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วัตถุประสงค์    เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย บทความทางวิชาการ บทความทั่วไป  
     บทวิจารณ์หนังสือ ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสังคม เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคดิเห็นเชิงวิชาการ 
     ของนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาระดับบณัฑติศึกษา บัณฑติศึกษา โดยมีขอบเขตเนื้อหา 
     ในสาขาภาษาศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ บริหารธรุกิจ การจดัการทั่วไป การตลาด นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์  
     รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม ส่งเสริมการเกษตร  
     สิ่งแวดล้อม ศิลปกรรม สารสนเทศศาสตร์ และสาขาท่ีเกี่ยวข้อง ครอบคลุมสหวิทยาการ  
     ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
ก ำหนดกำรเผยแพร่   ปีละ 3 ฉบับ  ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม – เมษายน   
         ฉบับท่ี 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 
        ฉบับท่ี 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 
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      ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์   มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุร ี  
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กองบรรณำธิกำรผู้ทรงคุณวุฒิภำยในมหำวิทยำลัย 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ ภูมพิันธุ์  มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวธิดา ชาปัญญา  มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตราภรณ ์วงศ์ค าจันทร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีเพญ็ พลเยี่ยม  มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรฉตัร วรวิรรณ  มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ 
     อาจารย์ ดร.มงคล เอกพันธ์   มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทควำม    
 

 รองศาสตราจารย์ ดร.จ าลอง วงษ์ประเสริฐ  มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธาน ี
 รองศาสตราจารย์ ดร.กตัญญู แก้วหานาม  มหาวิทยาลยักาฬสินธุ ์
 รองศาสตราจารย์ ดร.สุวกิจ ศรีปดัถา   มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
 รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เคณาภูม ิ   มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม   
 รองศาสตราจารย์ ดร.จุฬามาศ จนัทร์ศรีสคุต  มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธาน ี
 รองศาสตราจารย์วิรัตน์ พงษ์ศิร ิ    มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รพีพรรณ พงษ์อินทร์วงศ์        มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีัมย ์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สญัญาศรณ ์ สวัสดิไ์ธสง  มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกร ยาสมร    มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตรุงค์ ธนสีลังกูร  มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระพร ชะโน   มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารรีัตน์ ปานศุภวัชร   มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ าภาศรี พ่อค้า    มหาวิทยาลยักาฬสินธุ ์  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ผาระนัด    มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม   
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมาน เอกพิมพ์   มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย อินต๊ะไชยวงค ์  มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน ์  มหาวิทยาลยับัณฑติเอเซีย 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาวรุวรรณ ถวิลการ  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 อาจารย์ ดร.ภัทรพร วีระนาคินทร ์    มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สริิรตัน์ นาคิน   มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
 อาจารย์ ดร.พนารัตน์ มาศฉมาดล    มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
 อาจารย์ ดร.ประยงค์ หัตถพรหม    มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
 อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ภมูิพันธ์ุ     วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด   
   อาจารย์ ดร.สุขมติร กอมณ ี     มหาวิทยาลยับูรพา 
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ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความขัดแย้งกับประสิทธิผลของสถานศึกษา  
เครือข่ายการศึกษาสุนทรภู่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2   
The Relationship between Conflict Management and Schools Effectiveness in  
Sunthorn Phu Education Network under Rayong Primary Educational Service Area office 2 
 
ปนัดดา จันตุย่1และ สิรินธร สินจินดาวงศ์ 2 
Panudda Chuntuy1and Sirinthorn Sinjindawong2 
 
บทคัดย่อ  

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศกึษา 1) ระดับการบริหารความขัดแย้งของสถานศึกษาเครือข่ายการศึกษาสุนทรภู่  
2) ระดับประสิทธิผลของสถานศึกษาเครือข่ายการศึกษาสุนทรภู่ และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการบรหิารความขดัแย้ง 
กับประสิทธิผลของสถานศึกษาเครือข่ายการศึกษาสุนทรภู่ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ครูและบคุลากรทางการศึกษา 
ในสถานศึกษา เครือข่ายการศึกษาสุนทรภู่ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ปกีารศึกษา 2560  
จ านวน 131 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามทีผู่้วิจัยสร้างขึ้น สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล ได้แก่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า 1) การบริหารความขัดแย้ง 
ในสถานศึกษาเครือข่ายการศึกษาสุนทรภู่ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.38, = 0.88) 2) ประสิทธิผลของสถานศึกษา
เครือข่ายการศึกษาสุนทรภู่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.12, =0.52) 
3) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความขัดแย้งกับประสิทธิผลของสถานศึกษาเครือข่ายการศึกษาสุนทรภู่ ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 โดยรวมมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์อยูใ่นระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิต ิ
ที่ระดับ .01  

 
ค าส าคัญ  : การบริหารความขดัแย้ง, ประสิทธิผล, เครือข่ายการศึกษาสุนทรภู ่
 
Abstract 
 The research aimed to study 1) level of conflict management, 2) level of effectiveness,  
and 3) relationship between conflict management and effectiveness of schools in Sunthorn Phu Education 
Network under  Rayong Primary Educational Service Area office 2. The population in this study included 
131 primary schools administrators and teachers in Sunthorn Phu Education Network under Rayong  
Primary Educational Service Area office 2 in 2018 academic year. The research instrument was a questionnaire 
developed by the researcher. Statistic for data-analysis were percentage, mean, standard deviation  
and Pearson’s correlation.  

  The results showed that 1) conflict management of schools in Sunthorn Phu Education Network 
under Rayong Primary Educational Service Area office 2 was at the moderate level ( = 3.38, = 0.88)  
as a whole, 2) effectiveness of schools in Sunthorn Phu Education Network under  Rayong Primary Educational 
Service Area office 2 was at the high level ( = 4.12, =0.52), as a whole and in each aspect  

                                                        
1 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนคลองทุเรียน ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำระยอง เขต 2 อีเมล: panudda.ff@hotmail.com 
2 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประจ ำหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต  สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยศรีปทุม 
1 Director of Banklongturien School Rayong Educational Area Office 2, Email: panudda.ff@hotmail.com 
2 Assistant Professor Doctor of Philosophy Program in Educational Administration, Sripatum University 

Received : 20 ส.ค. 2562 
Revised : 18 พ.ย. 2562 
Accepted : 24 พ.ย. 2562 
 



วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
ปที่ 14 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 25634

 
 

and 3) relationship between the conflict management and effectiveness of schools in Sunthorn Phu 
Education Network under Rayong Primary Educational Service Area office 2 had the correlation  
at the moderate level with significantly different at the statistical level of .01. 
 
Keywords  : Conflict Management, Effectiveness, Sunthorn Phu Education Network 
 
บทน า 

  มนุษย์ในโลกนี้มคีวามต้องการอยูร่ว่มกันดูแลใส่ใจพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการพึ่งพาติดต่อกันอยู่
ตลอดเวลา อาจส่งผลให้เกิดการกระทบกระทั่งความไม่ลงรอยกัน ความคิดเห็นที่แตกต่างกันท าให้เกิดความไม่พอใจซึ่งกันและกัน
ท าให้เกิดปัญหาตามมาซึ่งปัญหาทีเ่กิดขึ้นถ้าไมไ่ดร้ับการแกไ้ขทันท่วงที ปัญหาความขัดแย้งจะส่งผลใหก้ารอยู่ร่วมกันของ 
คนกลุ่มนี้ มีปญัหาซึ่งถ้าเกดิในองค์กรก็จะส่งผลต่อการท างานท่ีไม่มปีระสิทธิภาพ และก่อให้เกดิความล้มเหลวในการบริหาร 
ในทกุ ๆ ส่วนขององค์กรได้ (อัจฉรา ลิ้มวงษ์ทอง, 2557 : 1) การบังคับ การครอบง า ความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ทฤษฎีความขัดแย้งตั้งอยู่บนพ้ืนฐานที่ว่าสังคมประกอบไปด้วยกลุ่มหลาย ๆ กลุ่ม ที่พยายามดิ้นรน
เพื่อให้ได้เข้าถึงทรัพยากรอันมีอยู่อย่างจ ากัดที่แตกต่างกันไปตามกลุ่มสังคม ทรัพยากรธรรมชาติ เงิน อ านาจ หรือเกียรติยศต่าง ๆ  
ในสังคม (คาร์ล มาร์กซ์ และ เฟรดริค เองเกลส์, 2517 : 49-50) ความขัดแย้งจะส่งผลให้บุคคลแสดงพฤติกรรมต่อต้านออกมา  
เมื่อบุคคลมีเป้าหมายไม่ตรงกัน เกดิการรวมใจเป็นหนึ่งเดยีวกับกลุม่ตน (เพื่อต้านกลุ่มอื่น) การเคลื่อนไหวทางสังคม  
เกิดความไม่เป็นมิตรและการแย่งชิงทรัพยากร (Bartos & Wehr, 2002 : 37-41) ความขัดแย้งก่อให้เกิดผลทั้งด้านบวกและด้านลบ 
ความขัดแย้งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการขัดเกลาทางสังคม ไม่มีกลุ่มทางสังคมกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่มีความสมานสามัคคีอย่างสมบูรณ์ 
เพราะความขัดแย้งเป็นส่วนหนึ่งของสภาวะหนึ่งของมนุษย์ ทั้งในความเกลียดและความรักต่างก็มีความขัดแย้งทั้งสิ้น ความขัดแย้ง
สามารถแก้ปัญหาความแตกแยกและท าให้เกิดความสามัคคภีายในกลุ่มได้ เพราะในกลุ่มมีทั้งความเป็นมิตรและความเป็นศัตรู
อยู่ด้วยกัน ความขัดแย้งเป็นตัวสนบัสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สามารถท าให้สังคมเปลี่ยนชีวิตความเป็นอยู ่
จากด้านหนึ่งไปสู่อีกด้านหนึ่งได้ เพราะหากสมาชิกในสังคมเกิดความไม่พึงพอใจต่อสังคมที่เขาอยู่ เขาจะพยายามท าการเปลี่ยนแปลง
สถานการณ์นั้น ๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของเขาได้ ความขัดแย้งยงัสามารถท าให้เกดิการแบ่งกลุ่ม ลดความเป็นปรปักษ์ 
พัฒนาความซับซ้อนของโครงสร้างกลุ่มในด้านความขดัแย้งและร่วมมือ และสร้างความแปลกแยกกับกลุ่มต่าง ๆ เป็นต้น 
(Lewis, 1956 : 49) หากพิจารณาอย่างแท้จริงองค์กรมีระดับความขัดแย้งที่เหมาะสม ผลงานจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
หากระดบัความขดัแย้งต่ าเกินไป นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในองค์กรต่าง ๆ จะเกิดขึ้นได้ยาก การอยู่รอด
ขององค์กรอาจถูกคุกคามหากความขัดแย้งในระดบัต่ านี้ยังคงอยู่ต่อไป ตรงกันข้ามถ้าระดับความขดัแยง้สูงเกินไปจะก่อให้เกดิ
ความวุ่นวายทีอ่าจคุกคามการอยู่รอดขององค์กรได้ (Rum, Troena, Hadiwidjoyo & Surachman, 2013 : 112) แต่ละคน 
มีพฤติกรรมที่แตกต่างกันซึ่งอาจจะน าไปสู่ความขัดแย้งซึ่งเป็นพฤติกรรมไมล่งรอยกัน กลุ่มประเพณีนิยมมีแนวคิดว่า 
ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่ไม่ดี เป็นสิ่งเลวร้าย รุนแรง การท าลายลา้ง ขาดเหตผุล อันตรายต่อองค์กร เป็นความผิดพลาดเสียหาย  
ไม่เกดิประโยชน์กับองค์กรเลย ส่วนแนวคิดของกลุ่มมนุษยสัมพันธ์เกีย่วกับความขัดแย้งมีความเห็นว่า ความขัดแย้งเกิดขึ้นได้        
ตามธรรมชาติ เกดิขึ้นได้กับทุกกลุม่ ทุกองค์กร หลีกเลีย่งได้ยาก  

  สถานศึกษาเป็นองค์กรหนึ่งทางสังคมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงปัญหาหรือความขัดแย้งได้ (Robbins, 2001 : 340-342) 
สถานศึกษามีภารกิจส าคัญในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคณุลักษณะตามวัตถุประสงค์ 
ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ซึ่งการศึกษาถือเป็นหัวใจส าคัญในการพัฒนาชาติ จ าเปน็ต้องก าหนดทิศทาง 
การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีปญัญามีคณุภาพมีชีวิตทีด่ีและมีขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับเวทีโลก เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์และตัวบ่งช้ีการปฏริูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (2552-2561) เพื่อสร้างคนไทยและการปฏิรูปการศึกษาไทย  
มีคุณภาพไดม้าตรฐานระดับสากล มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยเฉพาะการใช้องค์ประกอบด้านต่าง ๆ ในการบริหารงาน 
ที่ส่งผลถึงความส าเร็จของความมปีระสิทธิผลและคณุภาพของสถานศึกษาเป็นส าคญั ได้ชี้ให้เห็นว่าโรงเรียนที่ดมีีคุณภาพ 
ท าให้เรียนเกดิการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และกุญแจส าคญัที่ไขไปสู่การเป็นโรงเรยีนดีมีคณุภาพน้ัน คือ คุณภาพของการบริหาร
โรงเรียน (Thomas, 1991 : 76) บทบาทของการบริหารโรงเรยีนมผีลต่อการสร้างคุณภาพของโรงเรยีน (Baskett & Miklos, 
1992 : 76) การบริหารความขัดแย้งมีส่วนเกี่ยวข้องกับประสิทธิผลของสถานศึกษามาก เพราะปัญหาความขัดแย้งมักจะ 
เกิดขึ้นอยู่เสมอในการบรหิารงานระดับต่าง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้บรหิารสถานศึกษาจะต้องเผชญิกับสถานการณ์อยูเ่ป็นประจ า  
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and 3) relationship between the conflict management and effectiveness of schools in Sunthorn Phu 
Education Network under Rayong Primary Educational Service Area office 2 had the correlation  
at the moderate level with significantly different at the statistical level of .01. 
 
Keywords  : Conflict Management, Effectiveness, Sunthorn Phu Education Network 
 
บทน า 

  มนุษย์ในโลกนี้มคีวามต้องการอยูร่ว่มกันดูแลใส่ใจพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการพึ่งพาติดต่อกันอยู่
ตลอดเวลา อาจส่งผลให้เกิดการกระทบกระทั่งความไม่ลงรอยกัน ความคิดเห็นที่แตกต่างกันท าให้เกิดความไม่พอใจซึ่งกันและกัน
ท าให้เกิดปัญหาตามมาซึ่งปัญหาทีเ่กิดขึ้นถ้าไมไ่ดร้ับการแกไ้ขทันท่วงที ปัญหาความขัดแย้งจะส่งผลใหก้ารอยู่ร่วมกันของ 
คนกลุ่มนี้ มีปญัหาซึ่งถ้าเกดิในองค์กรก็จะส่งผลต่อการท างานท่ีไม่มปีระสิทธิภาพ และก่อให้เกดิความล้มเหลวในการบริหาร 
ในทกุ ๆ ส่วนขององค์กรได้ (อัจฉรา ลิ้มวงษ์ทอง, 2557 : 1) การบังคับ การครอบง า ความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ทฤษฎีความขัดแย้งตั้งอยู่บนพ้ืนฐานที่ว่าสังคมประกอบไปด้วยกลุ่มหลาย ๆ กลุ่ม ที่พยายามดิ้นรน
เพื่อให้ได้เข้าถึงทรัพยากรอันมีอยู่อย่างจ ากัดที่แตกต่างกันไปตามกลุ่มสังคม ทรัพยากรธรรมชาติ เงิน อ านาจ หรือเกียรติยศต่าง ๆ  
ในสังคม (คาร์ล มาร์กซ์ และ เฟรดริค เองเกลส์, 2517 : 49-50) ความขัดแย้งจะส่งผลให้บุคคลแสดงพฤติกรรมต่อต้านออกมา  
เมื่อบุคคลมีเป้าหมายไม่ตรงกัน เกดิการรวมใจเป็นหนึ่งเดยีวกับกลุม่ตน (เพื่อต้านกลุ่มอื่น) การเคลื่อนไหวทางสังคม  
เกิดความไม่เป็นมิตรและการแย่งชิงทรัพยากร (Bartos & Wehr, 2002 : 37-41) ความขัดแย้งก่อให้เกิดผลทั้งด้านบวกและด้านลบ 
ความขัดแย้งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการขัดเกลาทางสังคม ไม่มีกลุ่มทางสังคมกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่มีความสมานสามัคคีอย่างสมบูรณ์ 
เพราะความขัดแย้งเป็นส่วนหนึ่งของสภาวะหนึ่งของมนุษย์ ทั้งในความเกลียดและความรักต่างก็มีความขัดแย้งทั้งสิ้น ความขัดแย้ง
สามารถแก้ปัญหาความแตกแยกและท าให้เกิดความสามัคคภีายในกลุ่มได้ เพราะในกลุ่มมีทั้งความเป็นมิตรและความเป็นศัตรู
อยู่ด้วยกัน ความขัดแย้งเป็นตัวสนบัสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สามารถท าให้สังคมเปลี่ยนชีวิตความเป็นอยู ่
จากด้านหนึ่งไปสู่อีกด้านหนึ่งได้ เพราะหากสมาชิกในสังคมเกิดความไม่พึงพอใจต่อสังคมที่เขาอยู่ เขาจะพยายามท าการเปลี่ยนแปลง
สถานการณ์นั้น ๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของเขาได้ ความขัดแย้งยงัสามารถท าให้เกดิการแบ่งกลุ่ม ลดความเป็นปรปักษ์ 
พัฒนาความซับซ้อนของโครงสร้างกลุ่มในด้านความขดัแย้งและร่วมมือ และสร้างความแปลกแยกกับกลุ่มต่าง ๆ เป็นต้น 
(Lewis, 1956 : 49) หากพิจารณาอย่างแท้จริงองค์กรมีระดับความขัดแย้งที่เหมาะสม ผลงานจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
หากระดบัความขดัแย้งต่ าเกินไป นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในองค์กรต่าง ๆ จะเกิดขึ้นได้ยาก การอยู่รอด
ขององค์กรอาจถูกคุกคามหากความขัดแย้งในระดบัต่ านี้ยังคงอยู่ต่อไป ตรงกันข้ามถ้าระดับความขดัแยง้สูงเกินไปจะก่อให้เกดิ
ความวุ่นวายทีอ่าจคุกคามการอยู่รอดขององค์กรได้ (Rum, Troena, Hadiwidjoyo & Surachman, 2013 : 112) แต่ละคน 
มีพฤติกรรมที่แตกต่างกันซึ่งอาจจะน าไปสู่ความขัดแย้งซึ่งเป็นพฤติกรรมไมล่งรอยกัน กลุ่มประเพณีนิยมมีแนวคิดว่า 
ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่ไม่ดี เป็นสิ่งเลวร้าย รุนแรง การท าลายลา้ง ขาดเหตผุล อันตรายต่อองค์กร เป็นความผิดพลาดเสียหาย  
ไม่เกดิประโยชน์กับองค์กรเลย ส่วนแนวคิดของกลุ่มมนุษยสัมพันธ์เกีย่วกับความขัดแย้งมีความเห็นว่า ความขัดแย้งเกิดขึ้นได้        
ตามธรรมชาติ เกดิขึ้นได้กับทุกกลุม่ ทุกองค์กร หลีกเลีย่งได้ยาก  

  สถานศึกษาเป็นองค์กรหนึ่งทางสังคมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงปัญหาหรือความขัดแย้งได้ (Robbins, 2001 : 340-342) 
สถานศึกษามีภารกิจส าคัญในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคณุลักษณะตามวัตถุประสงค์ 
ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ซึ่งการศึกษาถือเป็นหัวใจส าคัญในการพัฒนาชาติ จ าเปน็ต้องก าหนดทิศทาง 
การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีปญัญามีคณุภาพมีชีวิตทีด่ีและมีขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับเวทีโลก เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์และตัวบ่งช้ีการปฏริูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (2552-2561) เพื่อสร้างคนไทยและการปฏิรูปการศึกษาไทย  
มีคุณภาพไดม้าตรฐานระดับสากล มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยเฉพาะการใช้องค์ประกอบด้านต่าง ๆ ในการบริหารงาน 
ที่ส่งผลถึงความส าเร็จของความมปีระสิทธิผลและคณุภาพของสถานศึกษาเป็นส าคญั ได้ชี้ให้เห็นว่าโรงเรียนที่ดมีีคุณภาพ 
ท าให้เรียนเกดิการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และกุญแจส าคญัที่ไขไปสู่การเป็นโรงเรยีนดีมีคณุภาพน้ัน คือ คุณภาพของการบริหาร
โรงเรียน (Thomas, 1991 : 76) บทบาทของการบริหารโรงเรยีนมผีลต่อการสร้างคุณภาพของโรงเรยีน (Baskett & Miklos, 
1992 : 76) การบริหารความขัดแย้งมีส่วนเกี่ยวข้องกับประสิทธิผลของสถานศึกษามาก เพราะปัญหาความขัดแย้งมักจะ 
เกิดขึ้นอยู่เสมอในการบรหิารงานระดับต่าง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้บรหิารสถานศึกษาจะต้องเผชญิกับสถานการณ์อยูเ่ป็นประจ า  

 
 

นับแต่ความขัดแย้งระหว่างผู้บริหารกับครู หรือความขัดแย้งระหว่างครูกับครูอันเนื่องมาจากสาเหตุต่าง ๆ ทั้งนี้ผู้บริหารสถานศึกษา
อาจจะใช้การบริหารความขดัแย้งโดยใช้วิธีการเอาชนะ การร่วมมือ การประนีประนอม การหลีกเลีย่ง และการยอมให้มาใช้ 
ในการแก้ปัญหา (มยรุี สนิทกุล, 2557 : 17)  

  ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความขัดแย้งกับประสิทธิผลของสถานศึกษาในเครือข่าย
การศึกษาสุนทรภู่ ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 เพื่อจะน าผลการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาองค์การ 
อันจะเกิดประโยชนต์่อผู้บรหิารและคุณภาพการศึกษาต่อไป 
 
วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อศึกษาระดับการบริหารความขัดแย้งของสถานศึกษา ในเครือข่ายการศึกษาสุนทรภู่ ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
 2. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา ในเครือข่ายการศึกษาสุนทรภู่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 2 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดความขัดแย้งกับประสิทธิผลของสถานศึกษา ในเครือข่ายการศึกษาสุนทรภู่ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
 
กรอบแนวคิดและสมมติฐาน  

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นการศึกษาระดับความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้ง
ในสถานศึกษา วิธีการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารในสถานศึกษา เปรียบเทียบระดับความคดิเหน็ และหาความสัมพันธ์
ระหว่างการบริหารความขัดแย้ง โดยใช้แนวคิดของโทมัสและคิลแมนน์ (Thomas & Kilman, 1987) คือ การเอาชนะ (Competing) 
การร่วมมือ (Collaborating) การประนีประนอม (Compromising) การหลีกเลี่ยง (Avoiding) การยอมให้ (Accommodating) 
กับประสิทธิผลของสถานศึกษาโดยใช้แนวคิดของมอทท์ (Mott, 1972) ซึ่งประกอบด้วย ความสามารถ 4 ประการ ได้แก่  
ความสามารถในการผลตินักเรยีนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง ความสามารถในการพัฒนาทัศนคติทางบวกของนักเรียน 
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาในโรงเรยีน และความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน ดังปรากฏในภาพประกอบ 1  

 

ตัวแปรต้น            ตัวแปรตาม  
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิด 
 

 สมมติฐาน  
   1. การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายการศึกษาสุนทรภู่ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 2 อยู่ในระดับมาก 
   2. ประสิทธิผลของสถานศึกษาในเครือข่ายการศึกษาสุนทรภู่ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง     

เขต 2 อยู่ในระดับมาก 
   3. การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษามีความสมัพันธ์กับประสิทธิผลของสถานศึกษาในเครือข่าย

การศึกษาสุนทรภู่ ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 มีความสัมพันธ์กันในระดบัมาก 
 

วิธีการจัดการความขัดแย้ง  
1. การเอาชนะ  
2. การร่วมมือ  
3. การประนีประนอม  
4. การหลีกเลี่ยง  
5. การยอมให ้

ประสิทธิผลของโรงเรียน  
1. ความสามารถในการผลิตนักเรยีนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง  
2. ความสามารถในการพัฒนาทัศนคติทางบวกของนักเรียน 
3. ความสามารถในการแก้ไขปญัหาในโรงเรียน  
4. ความสามารถในการปรบัเปลีย่นและพัฒนาโรงเรียน 



วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
ปที่ 14 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 25636

 
 

วิธดี าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษาซึ่งเป็นข้อค าถามในประเด็นระดับการบริหารความขัดแย้ง 
และระดับประสิทธิผลของสถานศกึษาในสถานศึกษาเครือข่ายการศกึษาสุนทรภู่ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 2 ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และข้อมลูเกี่ยวกับระดับการบริหารความขัดแย้ง 
และระดับประสิทธิผลของสถานศกึษาในสถานศึกษาเครือข่ายการศกึษาสุนทรภู่ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 2 
 1.  ประชากร 
   ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เครือข่ายการศึกษาสุนทรภู่ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 131 คน (ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2, 
2561 : 37) 
  2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
   ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งของผู้บรหิารเครือข่ายการศึกษาสุนทรภู่ ส านักงาน                  
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 5 รูปแบบ คือ 1) การเอาชนะ 2) การร่วมมือ 3) การประนีประนอม                        
4) การหลีกเลี่ยง 5) การยอมให้ แบบมาตรวัดประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale) สร้างตามมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert Scale) 
โดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนนค าตอบ 5 ระดับ โดยแบบสอบถามมทีั้งหมด 3 ตอน ดังนี ้ 
  ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Checklist) สอบถามเกีย่วกับข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
โดยจ าแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน ขนาดของสถานศึกษา  
  ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเป็นแบบมาตรวดัประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบของลเิคอร์ท 
(Likert Scale) สอบถามเกี่ยวกับการบริหารความขดัแย้งของสถานศึกษาในเครือข่ายการศึกษาสุนทรภู่ ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 โดยก าหนดค่าน้ าหนักการตอบแบบสอบถาม ดังนี ้
   ระดับการปฏิบตัิมากท่ีสดุ   ให้คะแนน 5 คะแนน 
   ระดับการปฏิบตัิมาก    ให้คะแนน 4 คะแนน 
   ระดับการปฏิบตัิปานกลาง  ให้คะแนน 3 คะแนน 
   ระดับการปฏิบตัิน้อย    ให้คะแนน 2 คะแนน 
   ระดับการปฏิบตัิน้อยท่ีสดุ   ให้คะแนน 1 คะแนน 
  ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นส าหรับการศึกษาวิจัย ไปท าการทดสอบหาค่าความเที่ยงตรง (validity) 
และความเชื่อมั่น (reliability) โดยน าแบบสอบถามไปทดสอบ (try–out) กับผูบ้ริหารและครูในโรงเรยีนบ้านคลองทุเรยีน    
โรงเรียนวดัคลองชากพง โรงเรยีนบ้านสองพี่น้อง และโรงเรียนวัดพลงไสว จ านวน 30 ราย แล้วน ามาตรวจให้คะแนน 
เพื่อหาค่าสัมประสิทธิแอลฟ่า (Alha-coefficient) ของความเชื่อมั่นตามวิธีการของครอนบาคโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อเท่ากับ 0.69–0.91 และมีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.9882 
  ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษาในเครือข่ายการศึกษาสุนทรภู่ ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 มีองค์ประกอบด้วย 4 ด้าน ดงันี ้ความสามารถในการผลิตนักเรยีนที่มีผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนสูง ความสามารถในการพัฒนาทัศนคติทางบวกของนักเรียน ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาในโรงเรียน  
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรวัดประเมินค่า (Rating Scale)  
5 ระดับ ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert Scale) โดยก าหนดค่าน้ าหนกัการตอบแบบสอบถาม ดังนี ้
   ระดับการปฏิบตัิมากท่ีสดุ   ให้คะแนน 5 คะแนน 
   ระดับการปฏิบตัิมาก    ให้คะแนน 4 คะแนน 
   ระดับการปฏิบตัิปานกลาง  ให้คะแนน 3 คะแนน 
   ระดับการปฏิบตัิน้อย   ให้คะแนน 2 คะแนน 
   ระดับการปฏิบตัิน้อยท่ีสดุ   ให้คะแนน 1 คะแนน 
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วิธดี าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษาซึ่งเป็นข้อค าถามในประเด็นระดับการบริหารความขัดแย้ง 
และระดับประสิทธิผลของสถานศกึษาในสถานศึกษาเครือข่ายการศกึษาสุนทรภู่ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 2 ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และข้อมลูเกี่ยวกับระดับการบริหารความขัดแย้ง 
และระดับประสิทธิผลของสถานศกึษาในสถานศึกษาเครือข่ายการศกึษาสุนทรภู่ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 2 
 1.  ประชากร 
   ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เครือข่ายการศึกษาสุนทรภู่ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 131 คน (ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2, 
2561 : 37) 
  2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
   ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งของผู้บรหิารเครือข่ายการศึกษาสุนทรภู่ ส านักงาน                  
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 5 รูปแบบ คือ 1) การเอาชนะ 2) การร่วมมือ 3) การประนีประนอม                        
4) การหลีกเลี่ยง 5) การยอมให้ แบบมาตรวัดประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale) สร้างตามมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert Scale) 
โดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนนค าตอบ 5 ระดับ โดยแบบสอบถามมทีั้งหมด 3 ตอน ดังนี ้ 
  ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Checklist) สอบถามเกีย่วกับข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
โดยจ าแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน ขนาดของสถานศึกษา  
  ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเป็นแบบมาตรวดัประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบของลเิคอร์ท 
(Likert Scale) สอบถามเกี่ยวกับการบริหารความขดัแย้งของสถานศึกษาในเครือข่ายการศึกษาสุนทรภู่ ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 โดยก าหนดค่าน้ าหนักการตอบแบบสอบถาม ดังนี ้
   ระดับการปฏิบตัิมากท่ีสดุ   ให้คะแนน 5 คะแนน 
   ระดับการปฏิบตัิมาก    ให้คะแนน 4 คะแนน 
   ระดับการปฏิบตัิปานกลาง  ให้คะแนน 3 คะแนน 
   ระดับการปฏิบตัิน้อย    ให้คะแนน 2 คะแนน 
   ระดับการปฏิบตัิน้อยท่ีสดุ   ให้คะแนน 1 คะแนน 
  ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นส าหรับการศึกษาวิจัย ไปท าการทดสอบหาค่าความเที่ยงตรง (validity) 
และความเชื่อมั่น (reliability) โดยน าแบบสอบถามไปทดสอบ (try–out) กับผูบ้ริหารและครูในโรงเรยีนบ้านคลองทุเรยีน    
โรงเรียนวดัคลองชากพง โรงเรยีนบ้านสองพี่น้อง และโรงเรียนวัดพลงไสว จ านวน 30 ราย แล้วน ามาตรวจให้คะแนน 
เพื่อหาค่าสัมประสิทธิแอลฟ่า (Alha-coefficient) ของความเชื่อมั่นตามวิธีการของครอนบาคโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อเท่ากับ 0.69–0.91 และมีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.9882 
  ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษาในเครือข่ายการศึกษาสุนทรภู่ ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 มีองค์ประกอบด้วย 4 ด้าน ดงันี ้ความสามารถในการผลิตนักเรยีนที่มีผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนสูง ความสามารถในการพัฒนาทัศนคติทางบวกของนักเรียน ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาในโรงเรียน  
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรวัดประเมินค่า (Rating Scale)  
5 ระดับ ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert Scale) โดยก าหนดค่าน้ าหนกัการตอบแบบสอบถาม ดังนี ้
   ระดับการปฏิบตัิมากท่ีสดุ   ให้คะแนน 5 คะแนน 
   ระดับการปฏิบตัิมาก    ให้คะแนน 4 คะแนน 
   ระดับการปฏิบตัิปานกลาง  ให้คะแนน 3 คะแนน 
   ระดับการปฏิบตัิน้อย   ให้คะแนน 2 คะแนน 
   ระดับการปฏิบตัิน้อยท่ีสดุ   ให้คะแนน 1 คะแนน 
 
 
 

 
 

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   ผู้วิจัยท าหนังสือจากโรงเรียนบ้านคลองทุเรียนเพื่อขอความอนุเคราะห์น าแบบสอบถามการวิจัย เก็บขอ้มูล 
กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เครือข่ายการศึกษาสุนทรภู่ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษาระยอง 
เขต 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 131 คน ได้แบบสอบถามกลับคืนจ านวน 131 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100  
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  4.1 การตรวจสอบข้อมูล ผู้วิจัยท าการตรวจสอบแบบสอบถามทุกฉบับ เพื่อดูความถูกต้อง สมบูรณ์ ให้ครบถ้วน 
และน าข้อมลูไปวิเคราะห์ต่อไป 
  4.2 วิเคราะห์ข้อมูลหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน โดยใช้โปรแกรม
ส าเรจ็รูปทางสถติ ิ
 
สรุปผล 
 1. ระดับการบริหารความขัดแย้งในสถานศึกษาเครือข่ายการศึกษาสนุทรภู่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง               
( = 3.38, = 0.88)  
 2. ประสิทธิผลของสถานศึกษาเครอืข่ายการศึกษาสุนทรภู่ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.12,  = 0.52)   

 3. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความขัดแย้งกับประสิทธิผลของสถานศึกษาเครือข่ายการศึกษาสุนทรภู่ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 โดยภาพรวมค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความขัดแย้ง 
มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของสถานศึกษาในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส าหรับระดับความสัมพันธ์
ระหว่างการบริหารความขัดแย้งกับประสิทธิผลของสถานศึกษาเครอืข่ายการศึกษาสุนทรภู่ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 2 ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์แบบเพียรส์ัน (Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient) (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2553 : 316) แปลความหมาย ดังนี ้

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 0.71–1.00 หมายถึง มีความสัมพันธ์กันสงู 
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 0.31–0.70 หมายถึง มีความสัมพันธ์กันปานกลาง 
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 0.01–0.30 หมายถึง มีความสัมพันธ์กันต่ า 
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.00 หมายถึง ไม่มีความสัมพันธ์กนั 
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ มีค่าเปน็ (+) หมายถึง คล้อยตามกัน 
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ มีค่าเปน็ (-) หมายถึง ตรงกันข้าม 

 ระดับการบริหารความขัดแย้งในสถานศึกษาเครือข่ายการศึกษาสุนทรภู่ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 2 พบว่าการบริหารความขัดแย้งในสถานศึกษาเครือข่ายการศึกษาสุนทรภู่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.38, = 0.88) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าการบริหาร 
ความขัดแย้งที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านการประนีประนอม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( = 3.79,  = 0.77) 
รองลงมา คือ ด้านการยอมให้ ( = 3.70,  = 0.74) และมีการปฏบิัติอยู่ในระดบัต่ าสุด คือ ด้านการเอาชนะ ( = 2.50,  
 = 1.24) ตามล าดับดังตาราง 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
ปที่ 14 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 25638

 
 

ตาราง 1  ระดับการบริหารความขัดแย้งในสถานศึกษาเครือข่ายการศึกษาสุนทรภู่ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
  ระยอง เขต 2 
 

การบริหารความขัดแย้งเครือข่ายการศึกษาสุนทรภู่  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ()  ระดับการปฏิบัติ 

ด้านการประนีประนอม  3.79 0.77 มาก 
ด้านการยอมให้  3.70 0.74 มาก 
ด้านการร่วมมือ  3.69 0.76 มาก 
ด้านการหลีกเลี่ยง 3.24 0.91 ปานกลาง 
ด้านการเอาชนะ  2.50 1.24 ปานกลาง 

รวม 3.38 0.88 ปานกลาง 
 
 ระดับประสิทธิผลของสถานศึกษาในสถานศึกษาเครือข่ายการศึกษาสุนทรภู่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 2 พบว่าประสิทธิผลของสถานศึกษาในสถานศึกษาเครือข่ายการศึกษาสุนทรภู่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.12, = 0.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าประสิทธิผลของสถานศึกษา
ด้านที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก ( = 4.18,  = 0.53) 
รองลงมา คือ ด้านความสามารถในการแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา ( = 4.13,  = 0.52) และมีการปฏิบัติอยู่ในระดับต่ าสุด
คือ ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง ( = 4.06,  = 0.52) ตามล าดับดังตาราง 2 
 
ตาราง 2  ระดับประสิทธิผลของสถานศึกษาในสถานศึกษาเครือข่ายการศึกษาสุนทรภู่ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 2 
 

ประสิทธิผลของสถานศกึษา ()  ระดับการปฏิบัติ 
ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก    4.18 0.53 มาก 
ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาในสถานศึกษา 4.13 0.52 มาก 
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน 4.11 0.51 มาก 
ความสามารถในการผลตินักเรยีนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง 4.06 0.52 มาก 

รวม 4.12 0.52 มาก 
 
 ความสัมพันธ์ภาพรวมระหว่างการบริหารความขัดแย้งของผู้บรหิารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา 

ในเครือข่ายการศึกษาสุนทรภู่ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 พบว่าคู่ท่ีมีความสัมพันธ์กันสูงที่สุด 
ด้านการประนีประนอม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของสถานศึกษา ในระดับปานกลาง ( = .331) อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดบั .01 รองลงมา คือ การยอมให้ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของสถานศึกษา ในระดับปานกลาง           
( = .328) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านการร่วมมือ มีความสมัพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของสถานศึกษา  
ในระดับปานกลาง ( = .291) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .01 ด้านท่ีสัมพันธ์กันต่ าที่สดุ คือ ด้านการหลีกเลี่ยง 
ความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของสถานศึกษาในระดับต่ า ( = .215) อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .05  
และด้านการเอาชนะมีความสัมพนัธ์ในทางตรงข้ามกัน กับประสิทธิผลของสถานศึกษาในระดับตรงข้ามกัน ( = -.012)  
ดังตาราง 3 
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ตาราง 1  ระดับการบริหารความขัดแย้งในสถานศึกษาเครือข่ายการศึกษาสุนทรภู่ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
  ระยอง เขต 2 
 

การบริหารความขัดแย้งเครือข่ายการศึกษาสุนทรภู่  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ()  ระดับการปฏิบัติ 

ด้านการประนีประนอม  3.79 0.77 มาก 
ด้านการยอมให้  3.70 0.74 มาก 
ด้านการร่วมมือ  3.69 0.76 มาก 
ด้านการหลีกเลี่ยง 3.24 0.91 ปานกลาง 
ด้านการเอาชนะ  2.50 1.24 ปานกลาง 

รวม 3.38 0.88 ปานกลาง 
 
 ระดับประสิทธิผลของสถานศึกษาในสถานศึกษาเครือข่ายการศึกษาสุนทรภู่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 2 พบว่าประสิทธิผลของสถานศึกษาในสถานศึกษาเครือข่ายการศึกษาสุนทรภู่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.12, = 0.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าประสิทธิผลของสถานศึกษา
ด้านที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก ( = 4.18,  = 0.53) 
รองลงมา คือ ด้านความสามารถในการแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา ( = 4.13,  = 0.52) และมีการปฏิบัติอยู่ในระดับต่ าสุด
คือ ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง ( = 4.06,  = 0.52) ตามล าดับดังตาราง 2 
 
ตาราง 2  ระดับประสิทธิผลของสถานศึกษาในสถานศึกษาเครือข่ายการศึกษาสุนทรภู่ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 2 
 

ประสิทธิผลของสถานศกึษา ()  ระดับการปฏิบัติ 
ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก    4.18 0.53 มาก 
ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาในสถานศึกษา 4.13 0.52 มาก 
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน 4.11 0.51 มาก 
ความสามารถในการผลตินักเรยีนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง 4.06 0.52 มาก 

รวม 4.12 0.52 มาก 
 
 ความสัมพันธ์ภาพรวมระหว่างการบริหารความขัดแย้งของผู้บรหิารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา 

ในเครือข่ายการศึกษาสุนทรภู่ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 พบว่าคู่ท่ีมีความสัมพันธ์กันสูงที่สุด 
ด้านการประนีประนอม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของสถานศึกษา ในระดับปานกลาง ( = .331) อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดบั .01 รองลงมา คือ การยอมให ้มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของสถานศึกษา ในระดับปานกลาง           
( = .328) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านการร่วมมือ มีความสมัพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของสถานศึกษา  
ในระดับปานกลาง ( = .291) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .01 ด้านท่ีสัมพันธ์กันต่ าที่สดุ คือ ด้านการหลีกเลี่ยง 
ความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของสถานศึกษาในระดับต่ า ( = .215) อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .05  
และด้านการเอาชนะมีความสัมพนัธ์ในทางตรงข้ามกัน กับประสิทธิผลของสถานศึกษาในระดับตรงข้ามกัน ( = -.012)  
ดังตาราง 3 

 
 

 
 

ตาราง 3  ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ในเครือข่ายการศึกษาสุนทรภู่ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 

 
การบริหารความขัดแย้งในสถานศึกษา ประสิทธิผลของสถานศกึษา 

ด้านการเอาชนะ -.012 
ด้านการร่วมมือ .291** 
ด้านการประนีประนอม 41** 
ด้านการหลีกเลี่ยง .215* 
ด้านการยอมให ้ .328** 

รวม .331** 
 
อภิปรายผล 
 1. การบริหารความขัดแย้งของสถานศึกษาในสถานศึกษาเครือข่ายการศึกษาสุนทรภู่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ไม่ได้เป็นไปตามสมมุติฐาน ทั้งนี้เพราะส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 2 ได้สร้างกลไก ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลอื ก ากับดูแลสถานศึกษาที่มีสภาพและบริบทที่แตกต่างกัน
ให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งเน้นการสร้างขีดสมรรถนะการบรหิารจดัการใหม้ีศักยภาพ ปรับปรุงบทบาท
วิธีการท างานให้เช่ือมประสานกัน การพัฒนาบุคลากร และการสร้างทีมงานคุณภาพ ตลอดจน การสร้างเครือข่าย การมีส่วนร่วม 
จัดการศึกษาให้บรูณาการท างานรว่มกันทุกด้าน บนแนวคิดการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ : จัดตั้งศูนย์โรงเรียนคณุภาพ (Rayong 
2 Area Based School) นอกจากน้ันยังจัดให้มีการประชุม อบรม สัมมนา และการสร้างชุมชนการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community) อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ สอดคล้องกับผลการวิจัยของรังสิวุฒิ ป่าโสม (2556 : 99)  
ได้ศึกษาระดับการบริหารความขัดแย้งของสถานศึกษาในอ าเภอองครักษ์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครนายก พบว่า การบรหิารความขัดแย้งของสถานศึกษาในอ าเภอองครักษ์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครนายก โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 หมวด 5 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ มาตรา 80 ให้มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง เพื่อให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ คณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ทีเ่หมาะสม ท าให้ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความขัดแย้ง และเข้าใจสภาพบริบทของบุคลากรและสถานศึกษา 
และเป้าหมายในการท างานท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงท าให้การควบคุมและบริหารความขัดแย้งในลักษณะต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ได้อย่างเหมาะสม และน าไปสู่ความเช่ือมั่น แรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร ผลการวิจัยของ ณัฐยุทธ เต้นปักษี (2554 : 93) 
ได้ศึกษาระดับการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนโยบาย สภาพแวดล้อม สภาพสังคม
ของผู้บริหารสถานศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสมีา และสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีมัธยมศึกษา เขต 31 มีลักษณะ
คล้ายคลึงกัน กล่าวคือมีเปา้หมายร่วมกันชัดเจนว่าจะพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
นอกจากน้ันยังจัดให้มีการประชุม อบรม สัมมนาอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ ท าให้ผู้บริหารได้มโีอกาสพบปะแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นและปัญหา ตลอดจนแนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อน าไปใช้ในการบริหารความขดัแย้งในสถานศึกษาของตน 
 2. ระดับประสิทธิผลของสถานศึกษาในสถานศึกษาเครือข่ายการศึกษาสุนทรภู่ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งนีเ้นื่องจากนโยบายส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2560 ที่มวีิสัยทัศน์ที่ว่า การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคณุภาพ และมาตรฐาน
ระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย และก าหนดพันธกิจ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษา
อย่างทัว่ถึง และมีคุณภาพ ส่งเสรมิให้ผู้เรียนมีคณุธรรม จรยิธรรม มคีุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลกัสูตร และพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับรังสิวุฒิ ป่าโสม (2556 : 104) 
ทีศ่ึกษาระดับประสิทธิผลของสถานศึกษาในอ าเภอองครักษ์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 84 
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ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัตหิน้าท่ีราชการดว้ยความซื่อสัตย์ สุจริต เสมอภาคและเที่ยงธรรม  
มีความวิริยะอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ดูแลเอาใจใส่รักษาผลประโยชน์ของทางราชการ และปฏิบัตตินตามมาตรฐาน 
และจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเครง่ครัด และนโยบายแต่ละระดับมีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกนัจึงท าให้บุคลากร 
ในสถานศึกษาปฏิบัติงานเพื่อสนองต่อเป้าหมายและนโยบายไดเ้ป็นอย่างดี อีกทั้งตัวบุคลากรกไ็ด้มีการประชุม อบรมสมัมนา
ตามภาระงานท่ีรับผิดชอบเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เป็นประจ า ซึ่งสอดคล้องกับขวัญใจ สอนศิริ (2550 : 97) ได้ศึกษาเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา กับประสิทธิผลของโรงเรียนคาทอลิก
สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ผลการศึกษาพบว่าประสิทธิผลของโรงเรียนตามทัศนะของครูผู้สอนโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑล
จันทบุรี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และดังท่ีอลิษา สุคณุพันธ ์(2555 : 86) ได้วิจัยเรื่องการบริหารแบบมุ่งคุณภาพ 
ทั้งองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี โดยรวมอยูใ่นระดับมากทุกด้าน
สอดคล้องกับงามตา ธานวีรรณ (2553 : 100) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษายโสธร พบว่าระดับประสิทธิผลโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
แนวคิดของมอทท์ (Mott, 1972 : 373) ทีไ่ด้ผสานแนวความคดิทั้งแง่เป้าหมายและระบบทรัพยากร มาเป็นเกณฑ์หลายอย่าง
ในการพิจารณาประสิทธิผลของสถานศึกษา  
 3. การบริหารความขัดแย้งมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของสถานศกึษาในสถานศึกษาเครือข่ายการศกึษาสุนทรภู่ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .01 ไม่ได้เป็นไปตามสมมุติฐาน โดยคู่ทีม่ีความสัมพันธ์กันสูงสุด คือ การบริหารความขัดแย้งด้านการยอมให ้
กับความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน โดยมคีวามสัมพันธ์ปานกลางอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
รองลงมา คือ การบริหารความขัดแย้ง ด้านการประนีประนอมกับประสิทธิผลของสถานศึกษา ด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยน
และพัฒนาโรงเรียน มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และคู่ที่มีความสัมพันธ์กันต่ าที่สุด 
คือ การบริหารความขดัแย้งด้านการเอาชนะกับประสิทธิผลของสถานศึกษา ด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน
อย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ สอดคล้องกับรังสิวุฒิ ป่าโสม (2556 : 104) ที่ได้ศึกษาเรื่องการบริหารความขัดแย้งกับประสิทธิผล
ของสถานศึกษาในอ าเภอองครักษ์ สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก มคี่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์
ระหว่างการบริหารความขัดแย้งกับประสิทธิผลของสถานศึกษาในอ าเภอองครักษ ์สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครนายก โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันปานกลาง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .01 และความสัมพันธ์ระหว่างการ
บริหารความขัดแย้งกับประสิทธิผลของสถานศึกษา ในอ าเภอองครักษ์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 
ที่มีความสมัพันธ์กันน้อยท่ีสุด คือ การบริหารความขดัแย้งของสถานศึกษาด้านการหลีกเลี่ยง กับประสทิธิผลของสถานศึกษา 
ด้านความสามารถในการแกไ้ขปญัหาภายในโรงเรียน ซึ่งมคีวามสมัพนัธ์กันต่ า และไม่มีนยัส าคญัทางสถิต ิและสอดคล้องกับ 
วีรนุช สุทธพันธ ์(2550 : 44) ได้ศึกษาการบริหารความขดัแย้งในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 วิธีการบรหิารความขดัแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา ในภาพรวม 
อยู่ในระดับปานกลาง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช ้
   1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาควรใช้อ านาจในการแก้ไขปญัหาตามบทบาทหน้าที่ มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ 
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ใช้เหตุผลและหลักการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรือแก้ไขปญัหา อีกทั้งสง่เสริมพัฒนาบุคลากร 
ใหต้ระหนักถึงบทบาทการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง เพื่อน ามาใช้ในพัฒนางานและการบริหารสถานศึกษาให้เกิดผลดี ลดความ
ขัดแย้งของสถานศึกษา  
  1.2 ผู้บริหารข้าราชการครูต้องตระหนักถึงความจ าเป็นในการพัฒนานักเรียนซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือ
ร่วมใจในการปฏิบตัิจึงจะประสบความส าเร็จ 
  1.3 ผู้บริหารไม่ควรหลีกเลี่ยงปญัหาเพราะปญัหาหรือความขัดแย้งจะเกิดขึ้นและเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ  
อีกด้านผู้บรหิารต้องไม่น าทุกเรื่องมาเป็นปัญหาและต้องควบคุมปญัหาหรือความขดัแย้งให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสมกับบริบท 
ของสถานศึกษาของตัวเอง  
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ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัตหิน้าท่ีราชการดว้ยความซื่อสัตย์ สุจริต เสมอภาคและเที่ยงธรรม  
มีความวิริยะอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ดูแลเอาใจใส่รักษาผลประโยชน์ของทางราชการ และปฏิบัตตินตามมาตรฐาน 
และจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเครง่ครัด และนโยบายแต่ละระดับมีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกนัจึงท าให้บุคลากร 
ในสถานศึกษาปฏิบัติงานเพื่อสนองต่อเป้าหมายและนโยบายไดเ้ป็นอย่างดี อีกทั้งตัวบุคลากรกไ็ด้มีการประชุม อบรมสมัมนา
ตามภาระงานท่ีรับผิดชอบเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เป็นประจ า ซึ่งสอดคล้องกับขวัญใจ สอนศิริ (2550 : 97) ได้ศึกษาเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา กับประสิทธิผลของโรงเรียนคาทอลิก
สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ผลการศึกษาพบว่าประสิทธิผลของโรงเรียนตามทัศนะของครูผู้สอนโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑล
จันทบุรี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และดังท่ีอลิษา สุคณุพันธ ์(2555 : 86) ได้วิจัยเรื่องการบริหารแบบมุ่งคุณภาพ 
ทั้งองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี โดยรวมอยูใ่นระดับมากทุกด้าน
สอดคล้องกับงามตา ธานวีรรณ (2553 : 100) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรยีน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษายโสธร พบว่าระดับประสิทธิผลโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
แนวคิดของมอทท์ (Mott, 1972 : 373) ทีไ่ด้ผสานแนวความคดิทั้งแง่เป้าหมายและระบบทรัพยากร มาเป็นเกณฑ์หลายอย่าง
ในการพิจารณาประสิทธิผลของสถานศึกษา  
 3. การบริหารความขัดแย้งมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของสถานศกึษาในสถานศึกษาเครือข่ายการศกึษาสุนทรภู่ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดบั .01 ไม่ได้เป็นไปตามสมมุติฐาน โดยคู่ทีม่ีความสัมพันธ์กันสูงสุด คือ การบริหารความขัดแย้งด้านการยอมให ้
กับความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน โดยมคีวามสัมพันธ์ปานกลางอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
รองลงมา คือ การบริหารความขัดแย้ง ด้านการประนีประนอมกับประสิทธิผลของสถานศึกษา ด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยน
และพัฒนาโรงเรียน มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และคู่ที่มีความสัมพันธ์กันต่ าที่สุด 
คือ การบริหารความขดัแย้งด้านการเอาชนะกับประสิทธิผลของสถานศึกษา ด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน
อย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ สอดคล้องกับรังสิวุฒิ ป่าโสม (2556 : 104) ที่ได้ศึกษาเรื่องการบริหารความขัดแย้งกับประสิทธิผล
ของสถานศึกษาในอ าเภอองครักษ์ สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก มคี่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์
ระหว่างการบริหารความขัดแย้งกับประสิทธิผลของสถานศึกษาในอ าเภอองครักษ ์สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครนายก โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันปานกลาง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .01 และความสัมพันธ์ระหว่างการ
บริหารความขัดแย้งกับประสิทธิผลของสถานศึกษา ในอ าเภอองครักษ์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 
ที่มีความสมัพันธ์กันน้อยท่ีสุด คือ การบริหารความขดัแย้งของสถานศึกษาด้านการหลีกเลี่ยง กับประสทิธิผลของสถานศึกษา 
ด้านความสามารถในการแกไ้ขปญัหาภายในโรงเรียน ซึ่งมคีวามสมัพนัธ์กันต่ า และไม่มีนยัส าคญัทางสถิต ิและสอดคล้องกับ 
วีรนุช สุทธพันธ ์(2550 : 44) ได้ศึกษาการบริหารความขดัแย้งในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 วิธีการบรหิารความขดัแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา ในภาพรวม 
อยู่ในระดับปานกลาง 
 
ขอ้เสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช ้
   1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาควรใช้อ านาจในการแก้ไขปญัหาตามบทบาทหน้าที่ มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ 
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ใช้เหตุผลและหลักการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรือแก้ไขปญัหา อีกทั้งสง่เสริมพัฒนาบุคลากร 
ใหต้ระหนักถึงบทบาทการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง เพื่อน ามาใช้ในพัฒนางานและการบริหารสถานศึกษาให้เกิดผลดี ลดความ
ขัดแย้งของสถานศึกษา  
  1.2 ผู้บริหารข้าราชการครูต้องตระหนักถึงความจ าเป็นในการพัฒนานักเรียนซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือ
ร่วมใจในการปฏิบตัิจึงจะประสบความส าเร็จ 
  1.3 ผู้บริหารไม่ควรหลีกเลี่ยงปญัหาเพราะปญัหาหรือความขัดแย้งจะเกิดขึ้นและเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ  
อีกด้านผู้บรหิารต้องไม่น าทุกเรื่องมาเป็นปัญหาและต้องควบคุมปญัหาหรือความขดัแย้งให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสมกับบริบท 
ของสถานศึกษาของตัวเอง  

 
 

 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป  
  2.1 ควรมีการศึกษาการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ 
ของสถานศึกษาในสถานศึกษาเครอืข่ายการศึกษาสุนทรภู่ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
  2.2 ควรมีการศึกษาปัญหาความขดัแย้ง และวิธีการบริหารความขัดแย้งกับประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ในสถานศึกษากับประชากร/กลุ่มตัวอย่างอื่น เช่น คณะกรรมการสถานศึกษา เป็นต้น 
  2.3 ควรพัฒนารูปแบบการบรหิารความขัดแย้งท่ีมีประสิทธิผล 
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การพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความส าคัญและการเขียนสรุปความ 
ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ4R ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
Developing the Abilities in Reading for Main Ideas and Summary Writing of  
Fourth Grade Students by Using Learning Activities SQ4R  
 
จีราภรณ์ ข ามณ1ี และ มนตรี วงษ์สะพาน2 
Jeeraporn Khummanee1 and Montree Wongsaphan2 
 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยครั้งนีม้ีวัตถปุระสงค์ เพื่อพฒันาความสามารถการอ่านจับใจความส าคญัและการเขียนสรุปความ และเปรยีบเทียบ
ความสามารถการอ่านจับใจความส าคัญและการเขียนสรุปความ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ 
แบบ SQ4R กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 23 คน โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด ได้มาโดยการเลือก
แบบเจาะจง เครื่องมือการวิจัยมี 3 ชนิด ได้แก่ เครื่องมือในการปฏบิัติ คือ แผนการจดัการเรียนรู้ จ านวน 12 แผน  
เครื่องมือในการสะท้อนผล คือ แบบประเมินการอ่านจับใจความและการเขียนสรุปความ และเครื่องมือในการประเมินผล  
คือ แบบทดสอบการอ่านจับใจความ ชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก และแบบทดสอบความสามารถการเขียนสรุปความ ชนิดอัตนัย สถิติที่ใช้ 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า 
  1. ความสามารถการอ่านจับใจความส าคญัและการเขยีนสรุปความของนักเรียนท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการเรยีนรู้ 
แบบ SQ4R  แต่ละวงจรใช้เกณฑ์ประเมิน ร้อยละ 80 คะแนน วงจรที่ 1 การอ่านจับใจความ ผ่าน 6 คน การเขียนสรุปความ  
ผ่าน 8 คน วงจรที่ 2 การอ่านจับใจความ ผ่าน 8 คน การเขียนสรปุความ ผ่าน 9 คน วงจรที่ 3 การอ่านจับใจความ  
ผ่าน 14 คน การเขียนสรุปความ ผ่าน 13 คน และวงจรที่ 4 การอ่านจับใจความ ผ่าน 18 คน การเขียนสรุปความ ผ่าน 19 คน  
 2. การเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความส าคัญและการเขียนสรุปความระหว่างก่อนเรยีนและหลังเรียน
ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ4R พบว่า นักเรียนมีความสามารถการอ่านจับใจความและการเขียนสรุปความ หลังเรียน  
(×̅ =16.43, S.D. = 1.24) สูงกว่าก่อนเรียน (×̅ =11.35, S.D. = 3.08) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .01 
 

ค าส าคัญ :  การอ่านจับใจความส าคัญ, การเขยีนสรุปความ, กิจกรรมการเรยีนรูแ้บบ SQ4R 
 
Abstract 
 The objectives of this research were to develop the abilities in reading for main ideas and summary 
writing, and to compare the abilities in reading for main ideas and summary writing before and after teaching  
by SQ4R, The target group used in this study consisted of 23 people in Grade 4 students of Ban Beng Thalat 
School, using the purposive sampling technique. The instrument in practice was 12 lesson plans, and the 
instrument in reflection was. Reading Comprehension test and Summery Writing test. The statistics used in 
data analysis were mean, standard deviation and percentage. The results are as follows  
 1. The abilities in Reading for Main Ideas and Summary Writing using SQ4R learning activities., 
Assessment criteria for each cycle  was at 80 percent. The students improved their reading for main ideas 
and summary writing. The first cycle, the scores of 6 students in Reading for main idea test were higher 
than 80 percent, and 17 students were required to improve their reading comprehension skills while  
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the scores of 8 students in Summary Writing test were higher than 80 percent and 15 students were required  
to improved their summary writing skills. In the reading comprehension test and summary writing test  
of other cycles; the second cycle, 8 and 9 students, the third cycle 14 and 13 students, and the fourth cycle  
18 and 19 students, respectively, those their scores were at higher than 80 percent. According to learning 
activities in the second, third and fourth cycle, the students’ abilities in reading for main ideas and summary 
were improved. The students, understandingly and responsively, could learn and practice reading for main ideas 
and writing the summary and also apply knowledge in other situations.  
 2. The results of comparison of abilities in reading for main idea and summary writing before and 
after teaching by SQ4R found that after teaching by SQ4R, the students had the abilities in reading for 
main idea and summary writing (×̅ =16.43, S.D. =1.24) significantly higher than before teaching (×̅ =11.35, 
S.D. =3.08) by SQ4R at .01 level. 
 

Keywords  :  Reading for Main Idea, Summary Writing, SQ4R Learning Activity Model  
 
บทน า 
 ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสมบตัิทางวัฒนธรรมทีส่ าคัญส าหรับคนไทย แสดงภูมิปญัญาของบรรพบุรุษ
ด้านประเพณี วัฒนธรรม โลกทัศนแ์ละสุนทรียภาพ โดยถ่ายทอดผ่านวรรณคดีและวรรณกรรมอันล้ าคา่ นอกจากนี้ภาษาไทย 
ยังเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความคิด ประสบการณ์ และสร้างความสัมพันธ์อันดตี่อกัน เราคนไทยจึงจ าเป็นต้องตระหนักถึง
ความส าคญัของภาษาไทย ต้องเรยีนรู้และท าความเข้าใจ ศึกษาหลกัเกณฑ์การใช้ภาษาให้ถูกต้อง เพื่ออนุรักษ์สืบสานให้คงอยู่ 
คู่ชาติตลอดไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 6) ซึ่งการเรียนการสอนภาษาไทยนั้นจ าเป็นต้องฝึกฝนทักษะด้านการฟัง การพูด 
การอ่าน และการเขียน หลักการใช้ภาษา วรรณคดีและวรรณกรรมควบคู่กันไป โดยเฉพาะการอ่านการเขียน เพราะการอ่าน
และการเขียนเป็นทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการด ารงชีวิต การอ่านเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ส่วนการเขียน
เป็นเครื่องมือถ่ายทอดความคิดและความต้องการของบุคคลออกมาเป็นสัญลักษณ์หรือตัวอักษร ซึ่งทักษะดังกล่าวล้วนเป็น
รากฐานส าคญัของการศึกษาท่ีจะท าให้เรียนรูไ้ด้อย่างรวดเร็วยิ่งข้ึน (อัจฉรา ประดิษฐ์, 2552 : 19) 
 มณีรตัน์ กันหาวรรณะ (2557 : 2) กล่าวว่า ปัจจุบันเป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร ทักษะการอ่านจึงมีความจ าเป็น 
ต่อชีวิต เพราะท าให้เราสามารถตดิตามความเคลื่อนไหวและความกา้วหน้าต่าง ๆ ของโลกได้อย่างเท่าทัน นอกจากนี้การอ่าน
ยังช่วยเพิ่มพูนความรู้ ความคิด และวิจารณญาณ ส่วนการเขียนนับว่าเป็นทักษะที่มีความส าคัญแทนค าพูด นอกเหนือไปจาก
ประโยชน์ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันแลว้ ในการเรียนการสอนเกือบทุกกลุม่สาระฯ ก็จ าต้องอาศัยการเขยีนเพื่อการบันทึกความรู้ 
และถ่ายทอดความคิด จะเห็นได้วา่การอ่านและการเขยีนมีความส าคัญยิ่งต่อการด ารงชีวิตในสังคมปจัจุบัน ไม่ว่าจะเป็น 
การติดต่อสื่อสาร การศึกษา การประกอบอาชีพ ตลอดจนการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อแสวงหาความรู้ หรือความเพลิดเพลิน  
ก็ต้องอาศัยทักษะด้านการอ่านและการเขียนควบคู่กันไปทั้งสิ้น  
 กล่าวได้วา่การอ่านและการเขียนเป็นทักษะที่มีความจ าเป็นยิ่งต่อการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในสังคมปัจจุบัน 
แม้ว่าการอ่านและการเขียนจะมีอยู่หลายประเภทแต่ทีส่ าคัญมากที่สดุ คือ การอ่านจับใจความและการเขียนสรุปความ  
เพราะสามารถช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องที่อ่านได้อย่างถูกต้อง ส าหรบัการเรยีนในวิชาต่าง ๆ ทุกสาขาผูเ้รียนจะใช้ทักษะการอ่าน
จับใจความเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้และประสบการณต์่าง ๆ อีกท้ังยังใช้เป็นทักษะพื้นฐานในการต่อยอดไปสู ่
การอ่านในระดับทีย่ากขึ้น สอดคลอ้งกับชุติมา ยอดตา (2561 : 2) ที่กล่าวว่า การอ่านจับใจความส าคญัเป็นทักษะพื้นฐาน
ส าหรับการอ่านในระดับชั้นที่สูงข้ึน เพราะถ้าหากนักเรียนไม่สามารถจับใจความส าคญัได้ ก็จะท าใหไ้ม่เข้าใจเรื่องที่อ่านได้ 
เพราะการอ่านจับใจความสามารถช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจถึงแก่นเรื่องที่อ่านได้อย่างถูกต้อง และส าหรับผูเ้รยีนในรายวิชาต่าง ๆ  
ทุกสาขาวิชาจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้ทักษะการอ่านจับใจความ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ 
ดังนั้นผู้เรยีนทีข่าดทักษะในการอ่านจับใจความก็จะไมส่ามารถสรุปสาระส าคัญของเรื่องที่อ่านได้  
 จากการรายงานผลการสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด อ าเภอชุมพลบุรี 
จังหวัดสุรินทร์ เขต 2 พบว่ามีค่าเฉลี่ย 62.38 ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยในระดบัของโรงเรียนที่ต่ ากว่าระดบัประเทศชาติ และอยู่ใน 
ระดับทีไ่ม่น่าพึงพอใจ (สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ องค์การมหาชน), 2559 : 1) นอกจากน้ีเมื่อพิจารณาบริบท 
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ยังช่วยเพิ่มพูนความรู้ ความคิด และวิจารณญาณ ส่วนการเขียนนับว่าเป็นทักษะที่มีความส าคัญแทนค าพูด นอกเหนือไปจาก
ประโยชน์ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันแลว้ ในการเรียนการสอนเกือบทุกกลุม่สาระฯ ก็จ าต้องอาศัยการเขยีนเพื่อการบันทึกความรู้ 
และถ่ายทอดความคิด จะเห็นได้วา่การอ่านและการเขยีนมีความส าคัญยิ่งต่อการด ารงชีวิตในสังคมปจัจุบัน ไม่ว่าจะเป็น 
การติดต่อสื่อสาร การศึกษา การประกอบอาชีพ ตลอดจนการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อแสวงหาความรู้ หรือความเพลิดเพลิน  
ก็ต้องอาศัยทักษะด้านการอ่านและการเขียนควบคู่กันไปทั้งสิ้น  
 กล่าวได้วา่การอ่านและการเขียนเป็นทักษะที่มีความจ าเป็นยิ่งต่อการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในสังคมปัจจุบัน 
แม้ว่าการอ่านและการเขียนจะมีอยู่หลายประเภทแต่ทีส่ าคัญมากที่สดุ คือ การอ่านจับใจความและการเขียนสรุปความ  
เพราะสามารถช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องที่อ่านได้อย่างถูกต้อง ส าหรบัการเรยีนในวิชาต่าง ๆ ทุกสาขาผูเ้รียนจะใช้ทักษะการอ่าน
จับใจความเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้และประสบการณต์่าง ๆ อีกท้ังยังใช้เป็นทักษะพื้นฐานในการต่อยอดไปสู ่
การอ่านในระดับทีย่ากขึ้น สอดคลอ้งกับชุติมา ยอดตา (2561 : 2) ที่กล่าวว่า การอ่านจับใจความส าคญัเป็นทักษะพื้นฐาน
ส าหรับการอ่านในระดับชั้นที่สูงข้ึน เพราะถ้าหากนักเรียนไมส่ามารถจับใจความส าคญัได้ ก็จะท าใหไ้ม่เข้าใจเรื่องที่อ่านได้ 
เพราะการอ่านจับใจความสามารถช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจถึงแก่นเรื่องที่อ่านได้อย่างถูกต้อง และส าหรับผูเ้รยีนในรายวิชาต่าง ๆ  
ทุกสาขาวิชาจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้ทักษะการอ่านจับใจความ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ 
ดังนั้นผู้เรยีนทีข่าดทักษะในการอ่านจับใจความก็จะไมส่ามารถสรุปสาระส าคัญของเรื่องที่อ่านได้  
 จากการรายงานผลการสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด อ าเภอชุมพลบุรี 
จังหวัดสุรินทร์ เขต 2 พบว่ามีค่าเฉลี่ย 62.38 ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยในระดบัของโรงเรียนที่ต่ ากว่าระดบัประเทศชาติ และอยู่ใน 
ระดับทีไ่ม่น่าพึงพอใจ (สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ องค์การมหาชน), 2559 : 1) นอกจากน้ีเมื่อพิจารณาบริบท 

 
 

การจัดการเรยีนการสอนวิชาภาษาไทย พบว่ากระบวนการสอนภาษาไทยเปดิโอกาสให้นักเรียนมีส่วนรว่มในการแสดงความคิด
และความสามารถน้อยมาก ท าใหผู้้เรยีนไมไ่ดร้ับการกระตุ้นความคดิเท่าท่ีควร แม้ว่านักเรียนจะสามารถอ่านออกเขียนได้  
แต่นักเรียนส่วนมากยังไมส่ามารถล าดับความคิด และไม่สามารถอ่านจับใจความส าคัญเพื่อเขียนคิดวิเคราะหเ์นื้อหาท่ีอ่านได้ 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความและการเขียนสรุปความ  
ผู้วิจัยพบว่าการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญัจะช่วยในการพัฒนาการอ่านจับใจความและการเขียน 
สรุปความให้ไดผ้ลดียิ่งขึ้น  เมขลา ลือโสภา (2555 : 9) กล่าวว่า การเรียนรู้แบบ SQ4R เป็นวิธีการสอนหนึ่งที่เหมาะสมกับ 
การพัฒนาความสามารถ ความสนใจ ความถนัด และทักษะทางภาษาด้านต่าง ๆ ท้ังการอ่าน การฟัง การพูด และการเขียน 
ของผู้เรียน 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ4R เป็นการใช้ทักษะการอ่านสรา้งความรู้ความคดิ เป็นวิธีการสอนที่มี
ประสิทธิภาพในการสื่อสาร ส่งเสรมิความรู้ความเข้าใจในการอ่านไดด้ี ท าให้เข้าใจเรื่องที่อ่านได้อยา่งรวดเร็ว และจดจ าเรื่อง 
ที่อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการสอนมี 6 ข้ันตอนคือ ข้ันท่ี 1 กิจกรรมส ารวจ ขั้น S (Survey) นักเรียนส ารวจเรื่อง
เพื่อให้รู้เนื้อหาอย่างคร่าว ๆ ขั้นท่ี 2 กิจกรรมตั้งค าถาม ข้ัน Q (Question) นักเรยีนต้องการรู้อะไรบา้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน  
ขั้นที่ 3 กิจกรรมอ่านละเอียด ขั้น R (Read) นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องนทิานอย่างละเอียดอีกครั้ง  ข้ันท่ี 4 กิจกรรมบันทึกค าตอบ 
ขั้น R (Record) นักเรียนเขียนบันทึกค าตอบ  ขั้นที่ 5 กิจกรรมสรุปใจความส าคัญ ขั้น R (Recite) นักเรียนเขียนค าตอบ 
ของค าถามที่ตั้งไว้ โดยสรุปเป็นส านวนภาษาของตนเอง และ ขั้นที่ 6 กิจกรรมทบทวนความเข้าใจ ข้ัน R (Reflect) นักเรียน
ตรวจสอบความเข้าใจ (สคุนธ์ สินธพานนท์, 2554 : 190)  
 เมขลา ลือโสภา (2555 : 9) กล่าวว่ากิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ4R เป็นรูปแบบกิจกรรมทีส่ร้างความท้าทาย 
ให้กับนักเรียน การใช้ค าถามกระตุน้ความคิดจะท าให้นักเรียนกระตือรือร้นในการค้นหาค าตอบจากเรื่องที่อ่านได้อย่างมีเหตุผล 
ตลอดจนสามารถน าไปประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต สอดคล้องกับ กรุณา ปางวิภาศ (2556 : 80)  
ซึ่งท าวิจัยเรื่องการเปรียบเทยีบความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 รายวิชาภาษาไทย 
ระหว่างการจดัการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค CIRC และเทคนิค SQ4R พบว่า ความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียน
หลังเรียนโดยใช้เทคนิค SQ4R สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เพราะเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรยีน
เป็นส าคญั และเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้คิด อภปิรายและสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้  
 จากแนวคิดและความส าคัญดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความส าคัญ
และการเขียนสรุปความของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ด้วยกิจกรรมการเรยีนรู้แบบ SQ4R ซึ่งจะเป็นการวางรากฐาน 
ที่เข้มแข็งด้านความสามารถในการอ่านและการเขียน เพื่อใหส้ามารถต่อยอดพัฒนาไปสู่การเรียนในระดับชั้นที่สูงข้ึนไปได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ อีกท้ังยังเป็นการปลูกฝังให้ผู้เรียนมีนสิัยรักการอ่านและการเขียน สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง 
มีความสุข ตลอดจนเป็นแนวทางส าหรับครผูู้สอนในการพัฒนาการเรยีนรู้ภาษาไทยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อพัฒนาความสามารถการอา่นจับใจความส าคัญและการเขียนสรุปความ ด้วยกิจกรรมการเรยีนรูแ้บบ SQ4R 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 มีประสิทธิภาพตามเกณฑร์้อยละ 80/80 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความส าคัญและการเขียนสรุปความ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ4R 
 
กรอบแนวคิด  
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถการอ่านจบัใจความส าคัญและการเขียนสรุปความ ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ SQ4R ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  
 ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดของ ฟรานซสี พี. โรบินสัน (Francis P. Robinson) อ้างถึงใน สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ 
(2554 : 11) ซึ่งแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 ข้ันตอนใหญ่ ๆ ได้แก่ ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ขั้นสอน และขั้นสรุปประเมินผล  
โดยในข้ันสอนจะประกอบด้วยกิจกรรม 6 ข้ันตอน ดังภาพประกอบ 1 
 
 



วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
ปที่ 14 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 256316

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิด 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. กลุ่มเป้าหมาย  
 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 23 คน โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด  
อ าเภอชุมพลบุรี จังหวดัสรุินทร์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเขต 2 ซึ่งก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรยีนที่ 2  
ปีการศึกษา 2561 ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยจ าแนกตามลักษณะของการใช้มี 3 ชนิด ดังน้ี 
  2.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการปฏิบัติการวิจัย ไดแ้ก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ โดยใช้รูปแบบกิจกรรมการเรยีนรู้
แบบ SQ4R จ านวน 4 หน่วย 12 แผน รวมทั้งสิ้น 24 ช่ัวโมง 
  2.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการสะท้อนผลการปฏิบัติการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินการอ่านจับใจความส าคญั 
และการเขียนสรุปความ 
  2.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผลปฏิบัติการวิจัย ได้แก่  
   2.3.1 แบบทดสอบความสามารถการอ่านจับใจความส าคัญ เป็นแบบทดสอบชนิดปรนยั 4 ตัวเลือก  
จ านวน 20 ข้อ โดยให้อ่านจับใจความจากสถานการณ์ที่ก าหนด 
   2.3.2 แบบทดสอบความสามารถการเขียนสรุปความ เป็นแบบทดสอบชนิดอัตนัย จ านวน 5 ข้อ 15 คะแนน 
โดยการเขียนตอบค าถามจากเรื่องและการเขียนแผนภาพจากเรื่อง 
   ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามขั้นตอนดังนี ้
 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  1.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และหลกัสูตรสถานศึกษา กลุม่สาระ 
การเรยีนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบา้นเบงท่าลาด เพื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ขอบข่ายของเนื้อหา  
การวัดผลและประเมินผล 
  1.2 วิเคราะห์เนื้อหาวิชาภาษาไทยพื้นฐาน เรื่อง ความสามารถการอ่านจับใจความส าคัญและการเขียน 
สรุปความ ของช้ันประถมศึกษาปทีี ่4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 แล้วเลือกเนื้อหาที่จะสอนให้สอดคล้องกับตัวช้ีวัด 
  1.3 จัดท าแผนการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรยีนรู้แบบ SQ4R โดยแบ่งแผนการสอน
ออกเป็น 4 หน่วย 12 แผน ใช้เวลาสอนแผนละ 2 ช่ัวโมง รวมทั้งสิ้น 24 ช่ัวโมง และให้ครอบคลุมเนื้อหาเรื่อง การอ่าน 
และการเขียนจับใจความส าคญัจากนิทาน, บทความ, สารคดี และเรือ่งสั้น  
  1.4 น าแผนการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ที่สรา้งขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง
เหมาะสมของเนื้อหา สาระส าคญั จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม สื่อการเรียนรู้ และการวัดประเมินผล  

กิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ4R  
1. ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 
2. ข้ันสอน 
    -  ขั้นที่ 1 กิจกรรมส ารวจ ขั้น S (Survey) 
    -  ขั้นที่ 2 กิจกรรมตั้งค าถาม ข้ัน Q (Question) 
    -  ขั้นที่ 3 กิจกรรมอ่านละเอียด ขั้น R (Read) 
    -  ขั้นที่ 4 กิจกรรมบันทึกค าตอบ ข้ัน R (Record) 
    -  ขั้นที่ 5 กิจกรรมสรุปใจความส าคญั ขั้น R (Recite) 
    -  ขั้นที่ 6 กิจกรรมสะท้อนผลการเรยีน ข้ัน R (Reflect) 
3.  ขั้นสรุปและประเมินผล 

 

1.  ความสามารถการอ่านจับใจความส าคญั 
2.  ความสามารถการเขียนสรุปความ 
 
 



17
Journal of Roi Et Rajabhat University

Volume 14 No.2 May - August 2020 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิด 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. กลุ่มเป้าหมาย  
 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 23 คน โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด  
อ าเภอชุมพลบุรี จังหวดัสรุินทร์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเขต 2 ซึ่งก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรยีนที่ 2  
ปีการศึกษา 2561 ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยจ าแนกตามลักษณะของการใช้มี 3 ชนิด ดังน้ี 
  2.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการปฏิบัติการวิจัย ไดแ้ก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ โดยใช้รูปแบบกิจกรรมการเรยีนรู้
แบบ SQ4R จ านวน 4 หน่วย 12 แผน รวมทั้งสิ้น 24 ช่ัวโมง 
  2.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการสะท้อนผลการปฏิบัติการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินการอ่านจับใจความส าคญั 
และการเขียนสรุปความ 
  2.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผลปฏิบัติการวิจัย ได้แก่  
   2.3.1 แบบทดสอบความสามารถการอ่านจับใจความส าคัญ เป็นแบบทดสอบชนิดปรนยั 4 ตัวเลือก  
จ านวน 20 ข้อ โดยให้อ่านจับใจความจากสถานการณ์ที่ก าหนด 
   2.3.2 แบบทดสอบความสามารถการเขียนสรุปความ เป็นแบบทดสอบชนิดอัตนัย จ านวน 5 ข้อ 15 คะแนน 
โดยการเขียนตอบค าถามจากเรื่องและการเขียนแผนภาพจากเรื่อง 
   ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามขั้นตอนดังนี ้
 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  1.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และหลกัสูตรสถานศึกษา กลุม่สาระ 
การเรยีนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบา้นเบงท่าลาด เพื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ขอบข่ายของเนื้อหา  
การวัดผลและประเมินผล 
  1.2 วิเคราะห์เนื้อหาวิชาภาษาไทยพื้นฐาน เรื่อง ความสามารถการอ่านจับใจความส าคัญและการเขียน 
สรุปความ ของช้ันประถมศึกษาปทีี ่4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 แล้วเลือกเนื้อหาที่จะสอนให้สอดคล้องกับตัวช้ีวัด 
  1.3 จัดท าแผนการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรยีนรู้แบบ SQ4R โดยแบ่งแผนการสอน
ออกเป็น 4 หน่วย 12 แผน ใช้เวลาสอนแผนละ 2 ช่ัวโมง รวมทั้งสิ้น 24 ช่ัวโมง และให้ครอบคลุมเนื้อหาเรื่อง การอ่าน 
และการเขียนจับใจความส าคญัจากนิทาน, บทความ, สารคดี และเรือ่งสั้น  
  1.4 น าแผนการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ที่สรา้งขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง
เหมาะสมของเนื้อหา สาระส าคญั จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม สื่อการเรียนรู้ และการวัดประเมินผล  

กิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ4R  
1. ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 
2. ข้ันสอน 
    -  ขั้นที่ 1 กิจกรรมส ารวจ ขั้น S (Survey) 
    -  ขั้นที่ 2 กิจกรรมตั้งค าถาม ข้ัน Q (Question) 
    -  ขั้นที่ 3 กิจกรรมอ่านละเอียด ขั้น R (Read) 
    -  ขั้นที่ 4 กิจกรรมบันทึกค าตอบ ข้ัน R (Record) 
    -  ขั้นที่ 5 กิจกรรมสรุปใจความส าคญั ขั้น R (Recite) 
    -  ขั้นที่ 6 กิจกรรมสะท้อนผลการเรยีน ข้ัน R (Reflect) 
3.  ขั้นสรุปและประเมินผล 

 

1.  ความสามารถการอ่านจับใจความส าคญั 
2.  ความสามารถการเขียนสรุปความ 
 
 

 
 

  1.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้ปรับปรุง แก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
เรียบร้อยแล้ว เสนอต่อผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน เพื่อขอค าแนะน าและประเมินความถูกต้องของเนื้อหา ตลอดจนระยะเวลาที่ใช้ 
ในการด าเนินกิจกรรม  
  1.6 วิเคราะห์หาคณุภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ใช้เกณฑ์ของประสาท เนืองเฉลิม (2554 : 
108) ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญพบว่ามีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.78 หมายความว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  1.7 น าแผนการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไข แล้วจัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ เพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมลูกับกลุม่เป้าหมาย ตามขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

 2. แบบประเมินการอ่านจับใจความและการเขียนสรุปความ 
  2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบประเมินการอ่านจับใจความส าคัญ  
และการเขียนสรุปความ เพื่อเป็นแนวทางในการคิดวิเคราะห์ผลงานหรือกระบวนการที่เกิดจากความพยายามของนักเรียน 
และพฤติกรรมขณะท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่น 
  2.2 สร้างแบบประเมินพฤติกรรมการเรียน โดยแบ่งออกเป็น 5 ด้าน คะแนนเต็ม 20 คะแนน แล้วเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาตรวจสอบและเสนอแนะ 
  2.3 น าแบบประเมินที่ได้ปรับปรุง แก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว 
เสนอต่อผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน (ชุดเดิม) เพื่อพิจารณาตรวจสอบและเสนอแนะ 
  2.4 ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือ แล้วจดัพิมพ์เป็นฉบับจริง เพ่ือน าไปเก็บรวบรวมข้อมลูร่วมกับแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้
 3. แบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านจับใจความส าคัญ  
   เป็นแบบทดสอบชนิดปรนัย  4 ตวัเลือก โดยให้อ่านจบัใจความส าคญัจากสถานการณ์ที่ก าหนด 
  3.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และหลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้ภาษาไทย เพื่อให้ทราบสาระการเรียนรู้ มาตรฐานตัวช้ีวัด และตัวช้ีวัด สาระที่ 1 การอ่าน มาตรฐาน ท 1.1   
ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมนีิสัยรักการอ่าน  
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 เน้นการอ่านท่ีชัดเจน ใช้ถ้อยค าถูกตอ้งตามระดับของภาษา การอ่าน การอ่านจับใจความ  
การอ่านย่อหน้า การอ่านจากภาพ การอ่านโฆษณา การอ่านเรื่องสั้น และการอ่านสารคดี เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง 
แบบวัดความสามารถการอ่านจับใจความส าคัญ 
  3.2 วิเคราะห์ เนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้ จ านวนข้อสอบ และน าไปสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถ
ของชวลิต ชูก าแพง (2551 : 119) โดยใช้ตามระดับจุดมุ่งหมายด้านพุทธิพิสัยของบลูม (ทิศนา แขมมณี, 2553 : 57) แบบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก สร้างทัง้หมด 30 ข้อ 
  3.3 น าแบบทดสอบความสามารถการอ่านจับใจความส าคัญ เสนอตอ่อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบ
ความครอบคลุมจดุประสงค์และเนื้อหา และพิจารณาความเหมาะสม ความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  3.4 น าแบบทดสอบความสามารถการอ่านจับใจความส าคัญ ที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษา แล้วเสนอต่อผู้เช่ียวชาญชุดเดิม เพื่อพิจารณาแล้วน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างข้อสอบ 
กับจุดประสงค์การเรียนรู้ ซึ่งมีเกณฑ์การประเมินดังน้ี (ประสาท เนอืงเฉลิม, 2554 : 108) 
    ให้ +1  เมื่อแน่ใจว่า  ข้อสอบนั้นวัดตามจดุประสงค์การเรียนรู้ 
    ให้ 0     เมื่อไม่แน่ใจ  ว่าข้อสอบนั้นวัดตามจุดประสงค์การเรียนรู ้
    ให้ -1    เมื่อแน่ใจว่า  ข้อสอบนั้นไมไ่ด้วัดตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  3.5 น าผลการทดสอบที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อหาความสอดคล้องระหวา่งข้อสอบแต่ละข้อกับจดุประสงค์ 
การเรยีนรู้ โดยหาดัชนีความความสอดคล้อง (IOC) แล้วคัดเลือกข้อสอบที่มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 0.50–1.00 ซึ่งจากการหา 
ค่าความสอดคล้องพบว่ามีค่าเฉลีย่ระหว่าง 0.60-1.00 จากแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน 30 ข้อ ตัดออก 2 ข้อ  
เหลือ 28 ข้อ 
  3.6 จัดพิมพ์ข้อสอบที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วน าไป Try Out กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด จ านวน 30 คน หลังการทดลองใช้น าผลการทดสอบมาวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนก (B-Index) 
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ความยากง่าย อ านาจจ าแนก โดยใช้วิธีของ เบรนแนน (Brennan) เกณฑ์ค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.20-0.80 และค่า 
ความยาก (P) มีค่าความยากตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป ได้ค่าความยาก (p) ตั้งแต่ 0.14–0.76 ค่าอ านาจจ าแนก (B) ตั้งแต่ 0.38–0.78 
และค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับ rcc เท่ากับ 0.78 ผลปรากฏว่า จากจ านวน  28 ข้อ  ตัดออก 8 ข้อ คงเหลือ 20 ข้อ 
  3.7 น าแบบทดสอบที่มีค่า IOC ตามเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน 20 ข้อ มาจัดพิมพ์เป็นฉบับจริง  
เพื่อน าไปใช้ในการเก็บข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมายการวิจัย  
 4. แบบทดสอบความสามารถการเขียนสรุปความ  
  4.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และหลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้ภาษาไทย เพื่อให้ทราบสาระการเรียนรู้ มาตรฐานตัวช้ีวัด และตัวช้ีวัด สาระที่ 2 การเขียน มาตรฐาน ท 2.1  
ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศ 
และรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 เน้นการเขียนสื่อสารด้วยลายมือท่ีอ่านง่าย 
ชัดเจน ใช้ถ้อยค าถูกต้องตามระดบัของภาษา และการเขียน การเขยีนสรุปความ เขียนค าขวัญ ค าคม ค าอวยพรในโอกาสต่าง ๆ 
โฆษณา คติพจน์ สุนทรพจน์ ชีวประวัติ อัตชีวประวัติ และประสบการณ์ต่าง ๆ เขียนย่อความ จดหมายกิจธุระ แบบกรอกสมัครงาน 
เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้ ความคดิหรือโต้แย้งอย่างมีเหตผุล เขยีนรายงานการศึกษาคน้คว้าและเขยีนโครงงาน 
เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบวัดความสามารถการเขียนสรุปความ 
  4.2 วิเคราะห์ เนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้ จ านวนข้อสอบ และน าไปสร้างแบบทดสอบวัดการประเมิน
ความสามารถ โดยใช้ตามระดับจดุมุ่งหมายทางด้านพุทธิพิสัยของบลมู (ทิศนา แขมมณี, 2553 : 115-116)  
   4.3 สร้างแบบทดสอบความสามารถการเขียนสรุปความ ชนิดอัตนัย จ านวน 5 ข้อ ๆ ละ 3 คะแนน  
รวมทั้งสิ้น 15 คะแนน โดยการเขยีนตอบค าถามจากเรื่องและการเขียนแผนภาพจากเรื่อง 
  4.4 น าแบบทดสอบความสามารถการเขียนสรุปความที่สร้างเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว เสนออาจารย์ที่ปรึกษา 
เพื่อตรวจสอบความครอบคลุมจุดประสงค์และเนื้อหา และพิจารณาความเหมาะสมด้านภาษาที่ใช้ 
  4.5 น าแบบทดสอบความสามารถการเขียนสรุปความ ปรับปรุงแกไ้ขตามข้อแนะน าของอาจารย์ 
ที่ปรึกษาแล้วเสนอต่อผูเ้ชี่ยวชาญชุดเดิม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้  
  4.6 น าผลการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างข้อสอบ
กับจุดประสงค์การเรียนรู้ ซึ่งมีเกณฑ์การประเมินดังน้ี (ประสาท เนอืงเฉลิม, 2554 : 184-186) 
    ให้ +1   เมื่อแน่ใจว่า  ข้อสอบนั้นวัดตามจดุประสงค์การเรียนรู้ 
    ให้ 0     เมื่อไม่แน่ใจ  ว่าข้อสอบนั้นวัดตามจุดประสงค์การเรียนรู ้
    ให้ -1    เมื่อแน่ใจว่า  ข้อสอบนั้นไมไ่ด้วัดตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  4.7 จากการหาค่าความสอดคล้องพบว่า มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 0.60-1.00 จึงน าแบบทดสอบที่มีค่า IOC 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน 20 ข้อ มาจัดพิมพ์เป็นฉบับจริง เพ่ือน าไปใช้ในการเก็บข้อมูลกับกลุ่มเปา้หมายการวิจัย 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วจิัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2561 ตามขั้นตอนดงันี้ 
  3.1 ทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบวัดความสามารถดา้นอ่านจับใจความส าคัญ และแบบวัดความสามารถ 
ด้านการเขียน ชนิดปรนัย 4 ตัวเลอืก ฉบับละ 20 ข้อ รวมทั้งสิ้น 40 ข้อ   
  3.2 ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครบทุกหน่วยการเรยีนรูต้ามการจัดการเรยีนรู้แบบ SQ4R ที่ผู้วิจยัสร้าง
จ านวนทั้งหมด 4 หน่วย 12 แผน ใช้เวลาสอนแผนละ 2 ช่ัวโมง รวมทั้งสิ้น 24 ช่ัวโมง โดยระหว่างการจัดกิจกรรมผู้วจิัย  
จะสังเกตการณ์การเรียนการสอนพร้อมท้ังบันทึกพฤติกรรมการเรยีนการสอนในแตล่ะครั้ง โดยใช้แบบบันทึกพฤติกรรม 
การเรยีนของนักเรียน เมื่อสิ้นสดุแต่ละวงจรน าข้อมูลทั้งหมดมาใช้ในการสะท้อนผลการปฏิบตัิ ซึ่งอาศัยหลักการวเิคราะห์
วิพากษ์ เพื่อน ามาปรับปรุงแผนการจัดการเรยีนรู้ในวงจรปฏิบตัิการต่อไป 

  3.3 เมื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครบทุกหน่วยการเรยีนรู้แล้ว นักเรียนทุกคนท าแบบวัดความสามารถดา้นอ่าน 
จับใจความส าคัญ และแบบวัดความสามารถด้านการเขียน ฉบับเดยีวกับท่ีใช้ทดสอบก่อนเรียน แล้วน ากระดาษค าตอบนักเรียน
ไปตรวจและวเิคราะห์ข้อมลู โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  
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ความยากง่าย อ านาจจ าแนก โดยใช้วิธีของ เบรนแนน (Brennan) เกณฑ์ค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.20-0.80 และค่า 
ความยาก (P) มีค่าความยากตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป ได้ค่าความยาก (p) ตั้งแต่ 0.14–0.76 ค่าอ านาจจ าแนก (B) ตั้งแต่ 0.38–0.78 
และค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับ rcc เท่ากับ 0.78 ผลปรากฏว่า จากจ านวน  28 ข้อ  ตัดออก 8 ข้อ คงเหลือ 20 ข้อ 
  3.7 น าแบบทดสอบที่มีค่า IOC ตามเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน 20 ข้อ มาจัดพิมพ์เป็นฉบับจริง  
เพื่อน าไปใช้ในการเก็บข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมายการวิจัย  
 4. แบบทดสอบความสามารถการเขียนสรุปความ  
  4.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และหลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้ภาษาไทย เพื่อให้ทราบสาระการเรียนรู้ มาตรฐานตัวช้ีวัด และตัวช้ีวัด สาระที่ 2 การเขียน มาตรฐาน ท 2.1  
ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศ 
และรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 เน้นการเขียนสื่อสารด้วยลายมือท่ีอ่านง่าย 
ชัดเจน ใช้ถ้อยค าถูกต้องตามระดบัของภาษา และการเขียน การเขยีนสรุปความ เขียนค าขวัญ ค าคม ค าอวยพรในโอกาสต่าง ๆ 
โฆษณา คติพจน์ สุนทรพจน์ ชีวประวัติ อัตชีวประวัติ และประสบการณ์ต่าง ๆ เขียนย่อความ จดหมายกิจธุระ แบบกรอกสมัครงาน 
เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้ ความคดิหรือโต้แย้งอย่างมีเหตผุล เขยีนรายงานการศึกษาคน้คว้าและเขยีนโครงงาน 
เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบวัดความสามารถการเขียนสรุปความ 
  4.2 วิเคราะห์ เนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้ จ านวนข้อสอบ และน าไปสร้างแบบทดสอบวัดการประเมิน
ความสามารถ โดยใช้ตามระดับจดุมุ่งหมายทางด้านพุทธิพิสัยของบลมู (ทิศนา แขมมณี, 2553 : 115-116)  
   4.3 สร้างแบบทดสอบความสามารถการเขียนสรุปความ ชนิดอัตนัย จ านวน 5 ข้อ ๆ ละ 3 คะแนน  
รวมทั้งสิ้น 15 คะแนน โดยการเขยีนตอบค าถามจากเรื่องและการเขียนแผนภาพจากเรื่อง 
  4.4 น าแบบทดสอบความสามารถการเขียนสรุปความที่สร้างเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว เสนออาจารย์ที่ปรึกษา 
เพื่อตรวจสอบความครอบคลุมจุดประสงค์และเนื้อหา และพิจารณาความเหมาะสมด้านภาษาที่ใช้ 
  4.5 น าแบบทดสอบความสามารถการเขียนสรุปความ ปรับปรุงแกไ้ขตามข้อแนะน าของอาจารย์ 
ที่ปรึกษาแล้วเสนอต่อผูเ้ชี่ยวชาญชุดเดิม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้  
  4.6 น าผลการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างข้อสอบ
กับจุดประสงค์การเรียนรู้ ซึ่งมีเกณฑ์การประเมินดังน้ี (ประสาท เนอืงเฉลิม, 2554 : 184-186) 
    ให้ +1   เมื่อแน่ใจว่า  ข้อสอบนั้นวัดตามจดุประสงค์การเรียนรู้ 
    ให้ 0     เมื่อไม่แน่ใจ  ว่าข้อสอบนั้นวัดตามจุดประสงค์การเรียนรู ้
    ให้ -1    เมื่อแน่ใจว่า  ข้อสอบนั้นไมไ่ด้วัดตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  4.7 จากการหาค่าความสอดคล้องพบว่า มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 0.60-1.00 จึงน าแบบทดสอบที่มีค่า IOC 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน 20 ข้อ มาจัดพิมพ์เป็นฉบับจริง เพ่ือน าไปใช้ในการเก็บข้อมูลกับกลุ่มเปา้หมายการวิจัย 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วจิัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2561 ตามขั้นตอนดงันี ้
  3.1 ทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบวัดความสามารถดา้นอ่านจับใจความส าคัญ และแบบวัดความสามารถ 
ด้านการเขียน ชนิดปรนัย 4 ตัวเลอืก ฉบับละ 20 ข้อ รวมทั้งสิ้น 40 ข้อ   
  3.2 ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครบทุกหน่วยการเรยีนรูต้ามการจัดการเรยีนรู้แบบ SQ4R ที่ผู้วิจยัสร้าง
จ านวนทั้งหมด 4 หน่วย 12 แผน ใช้เวลาสอนแผนละ 2 ช่ัวโมง รวมทั้งสิ้น 24 ช่ัวโมง โดยระหว่างการจัดกิจกรรมผู้วจิัย  
จะสังเกตการณ์การเรียนการสอนพร้อมท้ังบันทึกพฤติกรรมการเรยีนการสอนในแตล่ะครั้ง โดยใช้แบบบันทึกพฤติกรรม 
การเรยีนของนักเรียน เมื่อสิ้นสดุแต่ละวงจรน าข้อมูลทั้งหมดมาใช้ในการสะท้อนผลการปฏิบตัิ ซึ่งอาศัยหลักการวเิคราะห์
วิพากษ์ เพื่อน ามาปรับปรุงแผนการจัดการเรยีนรู้ในวงจรปฏิบตัิการต่อไป 

  3.3 เมื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครบทุกหน่วยการเรยีนรู้แล้ว นักเรียนทุกคนท าแบบวัดความสามารถดา้นอ่าน 
จับใจความส าคัญ และแบบวัดความสามารถด้านการเขียน ฉบับเดยีวกับท่ีใช้ทดสอบก่อนเรียน แล้วน ากระดาษค าตอบนักเรียน
ไปตรวจและวเิคราะห์ข้อมลู โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  
 
 

 
 

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล  
  ในการวิเคราะห์ข้อมูลของการพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความส าคญั และการเขียนสรุปความ 
ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ4R ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 4 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาวเิคราะห์โดยใช้
วิธีการดังนี ้
  4.1 น าคะแนนจากแบบทดสอบทา้ยแผนการจัดการเรยีนรู้แตล่ะแผนมาวิเคราะห์ โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่  
ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  4.2 น าข้อมูลที่เก็บระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรูม้าประเมินพฤติกรรมการอ่านจับใจความส าคัญ  
และพฤติกรรมการเขียนสรุปความโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  4.3 น าข้อมูลที่ได้จากการท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน มาวิเคราะหเ์ปรียบเทยีบ
เปรียบเทยีบผลต่างระหว่างคะแนนของนักเรียนแต่ละคน โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ไดแ้ก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (×̅) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) (ประเสรฐิ เรือนนะการ, 2558 : 45)    
  
สรุปผล 
  ผลการวิจัยการพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความส าคญั และการเขียนสรุปความด้วยกิจกรรมการเรยีนรู้ 
แบบ SQ4R ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 มีดังนี ้  
 1. การวิเคราะห์ความสามารถการอ่านจับใจความส าคัญ และการเขียนสรุปความด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ4R 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 พบว่า 
  วงจรปฏิบัติการที่ 1 นักเรียนมีคะแนนการอ่านจับใจความส าคัญ โดยรวมมีนักเรียนทีผ่่านเกณฑ์การประเมิน
การอ่านจับใจความส าคัญ ร้อยละ 80 จ านวน 8 คน และไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินจ านวน 17 คน มีนักเรียนมีคะแนนการเขียน
สรุปความ โดยรวมมีนักเรียนทีผ่่านเกณฑ์การประเมินการอ่านจับใจความส าคญั ร้อยละ 80 จ านวน 6 คน และไม่ผ่านเกณฑ์
การประเมินจ านวน 15 คน จากวงจรที่ 1 พบว่านักเรียนส่วนใหญไ่ม่เข้าใจในกระบวนการจัดการเรยีนรู้ ท าให้ไมส่ามารถ 
อ่านเรื่องสั้นได้ตามเวลาที่ก าหนด อีกทั้งนักเรียนยังไม่กล้าถามครูเมื่อตนเองไม่เข้าใจ และพูดคุยกับเพื่อนในกลุ่ม ท าให้ไม่สามารถ
ท างานได้เสร็จตามเวลา แม้จะมีนกัเรียนบางคนท่ีเข้าใจแต่ก็ไมส่ามารถระบุใจความส าคญัของเรื่องที่อ่านได้ ดังนั้นจึงมีการ 
ปรับวิธีการสอนโดยการหากิจกรรมให้นักเรียนได้ท าร่วมกัน เพื่อเป็นการกระตุ้นกระบวนการท างานกลุม่และเตรยีมพร้อม 
ในการท าแบบฝึกทักษะ ซึ่งจากปญัหาในวงจรปฏิบตัิการที่ 1 ผู้สอนได้ท าการน าเอาปัญหาที่พบไปปรบัเปลี่ยนวิธีการสอน  
โดยก่อนการท ากิจกรรมการเรียนการสอนจะมีกิจกรรมก่อนเรียนใหน้ักเรียนได้ร่วมกันท า เพื่อเป็นการผ่อนคลาย 
และสามารถปรับตัวเข้ากับการเรียนการสอน อีกท้ังยังเป็นการปรับตวัเข้ากับเพื่อนในกลุ่มเพื่อท ากิจกรรมการเรียนการสอน
ร่วมกัน  
  วงจรปฏิบัติการที่ 2 นักเรียนมีคะแนนการอ่านจับใจความส าคัญ โดยรวมมีนักเรียนทีผ่่านเกณฑ์การประเมิน
การอ่านจับใจความส าคัญ ร้อยละ 80 จ านวน 8 คนและไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จ านวน 15 คน มีนกัเรียนมีคะแนน 
การเขียนสรุปความ โดยรวมมีนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินการอ่านจับใจความส าคัญ ร้อยละ 80 จ านวน 9 คน  
และไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินจ านวน 14 คน จากวงจรที่ 2 พบว่านักเรียนเริ่มเข้าใจกระบวนการเรยีนรู้แบบ SQ4R มากขึ้น 
และสามารถอ่านเรื่องสั้นได้ตามเวลาที่ก าหนด แม้ว่าจะยังระบุใจความส าคญัของเรื่องที่อ่านไมไ่ด้ แตน่ักเรียนก็มี 
ความกระตือรือร้นที่จะท างานของตนเองให้เสรจ็ตามเวลา และพยายามเขียนสรุปความด้วยภาษาของตนเองด้วยวรรคตอน 
ที่ถูกต้อง รวมทั้งพยายามจัดเรียงล าดับความคิดให้เป็นระบบมากขึน้ ท าให้มีความคล่องแคล่วของการเขียนสรุปความมากขึ้น 
ซึ่งจากปัญหาในวงจรปฏิบัติการที่ 2 ผู้สอนได้ท าการน าเอาปัญหาที่พบไปปรับเปลี่ยนวิธีการสอนโดยการเน้นไปที่กระบวนการสอน
โดยเน้นไปท่ีการจดัล าดับความคิด และการเรียบเรียงเหตุการณ์ และยังคงเน้นกิจกรรมกลุม่ให้มากขึ้นเนื่องจากนักเรียน
สามารถท าแบบฝึกทักษะได้ดเีมื่อท าร่วมกับเพื่อนในกลุ่มของตนเอง  
  วงจรปฏิบัติการที่ 3 นักเรียนมีคะแนนการอ่านจับใจความส าคัญ โดยรวมมีนักเรียนทีผ่่านเกณฑ์การประเมิน
การอ่านจับใจความส าคัญ ร้อยละ 80 จ านวน 14 คน และไมผ่่านเกณฑ์การประเมิน จ านวน 9 คน มนีักเรียนมีคะแนน 
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การเขียนสรุปความ โดยรวมมีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการอา่นจับใจความ ร้อยละ 80 จ านวน 13 คน และไม่ผ่านเกณฑ์
การประเมินจ านวน 10 คน จากวงจรที่ 3 พบว่านักเรียนที่ไมผ่่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ในวงจรปฏิบัติการที่ 3 มีความกระตือรือร้น 
ตั้งใจและให้ความสนใจในการท ากจิกรรม โดยตั้งใจศึกษาใบความรู้ บทเรียนที่ได้ท าและสนุกกับการท างานกลุ่ม จัดล าดับ
ความส าคญั และสรปุความรู้ร่วมกนั ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น นักเรยีนมีส่วนร่วมในการท างาน
เป็นอย่างดี ซึ่งส่งผลให้นักเรยีนมีทกัษะการอ่านจับใจความ และเขยีนสรุปความมากข้ึน ซึ่งจากปัญหาในวงจรปฏิบัติการที่ 3 
ผู้สอนได้ท าการน าเอาปัญหาที่พบไปปรับเปลี่ยนแบบฝึกทักษะที่เน้นการท างานกลุ่ม เพื่อให้นักเรียนไดส้ามารถปรึกษา 
และใช้ความคิดร่วมกันในการจับใจความส าคัญของเรื่องที่อ่านและสรุปความให้มีความสมบูรณ์มากทีส่ดุ  
  วงจรปฏิบัติการที่ 4 นักเรียนมีคะแนนการอ่านจับใจความส าคัญ โดยรวมมีนักเรียนทีผ่่านเกณฑ์การประเมิน
การอ่านจับใจความส าคัญ ร้อยละ 80 จ านวน 18 คน และไมผ่่านเกณฑ์การประเมินจ านวน  5 คน มนีักเรียนมีคะแนน 
การเขียนสรุปความ โดยรวมมีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการอ่านจับใจความ ร้อยละ 80 จ านวน 19 คน และไม่ผ่านเกณฑ์
การประเมินจ านวน 4 คน จากวงจรที่ 4 ปรากฏว่า นักเรียนทุกคนมีความกระตือรือร้น ตั้งใจ และให้ความสนใจในการท ากิจกรรม 
โดยตั้งใจศึกษาใบความรู้ ตื่นเต้นกบัแบบฝึกทักษะ และเกมก่อนเข้าบทเรียนที่ได้ท าและสนุกกับการท างานกลุ่ม จัดล าดับ
ความส าคญั และสรปุความรู้ร่วมกนั ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น นักเรยีนมีส่วนร่วมในการท างาน
เป็นอย่างดีซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีทกัษะการอ่านจับใจความและเขียนสรุปความสูงขึ้นทุกคน  
  จากท่ีกล่าวมาข้างต้นเป็นภาพรวมของกิจกรรมการเรียนรู้กิจกรรมการเรยีนรู้แบบ SQ4R จะเน้นการท า
กิจกรรมกลุ่ม โดยผูส้อนใช้เกมเปน็สิ่งท่ีกระตุ้นความสนใจของผูเ้รียนก่อนเริ่มกิจกรรมการเรยีนการสอน และหลังจากนักเรียน
ได้ศึกษาความรู้พร้อมท้ังท าแบบฝกึหัดเสร็จเรียบร้อย ผู้สอนจะเปดิโอกาสให้นักเรียนไดร้่วมกันสรุปความรู้ที่ได้รับ พร้อมทั้ง 
ให้ผู้เรียนแต่ละคนแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาและรปูแบบกิจกรรม  
  2.  ผลการเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความส าคัญและการเขียนสรุปความระหว่างก่อนเรยีน 
และหลังเรียน ด้วยกิจกรรมการเรยีนรู้แบบ SQ4R ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 รายละเอยีดดงัตาราง 1 
 
ตาราง 1 ผลการเปรยีบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความส าคัญและการเขียนสรุปความระหว่างก่อนเรยีนและหลังเรียน 
  

ผลลัพธ ์
ก่อนเรียน หลังเรียน 

t  .Sig  ×̅ S.D. ×̅ S.D. 

ความสามารถการอ่านจับใจความส าคัญและการเขียน 
สรุปความ 

11.35 3.08 16.43 1.24 8.886** .000 

 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 จากตาราง 1 พบว่าผลเปรยีบเทียบคะแนนการประเมินความสามารถการอ่านจับใจความส าคัญของนกัเรียน 
ก่อนและหลังเรียน พบว่า คะแนนการประเมินความสามารถหลังเรียน (×̅ =16.43, S.D. = 1.24) ซึ่งสูงกว่าคะแนนการประเมิน
ความสามารถก่อนเรียนของนักเรยีน (×̅ =11.35, S.D. = 3.08) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .01 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยการพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความส าคัญและการเขียนสรุปความ ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ SQ4R ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ผู้วิจัยได้น าประเด็นส าคัญส าคัญที่ค้นพบมาอภิปรายตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ดังต่อไปนี ้
 1. การวิเคราะห์ความสามารถการอ่านจับใจความส าคัญและการเขียนสรุปความของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ4R  
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การเขียนสรุปความ โดยรวมมีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการอา่นจับใจความ ร้อยละ 80 จ านวน 13 คน และไม่ผ่านเกณฑ์
การประเมินจ านวน 10 คน จากวงจรที่ 3 พบว่านักเรียนที่ไมผ่่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ในวงจรปฏิบัติการที่ 3 มีความกระตือรือร้น 
ตั้งใจและให้ความสนใจในการท ากจิกรรม โดยตั้งใจศึกษาใบความรู้ บทเรียนที่ได้ท าและสนุกกับการท างานกลุ่ม จัดล าดับ
ความส าคญั และสรปุความรู้ร่วมกนั ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น นักเรยีนมีส่วนร่วมในการท างาน
เป็นอย่างดี ซึ่งส่งผลให้นักเรยีนมีทกัษะการอ่านจับใจความ และเขยีนสรุปความมากข้ึน ซึ่งจากปัญหาในวงจรปฏิบัติการที่ 3 
ผู้สอนได้ท าการน าเอาปัญหาที่พบไปปรับเปลี่ยนแบบฝึกทักษะที่เน้นการท างานกลุ่ม เพื่อให้นักเรียนไดส้ามารถปรึกษา 
และใช้ความคิดร่วมกันในการจับใจความส าคัญของเรื่องที่อ่านและสรุปความให้มีความสมบูรณ์มากทีส่ดุ  
  วงจรปฏิบัติการที่ 4 นักเรียนมีคะแนนการอ่านจับใจความส าคัญ โดยรวมมีนักเรียนทีผ่่านเกณฑ์การประเมิน
การอ่านจับใจความส าคัญ ร้อยละ 80 จ านวน 18 คน และไมผ่่านเกณฑ์การประเมินจ านวน  5 คน มนีักเรียนมีคะแนน 
การเขียนสรุปความ โดยรวมมีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการอ่านจับใจความ ร้อยละ 80 จ านวน 19 คน และไม่ผ่านเกณฑ์
การประเมินจ านวน 4 คน จากวงจรที่ 4 ปรากฏว่า นักเรียนทุกคนมีความกระตือรือร้น ตั้งใจ และให้ความสนใจในการท ากิจกรรม 
โดยตั้งใจศึกษาใบความรู้ ตื่นเต้นกบัแบบฝึกทักษะ และเกมก่อนเข้าบทเรียนที่ได้ท าและสนุกกับการท างานกลุ่ม จัดล าดับ
ความส าคญั และสรปุความรู้ร่วมกนั ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น นักเรยีนมีส่วนร่วมในการท างาน
เป็นอย่างดีซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีทกัษะการอ่านจับใจความและเขียนสรุปความสูงขึ้นทุกคน  
  จากท่ีกล่าวมาข้างต้นเป็นภาพรวมของกิจกรรมการเรียนรู้กิจกรรมการเรยีนรู้แบบ SQ4R จะเน้นการท า
กิจกรรมกลุ่ม โดยผูส้อนใช้เกมเปน็สิ่งท่ีกระตุ้นความสนใจของผูเ้รียนก่อนเริ่มกิจกรรมการเรยีนการสอน และหลังจากนักเรียน
ได้ศึกษาความรู้พร้อมท้ังท าแบบฝกึหัดเสร็จเรียบร้อย ผู้สอนจะเปดิโอกาสให้นักเรียนไดร้่วมกันสรุปความรู้ที่ได้รับ พร้อมทั้ง 
ให้ผู้เรียนแต่ละคนแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาและรปูแบบกิจกรรม  
  2.  ผลการเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความส าคัญและการเขียนสรุปความระหว่างก่อนเรยีน 
และหลังเรียน ด้วยกิจกรรมการเรยีนรู้แบบ SQ4R ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 รายละเอยีดดงัตาราง 1 
 
ตาราง 1 ผลการเปรยีบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความส าคัญและการเขียนสรุปความระหว่างก่อนเรยีนและหลังเรียน 
  

ผลลัพธ ์
ก่อนเรียน หลังเรียน 

t  .Sig  ×̅ S.D. ×̅ S.D. 

ความสามารถการอ่านจับใจความส าคัญและการเขียน 
สรุปความ 

11.35 3.08 16.43 1.24 8.886** .000 

 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 จากตาราง 1 พบว่าผลเปรยีบเทียบคะแนนการประเมินความสามารถการอ่านจับใจความส าคัญของนกัเรียน 
ก่อนและหลังเรียน พบว่า คะแนนการประเมินความสามารถหลังเรียน (×̅ =16.43, S.D. = 1.24) ซึ่งสูงกว่าคะแนนการประเมิน
ความสามารถก่อนเรียนของนักเรยีน (×̅ =11.35, S.D. = 3.08) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .01 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยการพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความส าคัญและการเขียนสรุปความ ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ SQ4R ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ผู้วิจัยได้น าประเด็นส าคัญส าคัญที่ค้นพบมาอภิปรายตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ดังต่อไปนี ้
 1. การวิเคราะห์ความสามารถการอ่านจับใจความส าคัญและการเขียนสรุปความของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ4R  
 
 

 
 

     วงจรปฏิบัติการที่ 1 นักเรียนมคีะแนนการอ่านจับใจความส าคัญโดยรวมที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการอ่าน 
จับใจความส าคัญ ร้อยละ 80  จ านวน 8 คน และไมผ่่านเกณฑ์การประเมินจ านวน 17 คน และมีนักเรียนมีคะแนนการเขียน
สรุปความ โดยรวม มีนักเรียนท่ีผา่นเกณฑ์การประเมินการอ่านจับใจความ ร้อยละ 80 จ านวน 6 คน และไม่ผ่านเกณฑ ์
การประเมินจ านวน 15 คน เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจในกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบ SQ4R ไม่สามารถอ่าน
เรื่องสั้นได้ตามเวลาที่ก าหนด อีกทั้งนักเรียนยังไมส่ามารถเรียบเรียงส่วนประกอบหรือระบุใจความส าคัญของเรื่องที่อ่านได้  
ซึ่งต่อมาในวงจรปฏิบัติการที่ 2 นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้น มีคะแนนการอ่านจับใจความส าคัญ โดยมนีักเรียนท่ีผ่านเกณฑ ์
การประเมินการอ่านจับใจความ ร้อยละ 80 จ านวน 8 คนและไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินจ านวน 15 คน และมีนักเรียนมีคะแนน
การเขียนสรุปความ มีนักเรยีนที่ผา่นเกณฑ์การประเมินการอ่านจับใจความ ร้อยละ 80 จ านวน 9 คน และไม่ผ่านเกณฑ์ 
การประเมินจ านวน 14 คน ซึ่งผลการวิเคราะห์ความสามารถการอ่านจับใจความและการเขียนสรุปความ ในวงจรปฏิบัติการที่ 2 
สูงขึ้นจาก วงจรปฏิบัติการที่ 1 ผลการวิจัยที่เป็นเช่นนี้ อาจเป็นเพราะว่า นักเรียนเริ่มเข้าใจกระบวนการเรียนรู้แบบ SQ4R 
มากขึ้น แม้ว่าส่วนใหญย่ังระบุใจความส าคญัของเรื่องที่อ่านไมไ่ด้ แตน่ักเรียนก็มีความกระตือรือร้นท่ีจะจัดเรียงล าดับความคดิ
ให้เป็นระบบและพยายามเขยีนสรปุใจความออกมาให้เข้าใจมากทีส่ดุ ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้อง กับผลการวิจัยของ 
นงเยาว์ ทองก าเนิด (2560 : 53-55) พบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาไทย 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 3 อ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง มีการจัดกิจกรรม ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ท าให้นักเรียน 
เกิดความสนใจ มีความกระตือรือรน้ในการท ากิจกรรม ซึ่งกิจกรรมที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ ส่งเสริมผูเ้รียนให้มีทักษะการอ่าน 
จับใจความได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 จากผลการจัดกจิกรรมในวงจรปฏบิัติการที่ 1 และ 2 ส่งผลให้ในวงจรปฏิบัติการที่ 3 นักเรียนมคีะแนนการอ่าน 
จับใจความส าคัญ โดยรวมมีนักเรยีนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการอา่นจับใจความ ร้อยละ 80 จ านวน 14 คน และไม่ผา่นเกณฑ์
การประเมินจ านวน 9 คน และมีนกัเรียนมีคะแนนการเขียนสรุปความ โดยรวมมีนักเรียนท่ีผา่นเกณฑ์การประเมินการอ่าน 
จับใจความ ร้อยละ 80 จ านวน 13 คน และไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินจ านวน 10 คน จากวงจรที่ 3 พบว่านักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 80 ซึ่งผลการวิเคราะห์ความสามารถการอ่านจับใจความส าคัญและการเขียนสรปุความ ในวงจรปฏิบตัิการที่ 3 สูงข้ึน
จากวงจรปฏิบัติการที่ 2 ท่ีผลการวิจัยเป็นเช่นน้ีนั้น เป็นเพราะว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความกระตือรือร้น ตั้งใจ และมีความสนใจ
ในการท ากิจกรรม โดยตั้งใจศึกษาใบความรู้ แบบฝึกทักษะ และการจัดล าดับความส าคัญ และสรุปความรู้ร่วมกัน ทุกคนได้แสดง
ความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีทักษะการอ่านจับใจความและเขียนสรปุความมากขึ้น ส่งผลให้
ในวงจรปฏิบัติการที่ 4 นักเรียนมีคะแนนการอ่านจับใจความส าคัญ โดยรวมมีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการอ่านจับใจความ 
ร้อยละ 80 จ านวน 18 คน และไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินจ านวน 5 คน และมีนักเรียนมีคะแนนการเขียนสรุปความ โดยรวม 
มีนักเรียนทีผ่่านเกณฑ์การประเมนิการอ่านจับใจความส าคัญ ร้อยละ 80 จ านวน 19 คน และไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
จ านวน 4 คน ซึ่งผลในวงจรปฏิบตัิการที่ 4 สูงข้ึนจากวงจรปฏิบตัิการที่ 3 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจยัของกรุณา ปางวิภาศ 
(2556 : 80) ท าการวิจัยเรื่อง ารเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 รายวิชา
ภาษาไทย ระหว่างการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค CIRC กับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค SQ4R พบว่าความสามารถในการอ่าน
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังการจดัการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค SQ4R สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .05 เนื่องจากการสอนแบบ SQ4R เป็นการจดัการเรียนรู้ทีเ่ปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้คดิ อภิปรายและสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นและรายบุคคลได้ นักเรยีนจึงมีโอกาสได้เรยีนรู้และได้ฝึกจากการปฏิบัติจริงด้วยตนเอง โดยผ่านขั้นตอน
กระบวนการทางความคิด การท ากิจกรรม และแบบฝึกทักษะต่าง ๆ 
 2. การเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความส าคัญและการเขียนสรุปความระหว่างก่อนเรยีนและหลังเรียน
ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ4R ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยนักเรียนมีคะแนนการประเมินความสามารถหลังเรียน 
สูงกว่าคะแนนการประเมินความสามารถก่อนเรยีน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .01 ซึ่งก่อนเรียนนั้น นักเรียนยังไม่เข้าใจ
กระบวนการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องในการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมแบบ SQ4R ท าให้ไม่สามารถอ่านจับใจความส าคัญ และการเขียนสรุปความ 
ซึ่งเมื่อนักเรียนได้รับการฝึกทักษะการอ่านจับใจความและการเขียนสรุปความ พบว่านักเรียนมีคะแนนการประเมินความสามารถ
โดยรวมมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 17.70 จากคะแนนเตม็ 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.48 นักเรียนผ่านเกณฑ์วัดการประเมิน
ความสามารถ ร้อยละ 80 ทุกคน ซึ่งเห็นได้ชัดว่านักเรียนมีการประเมินความสามารถทางการเรยีน หลังการเรียนรูด้้วยกิจกรรม
แบบ SQ4R สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญที่ .01 ที่เป็นเช่นนี้เพราะรูปแบบการจัดกิจกรรมเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความรู้ 
ความคิด และความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ อีกทั้งยังเป็นการจัดกิจกรรมที่กระตุ้นความสนใจและความท้าทายด้วยค าถาม 
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ด้วยเกม ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรมกลุ่มที่ผู้เรียนได้ท าร่วมกับเพื่อน ท าให้นักเรียนได้รับความรู้และความเพลิดเพลินไปพร้อมกันด้วย 
ซึ่งผลของการวิจัยสอดคล้องกับ ชุติมา ยอดตา (2561 : 61) ที่ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนาการจดัการเรยีนรู้แบบ SQ4R  
เพื่อเสรมิสร้างความสามารถการอา่นจับใจความของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  พบว่านักเรียนมีความสามารถการอ่าน 
จับใจความ คิดเป็นร้อยละ 88.06 ซึ่งสูงกว่าเกณฑร์้อยละ 80 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05   
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช ้
  1.1 ครูควรอธิบายให้นักเรยีนเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องในการเรยีนรู้ ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ 
แบบ SQ4R 
  1.2 การจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ทุกครั้งจะสอนครบทั้ง 6 ข้ัน จะใช้เวลาในการสอนค่อนข้างนาน ซึ่งบางครั้ง
ท าให้นักเรียนเกดิความเหนื่อยล้า และต้องท างานให้เสร็จทันเวลาทีก่ าหนด ดังนั้นครผูู้สอนควรยืดหยุน่เวลาในการเรียน  
และควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใหส้นุกสนานไม่เครียด ให้นักเรียนฝกึอ่านและจับใจความจากเรื่องง่ายไปหายาก และเสรมิแรง
ให้ก าลังใจนักเรียนในการท างานเสมอซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนและตั้งใจเรียนยิ่งข้ึน 
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บทคัดย่อ  
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อวิจัยและพัฒนาการมสี่วนร่วมตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการจดัการ
ท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรม ชุมชนหมื่นสาร จังหวัดเชียงใหม่ 2) เพื่อจัดการท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรม ชุมชนหมื่นสาร 
จังหวัดเชียงใหม่ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 3) เพื่อประเมินผลการพัฒนาการมีส่วนร่วม 
ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการจัดการท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรม ชุมชนหมื่นสาร จังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นการวิจัย
เชิงคุณภาพ โดยออกแบบการวิจัยแบบ R&D เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบการส ารวจ แบบสมัภาษณ์ แบบสังเกต  
การสนทนากลุ่มและการประชุม โดยศึกษากับกลุม่ผูรู้้ ผู้ปฏบิัติและผูใ้ห้ข้อมูลทั่วไป ซึ่งใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง จ านวน  
52 คน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและข้อมลูภาคสนาม ในพ้ืนท่ีชุมชนหมื่นสาร จังหวัดเชียงใหม่ และวิเคราะห์ข้อมูล
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  ผลการวิจัยพบว่า 1) การวิจัยและพัฒนาท าให้ได้รูปแบบการมสี่วนรว่มของชุมชนหมื่นสารในการจดัการท่องเที่ยว 
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ชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการร่วมกันวางแผน การด าเนินงาน การก ากบัติดตามและการประเมินผลการจดัการท่องเที่ยว  
เพื่อให้เป็นไปตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 3) ชุมชนได้รับการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรม
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of cultural roads in Muen San community, Chiang Mai province based on the concept of creative economy.  
2) To manage tourism on cultural roads in Muen San community, Chiang Mai province by promoting community 
participation based on the concept of creative economy. 3) To assess the development of participation 
according to the concept of creative economy in tourism road culture management in Muen San community, 
Chiang Mai province. This study is R&D qualitative research using survey, interview, observation form,  
group discussions and meetings as research instruments. The study involved selected 52 participants 
which divided into 3 groups, the knowledgeable people, the practitioners and the general information 
providers. The researcher collected data from documents and fieldwork in Muen San community area, 
Chiang Mai province, then analyzed by using descriptive analysis.  
  The research found that: The community has a participation pattern in tourism management 
that can solve problems and truly meet the needs of the community's potential from this research. 
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 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อวิจัยและพัฒนาการมสี่วนร่วมตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการจดัการ
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1) The community participates in all processes of cultural road tourism management, planning, operations, 
supervision and monitoring based on the concept of creative economy. People in the community has 
been developed their knowledge on culture road tourism management based on creative economy 
concept to the full of their potential. 
 
Keywords  : development of participation, Creative economy concepts, Tourism Management of  
                        Cultural Roads 
 
บทน า 
 วัฒนธรรม เป็นวิถีการด าเนินชีวิต ความคิด ความเชื่อ ค่านิยม พิธีกรรม และภูมิปญัญา ซึ่งกลุ่มชนและสังคมได้ร่วม
สร้างสรรค์ สั่งสม ปลูกฝัง สืบทอดเรียนรู้ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดความเจรญิงอกงามด้านจิตใจและวัตถุ อย่างสันติสุข
และยั่งยืน (ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2553 : 1-2) ดังนั้น วัฒนธรรมจึงเป็นผลผลติที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์
ของคนในสังคม น าไปสู่วิถีการปฏบิัติ พัฒนาเป็นคุณคา่ของขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีเพื่อเป็นบรรทัดฐานของสังคม  
โดยประเทศไทยเป็นชนชาติที่มีวิถีการด าเนินชีวิตที่มีเอกลักษณ์ผ่านการรังสรรค์จากภูมิปัญญาที่มีระเบียบปฏิบัติผ่านกระบวนการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ในรูปแบบของวิถีไทยให้เป็นที่ประจักษต์่อสายตาของอารยประเทศ (ด ารงค์ ฐานด,ี 2541 : 41-45) 
 ในปัจจุบันการท่องเที่ยวมีวิวัฒนาการเข้าสูยุ่คแห่งโลกาภิวัตน์และสารสนเทศช้ันสูง ซึ่งกลายเป็นอุตสาหกรรม 
ด้านการบริการที่สร้างรายได้และเกิดการจ้างงานให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมาก ก่อให้เกิดการแข่งขนัของตลาดท่องเที่ยว 
ที่สูงข้ึน กระแสการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจึงไดร้ับความสนใจเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวและมรดก 
ทางวัฒนธรรมของประเทศไทยมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และมีการถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมสืบเนื่องมาเป็นเวลานาน  
ในระดับโลก อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจัดได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุด โดยมีการจ้างงานสูงถึง 192.3 ล้านคน (กาญจนา 
แสงลิ้มสุวรรณ และศรันยา แสงลิม้สุวรรณ, 2555 : 139-146) ในประเทศไทยนั้น อุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยวมีความส าคัญ 
ต่อระบบเศรษฐกิจ โดยมีการจ้างงานประมาณ 1.94 ล้านคน หรือประมาณร้อยละ 5.3 ของอัตราการจ้างงานท้ังหมด 
ของประเทศ นอกจากนี้ ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวท่ีเหมาะสม สามารถน าไปสู่การพัฒนาชุมชน ผ่านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานของชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชุมชนเพื่อเป็นความภูมิใจของคน 
ในท้องถิ่น 
 หัวใจส าคัญของการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน คือการรักษาสมดลุระหว่าง 
การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งจะส าเรจ็ลลุ่วงไปได้จะต้องอาศัย 
ความร่วมมือกันจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ และชุมชน ขั้นตอนการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เพื่อน าไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนนั้น ประกอบด้วย การตลาดทีต่อบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจ
ให้แก่นักท่องเที่ยว การวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การวางแผนการใช้พื้นที่การขนส่ง การประเมิน 
ผลกระทบและศักยภาพ ในการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รวมถึงการจัดโครงสร้างองค์กรและการจัดการที่เหมาะสม  
ต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รวมถึงการด าเนินโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การจัดการแหล่งท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรมโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพร้อมกับการอนุรักษ์
และพัฒนาวัฒนธรรมให้ยั่งยืนในระยะยาวต่อไป (กระทรวงวัฒนธรรม, 2555 : ออนไลน์) 
 ในปัจจุบันสังคมมีความตระหนักถึงความส าคัญของศิลปวัฒนธรรม เทศกาล รวมถึงมรดกทางวัฒนธรรมพื้นบ้านมากขึ้น 
ทั้งนี้การตื่นตัวต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรมในแตล่ะพื้นท่ี เปน็จุดก าเนิดของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
ดังจะเห็นว่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้กลายเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว อีกทั้งประเทศต่าง ๆ ได้พยายาม
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในประเทศของตนเอง (กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ และศรันยา แสงลิม้สุวรรณ, 2555 : 45) 
นอกจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะสามารถน ารายได้เข้าสู่ประเทศ และน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกจิทั้งในระดับประเทศ 
และระดับภูมิภาค การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยังเป็นเครื่องมือส าคญัในการสืบทอดวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไป 
 ทั้งนี้ ถนนคนเดินวัวลาย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทีม่ีเอกลักษณ์ อันแสดงผลงานหัตถกรรม
เครื่องเงิน โดยตลอดเส้นทางของช่วงกิจกรรมถนนคนเดินทุกวันเสารข์องสัปดาห์ตลอดเส้นทางบนถนน ทั้ง 2 ข้าง ระยะทาง
ประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นพื้นที่เศรษฐกิจท่ีสามารถดึงดดูนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้เข้ามาจับจ่ายใช้สินค้า
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นานาชนิด ท้ังเครื่องอุปโภคและบริโภค รวมถึง มีการจดัแสดงและสาธิตผลงานหัตถกรรมเครื่องเงิน มกีารแสดงดนตรีนาฏศลิป์
พื้นบ้านล้านนา (จิราวรรณ กาวิละ โอกาโมะโตะ, 2553 : 52) และในระหว่างเส้นทางของถนนคนเดนิ จะมีเส้นทางเบี่ยงท่ีเข้าสู่
วัดศรีสุพรรณ ซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับรูปปูนปั้นวัวลายด้านหน้าทางเข้าวัดหมื่นสาร โดยเส้นทางเข้าวัดศรีสุพรรณมี 2 เส้นทางที่เช่ือมกับ
ถนนวัวลาย จะมีการจ าหน่ายสินค้าและการสาธิตงานหัตถกรรมเครื่องเงิน โดยภายในวัดศรีสุพรรณจะมีจ าหน่ายอาหารและสินค้า
ของชุมชนรวมถึงการเปิดศาสนสถานให้นักท่องเที่ยวได้ชมอุโบสถเงินและกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จนถึงช่วงเวลาเสร็จสิ้นกิจกรรม 
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ม.ป.ป. : ออนไลน์) ในส่วนของเส้นทางเข้าวัดหมื่นสาร ไม่ปรากฏกิจกรรมหรอืการจ าหน่ายสินค้า
ในช่วงกิจกรรมดังกล่าว ทางวัดมไิด้เปิดศาสนสถานให้นักท่องเที่ยวเยี่ยมชม จึงท าให้เส้นทางดังกล่าวไม่ไดร้ับการพัฒนาให้เป็น
ถนนคนเดินวัวลายเท่าที่ควร ดังนัน้การพัฒนาพ้ืนท่ีถนนคนเดินวัวลาย จึงเกี่ยวเนื่องกับหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยตรง 
ในการร่วมกันแก้ไขและพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนหมื่นสาร ในการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนครอบคลุม
ทุกพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับชวชาต สุคนธปฏภิาค อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลลา้น ที่ได้ใหส้ัมภาษณ์กบัสื่อประชาชาติธรุกิจ เกี่ยวกับการยกระดับเสริมสรา้งความเข้มแข็ง 3 ชุมชนในย่านวัวลาย 
เพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อยู่ในข้ันวิกฤตและน่าเป็นห่วง เนื่องด้วยปัจจัยส าคัญหลายประการ เช่น ราคาเม็ดเงิน 
ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผนวกกับการบริโภคในตลาดลดลง เนื่องจากกระแสการบริโภคสมัยใหม่มีสินค้าอื่น ๆ เข้ามาทดแทน 
รวมถึงช่างเครื่องเงินช้ันครูที่มีอายไุม่ต่ ากว่า 60 ปี เหลืออยูเ่พียงไม่ถงึ 20 คน และมีร้านเครื่องเงินเหลอือยู่เพียง 20 ร้าน  
ท าให้ความโดดเด่นและเอกลักษณข์องสินค้าเครื่องเงิน เครื่องเขินกล็ดน้อยลง ดั้งนั้นการฟื้นฟู อนุรักษ์ และสืบทอดภูมิปัญญา
เป็นสิ่งส าคัญ ควบคู่ไปพร้อม ๆ กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งทั้ง 3 ชุมชน คือ ชุมชนศรีสุพรรณ ชุมชนหมื่นสาร และชุมชน 
นันทาราม เพราะปรากฏการมีส่วนร่วมของชุมชนในการร่วมกันพัฒนาการท่องเที่ยวค่อนข้างน้อย จึงควรส่งเสริมและสนับสนุน
การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตนเองให้มากยิ่งขึ้น (ประชาชาตธิุรกิจออนไลน์, 2556 : ออนไลน์)  
 จากความส าคัญดังกล่าวผู้วิจยัจึงมคีวามมุ่งหมายในการศึกษาแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาเอกลักษณ ์
ทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยพัฒนาการมีส่วนร่วมตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการจัดการ
ท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรมชุมชนหมื่นสาร จังหวัดเชียงใหม่ ที่ควรค่าแก่การรักษาและพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวไว้ เพื่อประโยชน์
แก่ชุมชนและส่วนรวม ให้คงไว้ซึ่งคุณค่าทางด้านศลิปหตัถกรรม ในการน าภูมิปญัญาพื้นบา้นมาสร้างคุณค่าทางสังคม 
และเพิ่มมูลคา่ทางเศรษฐกิจในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคม พร้อมทั้งสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในชุมชน 
และในระดับประเทศให้มีการเติบโต ภายใต้การพัฒนาการมสี่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยว บนถนนสายวัฒนธรรมของชุมชน
ร่วมกันอย่างสร้างสรรค ์
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อวิจัยและพัฒนาการมีส่วนรว่มตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในการจัดการท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรม 
ชุมชนหมื่นสาร จังหวัดเชียงใหม ่
 2. เพื่อจัดการท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรม ชุมชนหมื่นสาร จังหวัดเชียงใหม่ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
 3. เพื่อประเมินผลการพัฒนาการมีส่วนร่วมตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในการจัดการท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรม 
ชุมชนหมื่นสาร จังหวัดเชียงใหม ่
 
กรอบแนวคิดและสมมติฐาน 
 แนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ จงึเป็นการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาทีเ่ชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม เอกลักษณ์ 
ภูมิปัญญากับเทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นแนวคิดในการพัฒนาบนพื้นฐานของความคิดสร้างสรรค์ที่ชุมชนได้ใช้องค์ความรู้ 
และภมูิปัญญามาสร้างสรรค์ผลงานท่ีมีเอกลักษณเ์ฉพาะตน โดยน าเสนอสินค้าและวัฒนธรรมของชุมชนให้เป็นท่ีประจักษ์ 
ต่อนักท่องเที่ยว ภายใต้การจดัการท่องเที่ยงของชุมชน ท่ีส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชนและสังคม ดังนั้นการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ด้วยการจดักิจกรรมการท่องเที่ยวตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยอาศัยพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน จึงเป็นสิ่งส าคัญ 
ที่จะสามารถกระตุ้นความรู้ความเข้าใจ และการส่งเสริมสนับสนุนใหป้ระชาชนในชุมชนตระหนักถึงการประสานความร่วมมือ 
ในการร่วมกันสืบสานและสืบทอดเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน 
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นานาชนิด ท้ังเครื่องอุปโภคและบริโภค รวมถึง มีการจดัแสดงและสาธิตผลงานหัตถกรรมเครื่องเงิน มกีารแสดงดนตรีนาฏศลิป์
พื้นบ้านล้านนา (จิราวรรณ กาวิละ โอกาโมะโตะ, 2553 : 52) และในระหว่างเส้นทางของถนนคนเดนิ จะมีเส้นทางเบี่ยงท่ีเข้าสู่
วัดศรีสุพรรณ ซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับรูปปูนปั้นวัวลายด้านหน้าทางเข้าวัดหมื่นสาร โดยเส้นทางเข้าวัดศรีสุพรรณมี 2 เส้นทางที่เช่ือมกับ
ถนนวัวลาย จะมีการจ าหน่ายสินค้าและการสาธิตงานหัตถกรรมเครื่องเงิน โดยภายในวัดศรีสุพรรณจะมีจ าหน่ายอาหารและสินค้า
ของชุมชนรวมถึงการเปิดศาสนสถานให้นักท่องเที่ยวได้ชมอุโบสถเงินและกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จนถึงช่วงเวลาเสร็จสิ้นกิจกรรม 
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ม.ป.ป. : ออนไลน์) ในส่วนของเส้นทางเข้าวัดหมื่นสาร ไม่ปรากฏกิจกรรมหรอืการจ าหน่ายสินค้า
ในช่วงกิจกรรมดังกล่าว ทางวัดมไิด้เปิดศาสนสถานให้นักท่องเที่ยวเยี่ยมชม จึงท าให้เส้นทางดังกล่าวไม่ไดร้ับการพัฒนาให้เป็น
ถนนคนเดินวัวลายเท่าที่ควร ดังนัน้การพัฒนาพ้ืนท่ีถนนคนเดินวัวลาย จึงเกี่ยวเนื่องกับหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยตรง 
ในการร่วมกันแก้ไขและพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนหมื่นสาร ในการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนครอบคลุม
ทุกพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับชวชาต สุคนธปฏภิาค อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลลา้น ที่ได้ใหส้ัมภาษณ์กบัสื่อประชาชาติธรุกิจ เกี่ยวกับการยกระดับเสริมสรา้งความเข้มแข็ง 3 ชุมชนในย่านวัวลาย 
เพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อยู่ในข้ันวิกฤตและน่าเป็นห่วง เนื่องด้วยปัจจัยส าคัญหลายประการ เช่น ราคาเม็ดเงิน 
ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผนวกกับการบริโภคในตลาดลดลง เนื่องจากกระแสการบริโภคสมัยใหม่มีสินค้าอื่น ๆ เข้ามาทดแทน 
รวมถึงช่างเครื่องเงินช้ันครูที่มีอายไุม่ต่ ากว่า 60 ปี เหลืออยูเ่พียงไม่ถงึ 20 คน และมีร้านเครื่องเงินเหลอือยู่เพียง 20 ร้าน  
ท าให้ความโดดเด่นและเอกลักษณข์องสินค้าเครื่องเงิน เครื่องเขินกล็ดน้อยลง ดั้งนั้นการฟื้นฟู อนุรักษ์ และสืบทอดภูมิปัญญา
เป็นสิ่งส าคัญ ควบคู่ไปพร้อม ๆ กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งทั้ง 3 ชุมชน คือ ชุมชนศรีสุพรรณ ชุมชนหมื่นสาร และชุมชน 
นันทาราม เพราะปรากฏการมีส่วนร่วมของชุมชนในการร่วมกันพัฒนาการท่องเที่ยวค่อนข้างน้อย จึงควรส่งเสริมและสนับสนุน
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ภูมิปัญญากับเทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นแนวคิดในการพัฒนาบนพื้นฐานของความคิดสร้างสรรค์ที่ชุมชนได้ใช้องค์ความรู้ 
และภมูิปัญญามาสร้างสรรค์ผลงานท่ีมีเอกลักษณเ์ฉพาะตน โดยน าเสนอสินค้าและวัฒนธรรมของชุมชนให้เป็นท่ีประจักษ์ 
ต่อนักท่องเที่ยว ภายใต้การจดัการท่องเที่ยงของชุมชน ท่ีส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชนและสังคม ดังนั้นการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ด้วยการจดักิจกรรมการท่องเที่ยวตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยอาศัยพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน จึงเป็นสิ่งส าคัญ 
ที่จะสามารถกระตุ้นความรู้ความเข้าใจ และการส่งเสริมสนับสนุนใหป้ระชาชนในชุมชนตระหนักถึงการประสานความร่วมมือ 
ในการร่วมกันสืบสานและสืบทอดเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน 

 
 

โดยการพัฒนาการมีส่วนร่วมตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในการจัดการท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรมชุมชนหมื่นสาร จังหวัด
เชียงใหม่ ผู้วิจัยจึงก าหนดกรอบแนวคิด (Conceptual framework) ในการวิจัยไว้ดังน้ี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การพัฒนาการมสี่วนร่วมตามแนวคดิเศรษฐกจิสร้างสรรค์ ในการจดัการท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรมชุมชนหมื่นสาร 
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเก็บรวบรวมข้อมลูจากเอกสาร (Documentary)  
และท าการเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Study) ในพื้นที่ของชุมชนวัวลาย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผู้วิจัยไดด้ าเนินการศึกษาวจิัย
ตามล าดับดังนี ้
 1. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
   1.1 ประชากร  
    ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ชุมชนหมืน่สาร เทศบาลนครเชียงใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  
และนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยประชากรที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ กลุ่มผูรู้้ ผู้ปฏิบัติ และผู้ให้
ข้อมูลทั่วไป 

ปัญหาวิจัย 
1. พ้ืนท่ีบนถนนวัวลาย 
เข้าสู่ชุมชนหมื่นสาร 
ไม่มรีะบบการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
2. ชุมชนหมื่นสาร 
ขาดการมสี่วนร่วม 
และแนวทางในการฅ
จัดการท่องเที่ยวถนนสาย
วัฒนธรรมของชุมชน 
หมื่นสาร ตามแนวคดิ
เศรษฐกิจสร้างสรรค ์
 
  
 
 

การจัดการท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรมชุมชนหมื่นสาร จังหวัดเชียงใหม่ 

แนวคิดที่เกี่ยวข้อง 
1) แนวคิดเกี่ยวกับการมสี่วนร่วม  2) แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
1) ทฤษฎีโครงสร้างหน้าท่ี  2) ทฤษฎีการแพร่กระจายวัฒนธรรม  3) ทฤษฎีนิเวศวิทยาวัฒนธรรม    
 

ประเมินผลการพัฒนาการมีส่วนร่วมตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ในการจัดการท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรม ชุมชนหมื่นสาร  

จังหวัดเชียงใหม่ 

การด าเนินการวิเคราะห์ตามกระบวนการของการวิจัย และพัฒนา  
(Research and Development : R & D) มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของชุมชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
และการจัดการท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรมชุมชนหมื่นสาร ภายใตแ้นวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์
2. การออกแบบการจัดการท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรมชุมชนหมื่นสาร จังหวัดเชียงใหม่ 
โดยพัฒนาแบบมสี่วนร่วมตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อให้สอดคล้อง 
กับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน  
3. ตรวจสอบรปูแบบการจดัการทอ่งเที่ยวถนนสายวัฒนธรรมชุมชนหมื่นสาร  
โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
4. แก้ไขรูปแบบการจดัการท่องเทีย่วถนนสายวัฒนธรรมชุมชนหมื่นสาร ตามมติที่ประชุม 
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   1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
    ผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่ใช้ในการวิจัย ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จากประชากรในชุมชน 
หมื่นสาร จ านวน 52 คน มีดังนี้ 
   1.2.1 กลุ่มผู้รู้ (Key Informants) จ านวน 9 คน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
    1.2.1.1 เจ้าอาวาส จ านวน 1 คน 
    1.2.1.2 ไวยาวัจกร จ านวน 1 คน 
    1.2.1.3 ปราชญ์ชาวบ้าน จ านวน 3 คน  
    1.2.1.4 นายช่างสิบหมู่ จ านวน 3 คน 
    1.2.1.5 ประธานชุมชน จ านวน 1 คน 
   1.2.2 กลุ่มผู้ปฏิบัติ (Casual Informants) จ านวน 25 คน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
    1.2.2.1 คณะกรรมการชุมชนหมื่นสาร จ านวน 12 คน 
    1.2.2.2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมื่นสาร จ านวน 6 คน 
    1.2.2.3 ประชาชนในชุมชน รวมทั้งสิ้น 7 คน  
  1.2.3 ผู้ให้ข้อมูลทั่วไป (General Informants) จ านวน 18 คน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
   1.2.3.1 ประชาชนและผู้ประกอบการในชุมชนหมื่นสาร จ านวน 3 คน 
   1.2.3.2 นักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างประเทศ จ านวน 9 คน 
   1.2.3.3 นักเรียน และนักศึกษา จ านวน 6 คน 
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  การศึกษา การพัฒนาการมสี่วนร่วมตามแนวคดิเศรษฐกจิสร้างสรรค์ในการจดัการท่องเทีย่วถนนสายวัฒนธรรมชุมชน
หมื่นสาร จังหวัดเชียงใหม่ มีเครื่องมือ 5 ชนิด คือ 
  2.1 แบบสัมภาษณ ์
   แบบสัมภาษณเ์ป็นการสัมภาษณแ์บบเจาะลกึ (In-depth Interview) จ าแนกออกเป็น 2 ชุดคือ 1) แบบสัมภาษณ์
เพื่อตรวจสอบปญัหาและความต้องการของชุมชน เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการจดัการท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรมชุมชน
หมื่นสาร ภายใต้แนวคดิเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ 2) แบบสัมภาษณ์ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม ในด้านการตัดสินใจการด าเนินงาน 
การรับผลประโยชน์ การประเมินผล และข้อเสนอแนะ ใช้ส าหรับกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นกลุ่มผู้รู้ ผูป้ฏิบัติ ผู้ให้ข้อมูลทั่วไป  
เพื่อการประเมินผลการพัฒนาการมีส่วนร่วมตามแนวคดิเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ ในการจัดการท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรมชุมชน
หมื่นสาร จังหวัดเชียงใหม่ ใช้ส าหรับผู้ให้ข้อมลูส าคญัที่ใช้ในการวิจัยที่เป็นกลุ่มผู้รู้ ผู้ปฏิบัติ และผู้ให้ข้อมูลทั่วไป 
  2.2 การสนทนากลุ่ม  
   การสนทนากลุ่ม (Focus Group) เป็นการจัดการสนทนากลุ่มในประเด็นส าคัญต่าง ๆ ท่ีก าหนดไว้ ร่วมกับ
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ปฏิบตัิ เพื่อออกแบบการจัดการท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรมชุมชนหมื่นสาร จังหวัดเชียงใหม่ โดยพัฒนา
แบบมสี่วนร่วมตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปญัหาและความต้องการของชุมชน 
  2.3 การประชุม  
   การประชุม เป็นการจดัการประชุมปฏิบัติการระหว่างผู้วิจัย และกลุม่ผู้ปฏิบตัิ (Casual Informants)  
เพื่อตรวจสอบรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรม เกี่ยวกับการพัฒนาการมีส่วนร่วมตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ในการจัดการท่องเที่ยวถนนสายวฒันธรรมชุมชนหมื่นสาร ใหไ้ด้ข้อสรุปตามมติของทีป่ระชุมปฏิบตัิการ แล้วน ารูปแบบมา
ปรับปรุงแก้ไขเพื่อใช้ส าหรับการจดัการท่องเที่ยวของชุมชน 
  2.4 แบบสังเกต 
     แบบสังเกต เป็นการสังเกตเพื่อการประเมินการจัดการท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรมชุมชนหมื่นสาร  
จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้การพัฒนาการมสี่วนร่วมตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นการสังเกตแบบไม่มสี่วนร่วม  
(Non-participant Observation) ใช้ส าหรับการสังเกตกลุม่ตัวอย่าง ในการด าเนินการจดัการท่องเทีย่ว ในการวางแผน  
การด าเนินงาน การก ากับติดตาม และการประเมินผล โดยผู้วิจยัจะเป็นผู้สังเกต 
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   1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
    ผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่ใช้ในการวิจัย ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จากประชากรในชุมชน 
หมื่นสาร จ านวน 52 คน มีดังนี้ 
   1.2.1 กลุ่มผู้รู้ (Key Informants) จ านวน 9 คน มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
    1.2.1.1 เจ้าอาวาส จ านวน 1 คน 
    1.2.1.2 ไวยาวัจกร จ านวน 1 คน 
    1.2.1.3 ปราชญ์ชาวบ้าน จ านวน 3 คน  
    1.2.1.4 นายช่างสิบหมู่ จ านวน 3 คน 
    1.2.1.5 ประธานชุมชน จ านวน 1 คน 
   1.2.2 กลุ่มผู้ปฏิบัติ (Casual Informants) จ านวน 25 คน มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
    1.2.2.1 คณะกรรมการชุมชนหมื่นสาร จ านวน 12 คน 
    1.2.2.2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมื่นสาร จ านวน 6 คน 
    1.2.2.3 ประชาชนในชุมชน รวมทั้งสิ้น 7 คน  
  1.2.3 ผู้ให้ข้อมูลทั่วไป (General Informants) จ านวน 18 คน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
   1.2.3.1 ประชาชนและผู้ประกอบการในชุมชนหมื่นสาร จ านวน 3 คน 
   1.2.3.2 นักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างประเทศ จ านวน 9 คน 
   1.2.3.3 นักเรียน และนักศึกษา จ านวน 6 คน 
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  การศึกษา การพัฒนาการมสี่วนร่วมตามแนวคดิเศรษฐกจิสร้างสรรค์ในการจดัการท่องเทีย่วถนนสายวัฒนธรรมชุมชน
หมื่นสาร จังหวัดเชียงใหม่ มเีครื่องมือ 5 ชนิด คือ 
  2.1 แบบสัมภาษณ ์
   แบบสัมภาษณเ์ป็นการสัมภาษณแ์บบเจาะลกึ (In-depth Interview) จ าแนกออกเปน็ 2 ชุดคือ 1) แบบสัมภาษณ์
เพื่อตรวจสอบปญัหาและความต้องการของชุมชน เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการจดัการท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรมชุมชน
หมื่นสาร ภายใต้แนวคดิเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ 2) แบบสัมภาษณ์ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม ในด้านการตัดสินใจการด าเนินงาน 
การรับผลประโยชน์ การประเมินผล และข้อเสนอแนะ ใช้ส าหรับกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นกลุ่มผู้รู้ ผูป้ฏิบัติ ผู้ให้ข้อมูลทั่วไป  
เพื่อการประเมินผลการพัฒนาการมีส่วนร่วมตามแนวคดิเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ ในการจัดการท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรมชุมชน
หมื่นสาร จังหวัดเชียงใหม่ ใช้ส าหรับผู้ให้ข้อมลูส าคญัที่ใช้ในการวิจัยที่เป็นกลุ่มผู้รู้ ผู้ปฏิบัติ และผู้ให้ข้อมูลทั่วไป 
  2.2 การสนทนากลุ่ม  
   การสนทนากลุ่ม (Focus Group) เป็นการจัดการสนทนากลุ่มในประเด็นส าคัญต่าง ๆ ท่ีก าหนดไว้ ร่วมกับ
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ปฏิบตัิ เพื่อออกแบบการจัดการท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรมชุมชนหมื่นสาร จังหวัดเชียงใหม่ โดยพัฒนา
แบบมสี่วนร่วมตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปญัหาและความต้องการของชุมชน 
  2.3 การประชุม  
   การประชุม เป็นการจดัการประชุมปฏิบัติการระหว่างผู้วิจัย และกลุม่ผู้ปฏิบตัิ (Casual Informants)  
เพื่อตรวจสอบรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรม เกี่ยวกับการพัฒนาการมีส่วนร่วมตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ในการจัดการท่องเที่ยวถนนสายวฒันธรรมชุมชนหมื่นสาร ใหไ้ด้ข้อสรุปตามมติของทีป่ระชุมปฏิบตัิการ แล้วน ารูปแบบมา
ปรับปรุงแก้ไขเพื่อใช้ส าหรับการจดัการท่องเที่ยวของชุมชน 
  2.4 แบบสังเกต 
     แบบสังเกต เป็นการสังเกตเพื่อการประเมินการจัดการท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรมชุมชนหมื่นสาร  
จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้การพัฒนาการมสี่วนร่วมตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นการสังเกตแบบไม่มสี่วนร่วม  
(Non-participant Observation) ใช้ส าหรับการสังเกตกลุม่ตัวอย่าง ในการด าเนินการจดัการท่องเทีย่ว ในการวางแผน  
การด าเนินงาน การก ากับติดตาม และการประเมินผล โดยผู้วิจยัจะเป็นผู้สังเกต 
 

 
 

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   การวิจัยครั้งนี้ ได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ดังต่อไปนี ้
  3.1 เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ของกลุ่มผู้รู้ ผู้ปฏิบัติ และผู้ให้ข้อมูลทั่วไป เกี่ยวกับปัญหาและความต้องการ
ของชุมชน 
  3.2 เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสนทนากลุม่ของกลุ่มผู้ปฏิบัติเพื่อออกแบบการจัดการท่องเที่ยว ตามสภาพปัญหา
และความต้องการของชุมชน 
  3.3 เก็บรวบรวมข้อมูลจากการประชุม จากกลุ่มผู้ปฏิบัติเพื่อตรวจสอบรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวแล้วด าเนินการ
รวบรวมข้อมลูเพื่อปรับปรุงแก้ไข 
  3.4 เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต การจดัการท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรมชุมชนหมื่นสาร จังหวัดเชียงใหม่
ของชุมชน 
   3.5 เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ของกลุ่มผู้รู้ ผู้ปฏิบตัิ และผูใ้ห้ข้อมูลทั่วไป เกี่ยวกับการประเมนิผล 
การพัฒนาการมสี่วนร่วม ในดา้นการตัดสินใจ การด าเนินงาน การรบัผลประโยชน์ การประเมินผล และข้อเสนอแนะ  
ในการจัดการท่องเที่ยวถนนสายวฒันธรรมชุมชนหมื่นสาร  
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
   การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย เรื่องการพัฒนาการมีส่วนร่วมตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการจัดการ
ท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรมชุมชนหมื่นสาร จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 
โดยด าเนินการดังนี้  
  4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกีย่วกับการพัฒนาการมสี่วนร่วมตามแนวคดิเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการจดัการ
ท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรมชุมชนหมื่นสาร จังหวัดเชียงใหม่ ใช้การวิเคราะห์แบบเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)  
โดยด าเนินการวเิคราะห์ตามกระบวนการของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D) มีขั้นตอน
ดังต่อไปนี ้
   4.1.1 ขั้นตอนท่ี 1 (R1) ศึกษาและวิเคราะห์ สภาพปัญหา และความต้องการในการจดัการท่องเที่ยว  
ถนนสายวัฒนธรรมของชุมชนหมื่นสาร จังหวัดเชียงใหม่ 
   4.1.2 ขั้นตอนท่ี 2 (D1) รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรมชุมชนหมื่นสาร จังหวดัเชียงใหม่ 
โดยการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อแก้ไขปัญหา อุปสรรคและความต้องการ 
   4.1.3 ขั้นตอนท่ี 3 (R2) การประชุมปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาแบบมสี่วนร่วมตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ในการจัดการท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรมชุมชนหมื่นสาร จังหวัดเชียงใหม่ ในการร่วมกันพิจารณาและตรวจสอบ 
โดยวิเคราะห์ถึงข้อดีและข้อบกพรอ่งของรูปแบบการจัดการท่องเที่ยว 
   4.1.4 ขั้นตอนท่ี 4 (D2) ปรับปรุงและแก้ไขรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรมของชุมชน 
หมื่นสาร จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้จากการประชุมปฏิบัติการ 
  4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกีย่วกับการจัดการท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรมชุมชนหมื่นสาร จังหวดัเชียงใหม่ 
  4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกีย่วกับการประเมินผลการพัฒนาการมสี่วนร่วมตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
ในการจัดการท่องเที่ยวถนนสายวฒันธรรมชุมชนหมื่นสาร จังหวัดเชียงใหม่ ใน 4 มิติ คือ 1) การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ  
2) การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 3) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 4) การมสี่วนร่วมในการประเมินผล  
 
สรุปผล 
 จากการพัฒนาการมีส่วนร่วมตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการจดัการท่องเทีย่ว ถนนสายวัฒนธรรมชุมชนหมื่นสาร 
จังหวัดเชียงใหม่ สามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังนี ้
 1. วิจัยและพัฒนาการมีส่วนร่วมตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในการจัดการท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรม  
ชุมชนหมื่นสาร จังหวัดเชียงใหม ่พบว่าการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R & D) ตามกระบวนการ  
4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอนที่ 1 (R1) ศึกษาและวิเคราะห์ สภาพปัญหาและความต้องการในการจัดการท่องเที่ยว ถนนสายวัฒนธรรม
ของชุมชนหมื่นสาร จังหวัดเชียงใหม่ ท าให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของชุมชนในเรื่องของการขาดงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์  
ในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการท่องเที่ยว รวมถึงขาดบุคลากรทีม่ีความรูเ้กี่ยวกับการจดัการท่องเที่ยว ตลอดจน 
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การขาดความร่วมมือของทุกภาคส่วนในชุมชนในการร่วมกันด าเนินงานหรือจัดท ากิจกรรมตา่ง ๆ ของชุมชน ดังนั้นชุมชน  
จึงมีความต้องการข้อเสนอแนะ หรือแนวทางในการจัดการท่องเที่ยวท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของชุมชน ภายใต้การมีส่วนร่วม 
ของชุมชนในทุกขั้นตอนของกระบวนการท างานอย่างแท้จริง 2) ขั้นตอนท่ี 2 (D1) การก าหนดรูปแบบการจัดการท่องเที่ยว
ถนนสายวัฒนธรรมชุมชนหมื่นสาร จังหวัดเชียงใหม่ ท าให้ไดรู้ปแบบการจัดการท่องเที่ยวท่ีเกิดจากการร่วมกันระดมความคดิ 
ร่วมกันวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหา อุปสรรคในการจัดการท่องเที่ยว และเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนโดยส่วนรวม 
3) ขั้นตอนที่ 3 (R2) การประชุมปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการจัดการท่องเที่ยว
ถนนสายวัฒนธรรมชุมชนหมื่นสาร ท าให้ทราบถึงข้อดีและข้อบกพร่องของรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวภายใต้การร่วมกันพิจารณา
และตรวจสอบร่วมกันของชุมชน และ 4) ขั้นตอนที่ 4 (D2) การปรับปรุงและแก้ไขรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรม
ของชุมชนหมื่นสาร ท่ีได้จากการประชุมปฏิบตัิการโดยการวิจัยและพัฒนาครั้งนี้ จึงก่อให้เกิดรูปแบบการจัดการท่องเที่ยว  
ซึ่งประกอบด้วย การปรับภมูิทัศนแ์ละการจัดตกแต่งสถานท่ี กิจกรรมการแสดงท่ีมีความหลากหลายมกีารประชาสัมพันธ์  
โดยการน าเสนอเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชุมชน ที่เหมาะสมตามสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน
อย่างแท้จริง โดยอาศัยการมสี่วนรว่มของชุมชนอย่างมีระบบ เพื่อน าไปสู่การจัดการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม ให้สอดรับกับ
ศักยภาพของชุมชน 
 2. การจัดการท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรมชุมชนหมื่นสาร จังหวัดเชียงใหม่ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ พบว่าการจัดการท่องเที่ยวตามรปูแบบท่ีได้ก าหนดไว้ตามกระบวนการวิจัยและพฒันา (Research and 
Development : R & D) ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการจดัการท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรมชุมชนหมื่นสาร  
โดยด าเนินการร่วมกันของกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาที่เช่ือมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม ภายใต้ความร่วมมือ 
ของประชาชนในชุมชนหมื่นสาร คือ 1) การปรับภูมิทัศน์และการจดัตกแต่งสถานท่ี ประกอบด้วย การปรับภมูิทัศน์  
การจัดสถานท่ี การตกแต่งสถานท่ี การจัดแสง สี เสียง 2) การประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย การติดป้าย เสียงตามสาย  
การจับรางวัล และการจัดใหม้ีมัคคุเทศก์ชุมชน และ 3) กิจกรรมและการแสดง ประกอบด้วย การสาธิตงานหัตถกรรม 
และงานฝมีือ การจ าหน่ายสินค้าและอาหาร การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ การจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และกจิกรรม
ประเพณียี่เป็ง ทั้งนี้ การจัดการท่องเที่ยวตามรูปแบบดังกล่าว ได้มีการวางแผน มีการด าเนินงาน การก ากับติดตาม และประเมินผล
การจัดการท่องเที่ยว เพือ่ให้การจัดการท่องเที่ยวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของชุมชน สอดรับกับรูปแบบที่ก าหนดไว้ และเกิดประโยชน์
ต่อชุมชนอย่างสูงสุด 
 3. การประเมินผลการพัฒนาการมีส่วนร่วมตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการจัดการท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรม
ชุมชนหมื่นสาร จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวในภาพรวมเป็นอย่างดี ตั้งแต่เริม่ด าเนินการ
จนถึงสิ้นสุดการด าเนินงาน โดยมสี่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวในประเด็นต่าง ๆ คือ 1) การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ  
คือ ร่วมกันคิด วิเคราะห์ สภาพปญัหาและความต้องการในการจัดการท่องเที่ยวของชุมชนร่วมกัน เพื่อให้ได้ข้อสรุปในประเด็น
ต่าง ๆ และสอดรับกับศักยภาพของชุมชนอย่างแท้จริง 2) การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน คือ ร่วมกนัจัดกิจกรรมตามรูปแบบ
การจัดการท่องเที่ยวท่ีออกแบบไว้ในทุกรายการ โดยการประสานความร่วมมือกันกับคนในชุมชน ตลอดจนชุมชนในย่านวัวลาย 
เพือ่ให้การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ ผนวกกับเกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างสูงสุด 3) การมีส่วนร่วม
ในการรับผลประโยชน์ คือ ชุมชนหมื่นสารได้เกิดการพัฒนาการมสี่วนร่วมในการร่วมกันจัดการท่องเที่ยวของชุมชน โดยชุมชน 
เพื่อชุมชน และเป็นแบบปฏิบตัิส าหรับการจดัการท่องเที่ยวของชุมชนในครั้งต่อ ๆ ไปให้ดียิ่งข้ึน และ 4) การมีส่วนร่วม 
ในการประเมินผล คือ ในข้ันตอนของการประเมินผลการพัฒนาการมีส่วนร่วมตามแนวคดิเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ในการจัด 
การท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรมชุมชนหมื่นสาร จังหวัดเชียงใหม่ ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมลูอันเป็นประโยชน์ 
เพื่อประเมินผลการจดัการท่องเทีย่วในครั้งนี้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นการพิจารณาถึงข้อดี ข้อจ ากัด และข้อเสนอแนะของการจดัการ
ท่องเที่ยว เพื่อเป็นข้อมูลส าคญัในการน าไปปฏิบัติในอนาคต 
 
อภิปรายผล 
 การพัฒนาการมสี่วนร่วมตามแนวคดิเศรษฐกจิสร้างสรรค์ ในการจดัการท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรมชุมชนหมื่นสาร 
จังหวัดเชียงใหม่ สามารถอภิปรายผลการวิจัย ได้ดังนี ้
 1. การพัฒนาการมีส่วนร่วมตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในการจัดการท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรมชุมชนหมื่นสาร 
จังหวัดเชียงใหม่ ไดรู้ปแบบการพฒันาการมีส่วนร่วมของชุมชนหมื่นสารในการจัดการท่องเที่ยวท่ีสามารถแก้ไขปัญหา 

 
 

และสนองต่อความต้องการตามศกัยภาพของชุมชนได้อย่างแท้จริง โดยสามารถอภิปรายผลได้ว่า การวิจัยและพัฒนาในครั้งนี้ 
ได้ด าเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D) อย่างครบถ้วน 
ด้วยความร่วมมือของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชนในชุมชนหมื่นสาร ทีร่่วมกันระดมความคดิ ร่วมกันคดิวิเคราะห์ ร่วมแสดง
ความคิดเห็นถึงปัญหาและสภาพพืน้ที่ ทรัพยากรและความเหมาะสมส าหรับการจัดการท่องเที่ยวในชุมชนหมื่นสารในด้านต่าง ๆ 
ผนวกกับการส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวที่ต้องการน าเสนอเอกลักษณ์และภูมิปัญญาของชุมชน ผ่านรูปแบบการจัดการท่องเที่ยว 
ให้สามารถน ารูปแบบดังกล่าวไปใช้ในการปฏิบัติและเกิดประโยชน์สงูสุดแก่ชุมชน โดยผลการวิจัยนี้จึงสอดคล้องกับแนวคิดของ 
วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2552 : 2) กล่าวว่า การวิจัยและพัฒนา เป็นกระบวนการศึกษาค้นคว้าอย่างมรีะบบ โดยมีจดุมุ่งหมาย 
เพื่อตรวจสอบและพัฒนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อน าไปใช้ในการพัฒนากลุม่คน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เช่นเดียวกับแนวคิดของราณี 
อิสิชัยกุล (2546 : 48-75) ได้กล่าวว่า การออกแบบสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของสาธารณชนมวีิธีการที่เหมาะสม มีการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลทีส่อดรับกับความต้องการ ผ่านการปรึกษา การประชุมด้วยวิธีการต่าง ๆ 
เพื่อช้ีแจงและสรา้งความเข้าใจในประเด็นต่าง ๆ ของการพัฒนาและการมสี่วนร่วม เพื่อก าหนดเป้าหมาย และสรา้งแนวทาง 
แก้ไขต่าง ๆ อย่างเหมาะสมตามทรัพยากรและศักยภาพของชุมชน และผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับพจนา ชัชวาล (2551)  
ศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม อ าเภอค าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่าแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่อ าเภอค าม่วง  
มกีารจัดการการท่องเที่ยวโดยก าหนดนโยบายและแผนงานอย่างเปน็ระบบ โดยจัดสรรงบประมาณ ในการเตรียมความพร้อม 
การท านุบ ารุงและพัฒนาพื้นที่ท่ีมีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวให้มคีวามสะอาด สวยงาม ผนวกกับการส่งเสริมและสนับสนุน
การมีส่วนร่วมของประชาชนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินงานการปรับปรุง หรือพัฒนาการท่องเที่ยว
ให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงสอดคล้องกับการวิจัยของสมภพ สายมา (2552) ศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ท่ีเหมาะสมกับชุมชน 
บ้านศรีน่าน ต าบลเรือง อ าเภอเมอืง จังหวัดน่าน พบว่าการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ท่ีเหมาะสมกับชุมชน ชุมชนต้องร่วมกัน
วิเคราะห์พื้นท่ีและได้น าทรัพยากรและสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นมาใช้เป็นจุดเด่น และพัฒนาเป็นกิจกรรมท าให้เกิดความส าเร็จ
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมท่ีดีขึ้น ท าให้ชุมชนสามารถน าองค์ความรู้ทีไ่ด้รับไปพัฒนาศักยภาพของตนเอง
และบรหิารจดัการการท่องเที่ยวภายใต้การน าความรู้มาก าหนดแนวทางปฏิบัติ เพื่อบ ารุงรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาต ิ
ให้มีความยั่งยืน เหมาะสมกับชุมชน 
 2. การจัดการท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรมชุมชนหมื่นสาร จังหวัดเชียงใหม่ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้ด าเนินการตามรูปแบบที่ก าหนดไว้ คือ การปรับภูมิทัศน์ การจัดตกแต่งสถานท่ี การประชาสัมพันธ์  
การจัดกิจกรรมและการแสดง ด้วยการวางแผน การด าเนินงาน การก ากับติดตามและการประเมินผลการจัดการท่องเที่ยว  
ตามกระบวนการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้เป็นไปตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สามารถอภิปรายผลไดว้่าการจัดการท่องเที่ยว
ถนนสายวัฒนธรรมชุมชนหมื่นสาร จังหวัดเชียงใหม่ ไดด้ าเนินการตัง้แต่ขั้นตอนการวางแผน การด าเนินงาน การก ากับติดตาม
และการประเมินผลการจัดการท่องเที่ยว โดยทุกขั้นตอนได้อาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนหมื่นสาร และภายใต้กรอบแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่น าองค์ความรู้ ทรัพยากร ภูมิปัญญาผนวกกับแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่าในด้านศิลปวัฒนธรรม น าเสนอในรูปแบบ
ของการจัดการท่องเที่ยว อีกทั้งการจัดการท่องเที่ยวดังกล่าว ได้ผ่านกระบวนการวิจัยที่มีการศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการ
ของชุมชน จึงท าใหไ้ด้มาซึ่งข้อมูลส าคัญในการก าหนดรูปแบบการทอ่งเที่ยวท่ีเหมาะสมกับชุมชน จากผลการวิจัยนี้จึงสอดคล้อง
กับแนวคิดของจุณณเจิม ยุวรี และคณะ (2551 : 107-108) กล่าวว่า ชุมชนทีส่ามารถแก้ปัญหาในชุมชนและมีความตระหนักรู้
ถึงการพัฒนาโดยอาศัยความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียว ที่จะร่วมมือกันกระท าสิ่งต่าง ๆ ให้บรรลเุป้าหมายดว้ยการพึ่งพาตนเอง  
ด้วยการบริหารจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเข้มแข็งอย่างมีศักยภาพ เป็นการส่งเสริมให้ชุมชนมเีศรษฐกิจทีด่ีขึ้น มคีวามมั่นคง
ในการด าเนินชีวิตบนฐานทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน รวมถึงสอดคล้องกับวีระพล ทองมา (2558 : 2) กล่าวว่าการท่องเที่ยว 
โดยชุมชนเป็นการก าหนดทิศทางเพื่อให้ชุมชนมีบทบาทในการร่วมกันรักษาและส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชน ให้เกิดการขับเคลื่อน
ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยชุมชนเป็นเจ้าของและมีส่วนในการจัดการ และผลการวจิัยนี้
สอดคล้องกับงานวิจัยของสดุชีวัน นันทวัน ณ อยุธยา (2551) ได้ศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชน 
เป็นศูนย์กลางกรณีศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าประชาชนควรมีการสืบสานและอนรุักษ์วัฒนธรรมและประเพณี 
โบราณสถาน สินค้า หัตถกรรม พิพิธภัณฑ์ ดนตรีพื้นบ้าน และวรรณกรรมท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์ ผ่านการจัดการท่องเที่ยว
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในสังคม โดยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามความต้องการของชุมชน เพื่อให้เกิดการจัดการท่องเที่ยว
ภายใต้หลักการพัฒนาคณุภาพชีวติของประชาชน สังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของพันทิพา 
มาลา และล ายอง ปลั่งกลาง (2553) ได้ท าการศึกษาแนวทางการฟื้นฟูวัฒนธรรมชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กรณีศึกษา
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และสนองต่อความต้องการตามศกัยภาพของชุมชนได้อย่างแท้จริง โดยสามารถอภิปรายผลได้ว่า การวิจัยและพัฒนาในครั้งนี้ 
ได้ด าเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D) อย่างครบถ้วน 
ด้วยความร่วมมือของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชนในชุมชนหมื่นสาร ทีร่่วมกันระดมความคดิ ร่วมกันคดิวิเคราะห์ ร่วมแสดง
ความคิดเห็นถึงปัญหาและสภาพพืน้ที่ ทรัพยากรและความเหมาะสมส าหรับการจัดการท่องเที่ยวในชุมชนหมื่นสารในด้านต่าง ๆ 
ผนวกกับการส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวที่ต้องการน าเสนอเอกลักษณ์และภูมิปัญญาของชุมชน ผ่านรูปแบบการจัดการท่องเที่ยว 
ให้สามารถน ารูปแบบดังกล่าวไปใช้ในการปฏิบัติและเกิดประโยชน์สงูสุดแก่ชุมชน โดยผลการวิจัยนี้จึงสอดคล้องกับแนวคิดของ 
วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2552 : 2) กล่าวว่า การวิจัยและพัฒนา เป็นกระบวนการศึกษาค้นคว้าอย่างมรีะบบ โดยมีจดุมุ่งหมาย 
เพื่อตรวจสอบและพัฒนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อน าไปใช้ในการพัฒนากลุม่คน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เช่นเดียวกับแนวคิดของราณี 
อิสิชัยกุล (2546 : 48-75) ได้กล่าวว่า การออกแบบสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของสาธารณชนมีวิธีการที่เหมาะสม มีการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลทีส่อดรับกับความต้องการ ผ่านการปรึกษา การประชุมด้วยวิธีการต่าง ๆ 
เพื่อช้ีแจงและสรา้งความเข้าใจในประเด็นต่าง ๆ ของการพัฒนาและการมสี่วนร่วม เพื่อก าหนดเป้าหมาย และสรา้งแนวทาง 
แก้ไขต่าง ๆ อย่างเหมาะสมตามทรัพยากรและศักยภาพของชุมชน และผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับพจนา ชัชวาล (2551)  
ศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม อ าเภอค าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่าแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่อ าเภอค าม่วง  
มีการจัดการการท่องเที่ยวโดยก าหนดนโยบายและแผนงานอย่างเปน็ระบบ โดยจัดสรรงบประมาณ ในการเตรียมความพร้อม 
การท านุบ ารุงและพัฒนาพื้นที่ท่ีมีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวให้มคีวามสะอาด สวยงาม ผนวกกับการส่งเสริมและสนับสนุน
การมีส่วนร่วมของประชาชนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินงานการปรับปรุง หรือพัฒนาการท่องเที่ยว
ให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงสอดคล้องกับการวิจัยของสมภพ สายมา (2552) ศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ท่ีเหมาะสมกับชุมชน 
บ้านศรีน่าน ต าบลเรือง อ าเภอเมอืง จังหวัดน่าน พบว่าการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ท่ีเหมาะสมกับชุมชน ชุมชนต้องร่วมกัน
วิเคราะห์พื้นท่ีและได้น าทรัพยากรและสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นมาใช้เป็นจุดเด่น และพัฒนาเป็นกิจกรรมท าให้เกิดความส าเร็จ
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมท่ีดีขึ้น ท าให้ชุมชนสามารถน าองค์ความรู้ทีไ่ด้รับไปพัฒนาศักยภาพของตนเอง
และบรหิารจดัการการท่องเที่ยวภายใต้การน าความรู้มาก าหนดแนวทางปฏิบัติ เพื่อบ ารุงรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาต ิ
ให้มีความยั่งยืน เหมาะสมกับชุมชน 
 2. การจัดการท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรมชุมชนหมื่นสาร จังหวัดเชียงใหม่ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้ด าเนินการตามรูปแบบที่ก าหนดไว้ คือ การปรับภูมิทัศน์ การจัดตกแต่งสถานท่ี การประชาสัมพันธ์  
การจัดกิจกรรมและการแสดง ด้วยการวางแผน การด าเนินงาน การก ากับติดตามและการประเมินผลการจัดการท่องเที่ยว  
ตามกระบวนการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้เป็นไปตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สามารถอภิปรายผลไดว้่าการจัดการท่องเที่ยว
ถนนสายวัฒนธรรมชุมชนหมื่นสาร จังหวัดเชียงใหม่ ไดด้ าเนินการตัง้แต่ขั้นตอนการวางแผน การด าเนินงาน การก ากับติดตาม
และการประเมินผลการจัดการท่องเที่ยว โดยทุกขั้นตอนได้อาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนหมื่นสาร และภายใต้กรอบแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่น าองค์ความรู้ ทรัพยากร ภูมิปัญญาผนวกกับแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่าในด้านศิลปวัฒนธรรม น าเสนอในรูปแบบ
ของการจัดการท่องเที่ยว อีกทั้งการจัดการท่องเที่ยวดังกล่าว ได้ผ่านกระบวนการวิจัยที่มีการศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการ
ของชุมชน จึงท าใหไ้ด้มาซึ่งข้อมูลส าคัญในการก าหนดรูปแบบการทอ่งเที่ยวท่ีเหมาะสมกับชุมชน จากผลการวิจัยนี้จึงสอดคล้อง
กับแนวคิดของจุณณเจิม ยุวรี และคณะ (2551 : 107-108) กล่าวว่า ชุมชนทีส่ามารถแก้ปัญหาในชุมชนและมีความตระหนักรู้
ถึงการพัฒนาโดยอาศัยความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียว ที่จะร่วมมือกันกระท าสิ่งต่าง ๆ ให้บรรลเุป้าหมายดว้ยการพึ่งพาตนเอง  
ด้วยการบริหารจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเข้มแข็งอย่างมีศักยภาพ เป็นการส่งเสริมให้ชุมชนมีเศรษฐกิจทีด่ีขึ้น มีความมั่นคง
ในการด าเนินชีวิตบนฐานทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน รวมถึงสอดคล้องกับวีระพล ทองมา (2558 : 2) กล่าวว่าการท่องเที่ยว 
โดยชุมชนเป็นการก าหนดทิศทางเพื่อให้ชุมชนมีบทบาทในการร่วมกันรักษาและส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชน ให้เกิดการขับเคลื่อน
ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยชุมชนเป็นเจ้าของและมีส่วนในการจัดการ และผลการวจิัยนี้
สอดคล้องกับงานวิจัยของสดุชีวัน นันทวัน ณ อยุธยา (2551) ได้ศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชน 
เป็นศูนย์กลางกรณีศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าประชาชนควรมีการสืบสานและอนรุักษ์วัฒนธรรมและประเพณี 
โบราณสถาน สินค้า หัตถกรรม พิพิธภัณฑ์ ดนตรีพื้นบ้าน และวรรณกรรมท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์ ผ่านการจัดการท่องเที่ยว
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในสังคม โดยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามความต้องการของชุมชน เพื่อให้เกิดการจัดการท่องเที่ยว
ภายใต้หลักการพัฒนาคณุภาพชีวติของประชาชน สังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของพันทิพา 
มาลา และล ายอง ปลั่งกลาง (2553) ได้ท าการศึกษาแนวทางการฟื้นฟูวัฒนธรรมชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กรณีศึกษา
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ชุมชนอ าเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่าชุมชนอ าเภอบ้านแพรกมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมมีวิถีชีวิต มีโบราณวัตถ ุ
โบราณสถาน สถานท่ีท่องเที่ยวต่าง ๆ ทีพ่ัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน โดยอาศยัการปฏิบัตงิานร่วมกันของทุกฝ่าย 
ด้วยความร่วมมืออันเป็นแนวทางสู่ความส าเรจ็ที่ยั่งยืน 
 3. ประเมินผลการพัฒนาการมีส่วนร่วมตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการจดัการท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรม
ชุมชนหมื่นสาร จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญทีเ่ป็นประชาชนในชุมชนหมื่นสารมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยว 
ถนนสายวัฒนธรรมเป็นอย่างดี และการจัดการท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรมชุมชนหมื่นสารส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ด้วยความช่วยเหลือ 
ประสานงานในด้านต่าง ๆ ของประชาชนอย่างเต็มก าลังตามศักยภาพของตนเอง สามารถอภิปรายผลได้ว่า การจัดการท่องเที่ยว 
ในชุมชนหมื่นสารส าเรจ็ตามเป้าหมายของการวิจัยและพัฒนา เนื่องจากการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน 
ไปจนถึงการประเมินผล ล้วนแล้วแต่ใช้หลักการมสี่วนร่วมของชุมชนเป็นส าคญั ภายใต้กรอบการจดัการท่องเที่ยวตามแนวคดิ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ท่ีน าคณุค่าเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม องค์ความรู้และภูมิปญัญาต่าง ๆ ของชุมชนมาน าเสนอในรปูแบบ
ของการจัดการท่องเทีย่ว จึงเป็นการด าเนินกิจกรรมด้วยชุมชนเพื่อชุมชนอย่างแท้จริง ผลการวจิัยนี้สอดคล้องกับแนวคิด 
ของศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร์ (2553 : 22) กล่าวว่าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนบนพ้ืนฐานของการใช้องค์ความรู้  
สามารถก่อให้เกิดการสร้างสรรคผ์ลงาน และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา ที่เช่ือมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม สามารถสร้างกลไก
ของความร่วมมือ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและชุมชนอย่างยัง่ยืน สอดคล้องกับแนวคิดของสรฤทธ จันสุข (2552 : 31) 
กล่าวว่าการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่าง ๆ ของการด าเนินกิจกรรมเป็นกระบวนการวางแผนการพัฒนาชุมชน เพื่อก าหนด
วัตถุประสงค์และวางแผนการมสี่วนร่วมในการพัฒนาและมสี่วนร่วมในการรับประโยชน์ รวมทั้งมสี่วนร่วมในการควบคมุ 
การประเมินของชุมชน เป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้ชุมชนไดเ้กิดการพัฒนาไปในทางที่ดี และผลการวิจัยนีส้อดคล้องกับงานวิจัย 
ของกนกวรรณพร ภัคมาน (2551) วิจัยเรื่องการศึกษาเพื่อเสนอแนะการอนุรักษ์ และฟื้นฟูย่านพาณิชยกรรมเก่าชุมชนเมือง
ฉะเชิงเทรา บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่าประชาชนโดยส่วนใหญ่มีการเช่าอาคารโดยตรงกับส านักงานทรัพย์สิน  
ผู้เช่าโดยตรง คือผูเ้ช่าท่ีอยู่อาศัยมาเป็นเวลานานการโยกย้ายถิ่นฐานจึงไม่มี ดังนั้นจึงเห็นความส าคัญของพื้นที่ท่ีตนเองอาศัยอยู่ 
ท าให้ประชาชนในชุมชนมีศักยภาพสูงในการอนุรักษ์ แต่ขาดความเข้มแข็งของชุมชน เพราะชุมชนไม่มีผู้น า ประชาชนในพ้ืนท่ี
ไม่เคยเข้าร่วมท ากิจกรรมใด ๆ ท่ีเกี่ยวกับการอนุรักษ์ แต่มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเข้าร่วมประชุม เมื่อมีการประชุมให้มี
รายได้ที่เพิ่มขึ้น และต้องการให้นกัวิชาการเข้ามาให้ความรู้อย่างสม่ าเสมอ จึงเสนอแนะให้น ากระบวนการที่ดีที่ท าให้ชุมชน
เข้มแข็งมาใช้ เช่น กระบวนการกลุ่ม (Group Dynamic) เพื่อท่ีจะท าให้ชุมชนเข้มแข็ง และน าหลักการการมสี่วนร่วม  
โดยการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มมาใช้เช่นกัน เพื่อท าให้ชุมชนมีศักยภาพ มีรายได้ ในการอนุรักษต์่อไป และสอดคล้อง 
กับผลการวิจัยของภิศักดิ์ กลัยาณมิตร (2559) ศึกษาการพัฒนาทุนทางสังคมสู่การพัฒนาท่ียั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
พบว่าทุนทางสังคมที่ส าคัญสามารถช่วยให้ชุมชนได้เกิดการพัฒนาตนเอง คือ การสร้างบรรทัดฐานแบบพ่ึงพาอาศัยกัน  
การสร้างและการพัฒนาความสัมพันธ์ของการมีส่วนร่วม และความร่วมมือกัน ผลึกก าลังกันในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  
ของชุมชนโดยน าศักยภาพของชุมชนที่มีมาปรับและสร้างคุณค่าให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง และสามารถตอบสนอง 
ความต้องการของตนเองของชุมชน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 การพัฒนาการมสี่วนร่วมตามแนวคิดเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ ในการจัดการท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรมชุมชนหมื่นสาร 
จังหวัดเชียงใหม่ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี ้
 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช ้
  1.1 การน างานวิจัยนี้ไปประยุกต์ใช้ ผู้วจิัยควรมีการศึกษาสภาพของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 
ในพื้นที่ เพื่อให้การด าเนินกิจกรรมใดสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง ซึ่งอาจค านึงถึงความพร้อมของชุมชนในด้านต่าง ๆ  
ที่ลดข้อจ ากัดหรือปัญหาที่จะเกิดขึน้ภายหลังการด าเนินกิจกรรม โดยอาจใช้วิธีการส ารวจจากแหล่งขอ้มูลหลาย ๆ แห่ง  
หรือจากหลาย ๆ บุคคลในพื้นที่ เพื่อให้ได้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในแง่มุมต่าง ๆ  
  1.2 การจัดการท่องเที่ยวโดยใช้ทรัพยากรที่มีในชุมชน อาจเกิดข้อจ ากัดในหลายประการ เช่น วัสดุ เครื่องมือ
อุปกรณ์ไม่เพียงพอ ขาดผู้ที่มีความรู้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยที่น างานวิจัยไปประยุกต์ใช้ควรมีการศึกษา
ศักยภาพและทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน รวมถึงท าการส ารวจ วัสดุอปุกรณ์ที่ใช้ส าหรับการจดักิจกรมในการจัดการท่องเที่ยว 
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ชุมชนอ าเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่าชุมชนอ าเภอบ้านแพรกมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมมีวิถีชีวิต มโีบราณวัตถ ุ
โบราณสถาน สถานท่ีท่องเที่ยวต่าง ๆ ทีพ่ัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน โดยอาศยัการปฏิบัตงิานร่วมกันของทุกฝ่าย 
ด้วยความร่วมมืออันเป็นแนวทางสู่ความส าเรจ็ที่ยั่งยืน 
 3. ประเมินผลการพัฒนาการมีส่วนร่วมตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการจดัการท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรม
ชุมชนหมื่นสาร จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญทีเ่ป็นประชาชนในชุมชนหมื่นสารมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยว 
ถนนสายวัฒนธรรมเป็นอย่างดี และการจัดการท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรมชุมชนหมื่นสารส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ด้วยความช่วยเหลือ 
ประสานงานในด้านต่าง ๆ ของประชาชนอย่างเต็มก าลังตามศักยภาพของตนเอง สามารถอภิปรายผลได้ว่า การจัดการท่องเที่ยว 
ในชุมชนหมื่นสารส าเรจ็ตามเป้าหมายของการวิจัยและพัฒนา เนื่องจากการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน 
ไปจนถึงการประเมินผล ล้วนแล้วแต่ใช้หลักการมสี่วนร่วมของชุมชนเป็นส าคญั ภายใต้กรอบการจดัการท่องเที่ยวตามแนวคดิ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ท่ีน าคณุค่าเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม องค์ความรู้และภูมิปญัญาต่าง ๆ ของชุมชนมาน าเสนอในรปูแบบ
ของการจัดการท่องเทีย่ว จึงเป็นการด าเนินกิจกรรมด้วยชุมชนเพื่อชุมชนอย่างแท้จริง ผลการวจิัยนี้สอดคล้องกับแนวคิด 
ของศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร์ (2553 : 22) กล่าวว่าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนบนพ้ืนฐานของการใช้องค์ความรู้  
สามารถก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงาน และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา ที่เช่ือมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม สามารถสร้างกลไก
ของความร่วมมือ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและชุมชนอย่างยัง่ยืน สอดคล้องกับแนวคิดของสรฤทธ จันสุข (2552 : 31) 
กล่าวว่าการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่าง ๆ ของการด าเนินกิจกรรมเป็นกระบวนการวางแผนการพัฒนาชุมชน เพื่อก าหนด
วัตถุประสงค์และวางแผนการมสี่วนร่วมในการพัฒนาและมสี่วนร่วมในการรับประโยชน์ รวมทั้งมสี่วนร่วมในการควบคมุ 
การประเมินของชุมชน เป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้ชุมชนไดเ้กิดการพัฒนาไปในทางที่ดี และผลการวิจัยนีส้อดคล้องกับงานวิจัย 
ของกนกวรรณพร ภัคมาน (2551) วิจัยเรื่องการศึกษาเพื่อเสนอแนะการอนุรักษ์ และฟื้นฟูย่านพาณิชยกรรมเก่าชุมชนเมือง
ฉะเชิงเทรา บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่าประชาชนโดยส่วนใหญ่มีการเช่าอาคารโดยตรงกับส านักงานทรัพย์สิน  
ผู้เช่าโดยตรง คือผูเ้ช่าท่ีอยู่อาศัยมาเป็นเวลานานการโยกย้ายถิ่นฐานจึงไม่มี ดังนั้นจึงเห็นความส าคัญของพื้นที่ท่ีตนเองอาศัยอยู่ 
ท าให้ประชาชนในชุมชนมีศักยภาพสูงในการอนุรักษ์ แต่ขาดความเข้มแข็งของชุมชน เพราะชุมชนไม่มีผู้น า ประชาชนในพ้ืนท่ี
ไม่เคยเข้าร่วมท ากิจกรรมใด ๆ ท่ีเกี่ยวกับการอนุรักษ์ แต่มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเข้าร่วมประชุม เมื่อมีการประชุมให้มี
รายได้ที่เพิ่มขึ้น และต้องการให้นกัวิชาการเข้ามาให้ความรู้อย่างสม่ าเสมอ จึงเสนอแนะให้น ากระบวนการที่ดีที่ท าให้ชุมชน
เข้มแข็งมาใช้ เช่น กระบวนการกลุ่ม (Group Dynamic) เพื่อท่ีจะท าให้ชุมชนเข้มแข็ง และน าหลักการการมสี่วนร่วม  
โดยการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มมาใช้เช่นกัน เพื่อท าให้ชุมชนมีศักยภาพ มีรายได้ ในการอนุรักษต์่อไป และสอดคล้อง 
กับผลการวิจัยของภิศักดิ์ กลัยาณมิตร (2559) ศึกษาการพัฒนาทุนทางสังคมสู่การพัฒนาท่ียั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
พบว่าทุนทางสังคมที่ส าคัญสามารถช่วยให้ชุมชนได้เกิดการพัฒนาตนเอง คือ การสร้างบรรทัดฐานแบบพ่ึงพาอาศัยกัน  
การสร้างและการพัฒนาความสัมพันธ์ของการมีส่วนร่วม และความร่วมมือกัน ผลึกก าลังกันในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  
ของชุมชนโดยน าศักยภาพของชุมชนที่มีมาปรับและสร้างคุณค่าให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง และสามารถตอบสนอง 
ความต้องการของตนเองของชุมชน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 การพัฒนาการมสี่วนร่วมตามแนวคิดเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ ในการจัดการท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรมชุมชนหมื่นสาร 
จังหวัดเชียงใหม่ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี ้
 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช ้
  1.1 การน างานวิจัยนี้ไปประยุกต์ใช้ ผู้วจิัยควรมีการศึกษาสภาพของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 
ในพื้นที่ เพื่อให้การด าเนินกิจกรรมใดสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง ซึ่งอาจค านึงถึงความพร้อมของชุมชนในด้านต่าง ๆ  
ที่ลดข้อจ ากัดหรือปัญหาที่จะเกิดขึน้ภายหลังการด าเนินกิจกรรม โดยอาจใช้วิธีการส ารวจจากแหล่งขอ้มูลหลาย ๆ แห่ง  
หรือจากหลาย ๆ บุคคลในพื้นที่ เพื่อให้ได้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในแง่มุมต่าง ๆ  
  1.2 การจัดการท่องเที่ยวโดยใช้ทรัพยากรที่มีในชุมชน อาจเกิดข้อจ ากัดในหลายประการ เช่น วัสดุ เครื่องมือ
อุปกรณ์ไม่เพียงพอ ขาดผู้ที่มีความรู้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยที่น างานวิจัยไปประยุกต์ใช้ควรมีการศึกษา
ศักยภาพและทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน รวมถึงท าการส ารวจ วัสดุอปุกรณ์ที่ใช้ส าหรับการจดักิจกรมในการจัดการท่องเที่ยว 

 
 

ในชุมชนอย่างละเอียด โดยอาจจดัท าเป็นข้อมูล เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดกิจกรรมใหเ้หมาะสมกบัทรัพยากร หรือในกรณี
ทีม่ีความจ าเป็นต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่มีในชุมชน ควรมีการจัดตัวแทนหรือบุคลากรที่สามารถประสานความร่วมมือในการท าหนังสือ 
เพื่อยืมวัสดุอุปกรณด์ังกล่าว หรือขอความร่วมมือผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานอ่ืน ๆ อันเป็นการขอความร่วมมือจากส่วนงาน 
หรือชุมชนอื่น ท าให้ชุมชนสามารถลดค่าใช้จ่าย และสามารถด าเนินกิจกรรม หรืองานใด ๆ ได้อย่างมีระบบแบบแผน มากยิ่งข้ึน 
  1.3 ในการพัฒนาการมสี่วนร่วมตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการจัดการท่องเที่ยวของชุมชน ผู้วิจัย 
และผู้น าชุมชนควรมีการปลูกจิตส านึกของการมีส่วนร่วมให้แก่ประชาชนในชุมชน ในการร่วมกันดูแลรักษาคุณค่าด้านองค์ความรู้ 
และภมูิปัญญา ตลอดจนสถานท่ีส าคัญทั้งโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศาสนสถาน ให้ด ารงอยู่เพื่อเปน็เอกลักษณ์ของชุมชน
ให้ยาวนานและยั่งยืน โดยการปลกูจิตส านึกผ่านกิจกรรม ประเพณตี่าง ๆ ของชุมชน หรือจัดสร้างสื่อประเภทต่าง ๆ ในช่องทาง
ที่หลากหลาย และใหเ้กิดการด าเนินกิจกรรมร่วมกันของคนในชุมชนทุกช่วงวัย ตั้งแต่วัยเด็ก จนถึงผู้สงูอายุ ซึ่งการสร้างการรับรู้
ในหลาย ๆ รูปแบบ สามารถเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนในชุมชนหันมาให้ความสนใจ และเข้ามามีบทบาทในการส่งเสรมิ
หรือพัฒนากิจการงานต่าง ๆ ของชุมชนที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการทอ่งเที่ยวให้มากยิ่งข้ึน เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของชุมชน  
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
  2.1 ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวของชุมชน 
  2.2 ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาการทอ่งเที่ยวในชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ใหเ้กิดความยั่งยืน 
  2.3 ควรศึกษาปัจจัยแวดล้อมท่ีมีผลต่อการพัฒนาการมสี่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวในชุมชน 
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คุณภาพการให้บริการขนส่งบริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส ในมุมมองของผู้จ าหน่ายสินค้าออนไลน์ 
Service Quality of Kerry Express Parcel Service Company in the View of Online Retailers 
 
วรพล โรจน์จึงประเสริฐ1 และ ชิณโสณ ์วิสิฐนิธิกิจา2 
Woraphon Rodjeungprasert1and Chinnaso Visitnitikija2 
 
บทคัดย่อ  

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) คุณภาพการให้บริการ 2) ระดับความพึงพอใจการให้บริการ 3) เปรียบเทียบ
ความพึงพอใจการให้บริการจ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล และ 4) ความสัมพันธ์ระหว่างคณุภาพการให้บริการกับความพึงพอใจ 
ประชากร คือ ผู้จ าหน่ายสินค้าทางออนไลน์ เลือกกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา  
ข้อมูลที่รวบรวมไดป้ระมวลผลโดยใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย t-test, F-test, One-way ANOVA การวเิคราะห์สหสัมพันธ์ 
แบบพหุคูณ และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคณู ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับมาก  
2) ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก 3) ข้อมูลผู้ใช้บริการที่มีข้อมูลส่วนบุคคลด้านอายุและระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน 
มีความพึงพอใจการให้บริการขนส่งบริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส แตกต่างกัน 4) คุณภาพการให้บริการมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ 
ในการให้บริการด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค (r = 0.610) ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ (r = 0.531) ด้านการให้บริการ
อย่างต่อเนื่อง (r = 0.502) ด้านการให้บริการที่ตรงเวลา (r = 0.499) และด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า (r = 0.464) ตามล าดับ 
และพบว่าคณุภาพการให้บริการ ด้านการให้ความเช่ือมั่นต่อลูกค้า (β = 0.380) ด้านการตอบสนองตอ่ลูกค้า (β = 0.234) 
ด้านการรูจ้ักและเข้าใจลูกคา้ (β = 0.226) และด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ (β = 0.126) ส่งผลต่อความพึงพอใจ 
การให้บริการขนส่ง เคอรี่เอ็กซ์เพรส อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .01  
 

ค าส าคัญ:  คุณภาพการให้บริการ, ผู้จ าหน่ายสินค้าทางออนไลน์, เคอรี่ เอ็กซ์เพรส 
 
Abstract  

 The purposes of this study were to determine the service quality, the level of consumer service 
satisfaction, comparison of consumer service satisfaction classified by personal information, and to study 
the relationship between service quality and service satisfaction. The population of this study was online 
retailers. The sample was 400 subjects of online products retailers. A questionnaire was employed for data 
collection and analyzed data in statistic application of percentage, mean, t-test, F-test, One-way ANOVA, 
multiple correlation, and multiple regression analysis. Findings indicated that overall pictures of the opinions  
on service quality and service satisfaction of Kerry Express Parcel Service Company were at a high level. 
The different personal of ages and levels of education affected consumer service satisfaction differently. 
Service quality correlated with consumer service satisfaction in service equity (r=0.610), adequate service 
(r=0.531), continuous service (r =0.502), on time service (r = 0.499), and progressive service (r =0.464), 
respectively. The service quality of parcel service in consumer trust (β = 0.380), consumer responsiveness 
(β = 0.234), knowing and understanding your consumers (β = 0.226), and tangible service (β = 0.126) 
influenced consumer service satisfaction statistically significant at .01 level.   
 

Keywords  :  Service quality, Online product retailers, Kerry Company 
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บทน า 
 ปัจจุบันธรุกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce) ของประเทศไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สังเกตจาก

การที่ผู้ประกอบการจ านวนมากขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การขยายตัวที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ส่งผลให้ความต้องการใช้บริการขนส่งเพิ่มมากขึ้น เพื่อน าพาผลิตภัณฑ์สู่ผู้บริโภคได้เร็วที่สุด ดังนั้นการแข่งขันของผู้ให้บริการขนส่ง
จึงทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เพื่อการรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดและการเพิม่โอกาสทางธรุกิจบริษัทเคอรี่ เอก็ซ์เพรส ซึ่งเป็นหนึ่ง 
ในผู้ใหบ้ริการขนส่งเอกชนแนวหน้าของประเทศ จะต้องเผชิญกบัความทา้ทายรปูแบบใหม่ ดังนั้นบริษัทเคอรี ่เอ็กซเ์พรส จ าเป็นจะต้อง
ทราบถึงมุมมองความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีต่อคุภาพการให้บริการขนส่งของบริษัทเคอรี่ 
เอ็กซ์เพรส เพื่อการรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดและการเพิม่โอกาสทางธุรกิจ 

 คุณภาพการให้บริการ ถือเป็นหัวใจของการด าเนินงานที่บริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส จะต้องให้ความส าคัญ เพื่อการรักษา
ส่วนแบ่งทางการตลาด และการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ เนื่องด้วยจ านวนคู่แข่งทางการตลาดทีเ่พิม่มากขึน้ ส่งผลให้ตัวเลือก 
ของผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้น เพื่อการรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดและการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน บริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส จ าเป็นจะต้องทราบถึงคณุภาพการให้บริการ ก่อให้เกดิความพึงพอใจในมุมมอง 
ของผู้ใช้บริการในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยคุณภาพของการให้บริการที่จะต้องมุ่งเน้น ประกอบด้วย ความเป็นรูปธรรม 
ของบริการ ความน่าเช่ือถือไว้วางใจ การตอบสนองต่อลูกค้า การให้ความเช่ือมั่นต่อลูกค้า การรู้จักและเข้าใจลูกค้า 
(Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1988 : 12-40) รวมทั้งความพึงพอใจท่ีผู้ใช้บริการได้รับ ประกอบด้วย การให้บริการ
อย่างเท่าเทียม การให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา การให้บริการอยา่งเพียงพอ การให้บริการอย่างต่อเนื่อง และการให้บริการ
อย่างก้าวหน้า (ณิชาภัทร บัวแก้ว และกฤษดา เชียรวัฒนสุข, 2562 : 1784-1785) 

 จากข้อมูลดังกลา่วข้างต้นผู้วิจยัจึงมีความสนใจที่จะศึกษา คุณภาพการให้บริการขนส่งของบริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส 
ทีผู่้ใช้บริการในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ส่วนใหญ่ใช้บริการขนส่งผ่านบริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส จึงเปน็เหตุที่ผู้วิจยัสนใจ 
ในการท าวิจัย เพื่อวิเคราะห์คณุภาพการให้บริการ และความพึงพอใจในการใช้บริการที่มตี่อบริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส  
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อศึกษาคุณภาพการให้บริการขนส่งบริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส 
 2. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจการให้บริการขนส่งบริษัทเคอรี่ เอก็ซ์เพรส 

3. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจการให้บริการขนส่งบริษัทเคอรี่ เอก็ซ์เพรส จ าแนกตามข้อมลูส่วนบุคคล 
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์และผลกระทบระหว่างคุณภาพการให้บรกิารขนส่งกับความพึงพอใจการใหบ้ริการขนส่ง

บริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส 
 
กรอบแนวคิดและสมมติฐาน 
  ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจยัแสดงกรอบแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีคณุภาพการให้บริการของ Parasuraman, Zeithaml 
and Berry (1988 : 12-40) มาประยุกต์ใช้เป็นคุณภาพการให้บริการ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความเป็นรูปธรรม 2) ด้านความเช่ือถือ 
ไวว้างใจ 3) ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า 4) ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า 5) ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้าของบริการขนส่ง
บริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส และความพึงพอใจในการให้บริการโดยประยุกต์ใช้แนวคิดของ Millet (1954 : 397) ประกอบด้วย  
5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียม 2) ด้านการให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา 3) ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ 
4) ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 5) ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า โดยแสดงการเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ 
ดังภาพประกอบ 1 
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บทน า 
 ปัจจุบันธรุกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce) ของประเทศไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สังเกตจาก

การที่ผู้ประกอบการจ านวนมากขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การขยายตัวที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
สง่ผลให้ความต้องการใช้บริการขนส่งเพิ่มมากขึ้น เพื่อน าพาผลิตภัณฑ์สู่ผู้บริโภคได้เร็วที่สุด ดังนั้นการแข่งขันของผู้ให้บริการขนส่ง
จึงทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เพื่อการรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดและการเพิม่โอกาสทางธรุกิจบริษัทเคอรี่ เอก็ซ์เพรส ซึ่งเป็นหนึ่ง 
ในผู้ใหบ้ริการขนส่งเอกชนแนวหน้าของประเทศ จะต้องเผชิญกบัความทา้ทายรปูแบบใหม่ ดังนั้นบริษัทเคอรี ่เอ็กซเ์พรส จ าเป็นจะต้อง
ทราบถึงมุมมองความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีต่อคุภาพการให้บริการขนส่งของบริษัทเคอรี่ 
เอ็กซ์เพรส เพื่อการรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดและการเพิม่โอกาสทางธุรกิจ 

 คุณภาพการให้บริการ ถือเป็นหัวใจของการด าเนินงานที่บริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส จะต้องให้ความส าคัญ เพื่อการรักษา
ส่วนแบ่งทางการตลาด และการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ เนื่องด้วยจ านวนคู่แข่งทางการตลาดทีเ่พิม่มากขึน้ ส่งผลให้ตัวเลือก 
ของผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้น เพื่อการรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดและการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน บริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส จ าเป็นจะต้องทราบถึงคณุภาพการให้บริการ ก่อให้เกดิความพึงพอใจในมุมมอง 
ของผู้ใช้บริการในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยคุณภาพของการให้บริการที่จะต้องมุ่งเน้น ประกอบด้วย ความเป็นรูปธรรม 
ของบริการ ความน่าเช่ือถือไว้วางใจ การตอบสนองต่อลูกค้า การให้ความเช่ือมั่นต่อลูกค้า การรู้จักและเข้าใจลูกค้า 
(Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1988 : 12-40) รวมทั้งความพึงพอใจท่ีผู้ใช้บริการได้รับ ประกอบด้วย การให้บริการ
อย่างเท่าเทียม การให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา การให้บริการอยา่งเพียงพอ การให้บริการอย่างต่อเนื่อง และการให้บริการ
อย่างก้าวหน้า (ณิชาภัทร บัวแก้ว และกฤษดา เชียรวัฒนสุข, 2562 : 1784-1785) 

 จากข้อมูลดังกลา่วข้างต้นผู้วิจยัจึงมีความสนใจที่จะศึกษา คุณภาพการให้บริการขนส่งของบริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส 
ทีผู่้ใช้บริการในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ส่วนใหญ่ใช้บริการขนส่งผ่านบริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส จึงเปน็เหตุที่ผู้วิจยัสนใจ 
ในการท าวิจัย เพื่อวิเคราะห์คณุภาพการให้บริการ และความพึงพอใจในการใช้บริการที่มตี่อบริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส  
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อศึกษาคุณภาพการให้บริการขนส่งบริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส 
 2. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจการให้บริการขนส่งบริษัทเคอรี่ เอก็ซ์เพรส 

3. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจการให้บริการขนส่งบริษัทเคอรี่ เอก็ซ์เพรส จ าแนกตามข้อมลูส่วนบุคคล 
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์และผลกระทบระหว่างคุณภาพการให้บรกิารขนส่งกับความพึงพอใจการใหบ้ริการขนส่ง

บริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส 
 
กรอบแนวคิดและสมมติฐาน 
  ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจยัแสดงกรอบแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีคณุภาพการให้บริการของ Parasuraman, Zeithaml 
and Berry (1988 : 12-40) มาประยุกต์ใช้เป็นคุณภาพการให้บริการ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความเป็นรูปธรรม 2) ด้านความเช่ือถือ 
ไวว้างใจ 3) ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า 4) ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า 5) ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้าของบริการขนส่ง
บริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส และความพึงพอใจในการให้บริการโดยประยุกต์ใช้แนวคิดของ Millet (1954 : 397) ประกอบด้วย  
5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียม 2) ด้านการให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา 3) ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ 
4) ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 5) ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า โดยแสดงการเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ 
ดังภาพประกอบ 1 
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ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิด 
 

สมมติฐาน 
1. ผู้ใช้บริการที่มีข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจการให้บริการขนส่งบริษัทเคอรี่ เอ็กซเ์พรส 

ที่แตกต่างกัน 
2. คุณภาพการให้บริการขนส่งมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจการให้บริการขนส่งบริษัทเคอรี่ เอ็กซเ์พรส 
3. คุณภาพการให้บริการ ส่งผลต่อความพึงพอใจการให้บริการ ของบริษัทเคอรี่เอ็กซเ์พรส 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 

  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้จ าหน่ายสินค้าทางออนไลน์ท่ีเคยใช้บริการขนส่งของบริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส
ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2561 – เดือน กุมภาพันธ์ 2562 ท าการค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากร 
โดยก าหนดระดับความเช่ือมั่นที่ร้อยละ 95 ของ W.G. Cochran (Cochran, 1953 : 96) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างประมาณ 384 คน 
ท าการเก็บเพิ่มเติมอีก 16 ตัวอย่าง เพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการเก็บข้อมลู และการตอบแบบสอบถามท่ีไมส่มบูรณ์  
จึงมีกลุ่มตัวอยา่งทั้งสิ้น 400 ตัวอย่าง 

 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู ซึ่งผู้วิจัยไดอ้อกแบบสอบถามตามหลักทฤษฎ ี 
และแนวคิดต่าง ๆ รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเป็นแนวคิดในการสร้างแบบสอบถาม ซึ่งแบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ส่วน 
ดังต่อไปนี ้
  ส่วนท่ี 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ระดับการศึกษา 
ความถี่ในการใช้บริการ (Checklist) 
  ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความคดิเห็นเกี่ยวกับคณุภาพการให้บริการขนส่งบริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส 5 มิติ 
ได้แก่ ความเป็นรูปธรรมของบริการ ความน่าเชื่อถือไว้วางใจได้ การตอบสนองต่อลูกค้า การให้ความเช่ือมั่นต่อลูกค้า การรู้จัก 
และเข้าใจลูกค้า (Likert Scale) 

ตัวแปรต้น 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดือน 
4. ระดับการศึกษา 
5. ความถี่ในการใช้บริการ 

ตัวแปรตาม 
ความพึงพอใจการให้บริการ 

1. ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียม 
2. ด้านการให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา  
3. ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ 
4. ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 
5. ด้านการให้บริการอย่างก้าวหนา้  

คุณภาพการให้บริการ 
1. ด้านความเป็นรูปธรรม  
2. ด้านความเช่ือถือไว้วางใจ 
3. ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า 
4. ด้านการให้ความเช่ือมั่นต่อลูกคา้ 
5. ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า 
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  ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามความคดิเหน็เกี่ยวกับ ความพึงพอใจในการให้บริการขนส่งบริษัทเคอรี่ เอ็กซเ์พรส 5 มิต ิ
ได้แก่ การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน การให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา การให้บริการอย่างเพียงพอ การให้บริการอย่างต่อเนื่อง 
และการให้บริการอย่างก้าวหน้า (Likert Scale)  
  การตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือผูว้ิจัยได้น าแบบสอบถามตรวจสอบคุณภาพโดยใหผู้้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน 
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในส านวนการใช้ภาษาที่เกี่ยวข้องกับข้อค าถาม และพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) โดยจะต้องมีค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถาม (Index of Item Objective Congruence) มากกว่า .50 
ซึ่งค่าสถิติที่ได้จากการทดสอบในทุกข้อค าถาม คือ 0.667-1.000 และมีค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามมากกว่า .80 จึงจะน าไป 
ใช้เก็บข้อมูล 
  
ตาราง 1  ค่าสัมประสิทธ์ิความน่าเชื่อถือของแบบสอบถามแตล่ะด้าน 
 

ประเด็น จ านวนข้อ Cornbrash’s Alpha 
คุณภาพการให้บริการ   
   1. ด้านความเป็นรูปธรรม 4 1 
   2. ด้านความเช่ือถือไว้วางใจ 4 1 
   3. ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า 4 1 
   4. ด้านการให้ความเช่ือมั่นต่อลกูค้า 4 1 

   5. ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า 4 .833 

ความพึงพอใจในการให้บริการ   
   1. ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียม 4 1 
   2. ด้านการให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา 4 1 
ความพึงพอใจในการให้บริการ   
   1. ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ 4 .917 
   2. ด้านการให้บริการอย่างต่อเนือ่ง 4 1 
   3. ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า 4 1 

 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้การสุม่กลุ่มตัวอย่างแบบตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือก
ส่งแบบสอบถามออนไลนก์ับผู้จ าหน่ายสินค้าทางออนไลน์ที่เคยใช้บริการขนส่งของบริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส จ ากัด จ านวน 400 คน  
  4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่ออธิบายข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่าง 
โดยการแจกแจงจ านวนความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 
  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ใช้สถิติทดสอบ t-test และสถิติทดสอบ F-test 
ในการเปรียบเทียบความแตกตา่งของข้อมูลผู้ใช้บรกิารที่มีข้อมูลส่วนบุคคลทีแ่ตกต่างกนั ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บรกิารขนส่ง
ของผู้จ าหน่ายสินค้าทางออนไลน์ และใช้การวิเคราะหส์หสัมพันธ์แบบพหุคูณ เพื่อศึกษาความสัมพันธร์ะหว่างคุณภาพ 
การให้บริการกบัระดับความพึงพอใจในการให้บริการขนส่งบริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส และใช้การวเิคราะห์การถดถอยแบบพหคุูณ 
เพื่อตรวจสอบอิทธิพลของคณุภาพการให้บริการ ทีส่่งผลต่อความพงึพอใจการให้บริการขนส่งบริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส 
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  ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามความคดิเหน็เกี่ยวกับ ความพึงพอใจในการให้บริการขนส่งบริษัทเคอรี่ เอ็กซเ์พรส 5 มิต ิ
ได้แก่ การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน การให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา การให้บริการอย่างเพียงพอ การให้บริการอย่างต่อเนื่อง 
และการให้บริการอย่างก้าวหน้า (Likert Scale)  
  การตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือผูว้ิจัยได้น าแบบสอบถามตรวจสอบคุณภาพโดยใหผู้้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน 
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในส านวนการใช้ภาษาที่เกี่ยวข้องกับข้อค าถาม และพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) โดยจะต้องมีค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถาม (Index of Item Objective Congruence) มากกว่า .50 
ซึ่งค่าสถิติที่ได้จากการทดสอบในทุกข้อค าถาม คือ 0.667-1.000 และมีค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามมากกว่า .80 จึงจะน าไป 
ใช้เก็บข้อมูล 
  
ตาราง 1  ค่าสัมประสิทธ์ิความน่าเชื่อถือของแบบสอบถามแตล่ะด้าน 
 

ประเด็น จ านวนข้อ Cornbrash’s Alpha 
คุณภาพการให้บริการ   
   1. ด้านความเป็นรูปธรรม 4 1 
   2. ด้านความเช่ือถือไว้วางใจ 4 1 
   3. ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า 4 1 
   4. ด้านการให้ความเช่ือมั่นต่อลกูค้า 4 1 

   5. ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า 4 .833 

ความพึงพอใจในการให้บริการ   
   1. ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียม 4 1 
   2. ด้านการให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา 4 1 
ความพึงพอใจในการให้บริการ   
   1. ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ 4 .917 
   2. ด้านการให้บริการอย่างต่อเนือ่ง 4 1 
   3. ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า 4 1 

 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้การสุม่กลุ่มตัวอย่างแบบตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือก
ส่งแบบสอบถามออนไลนก์ับผู้จ าหน่ายสินค้าทางออนไลน์ที่เคยใช้บริการขนส่งของบริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส จ ากัด จ านวน 400 คน  
  4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่ออธิบายข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่าง 
โดยการแจกแจงจ านวนความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 
  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ใช้สถิติทดสอบ t-test และสถิติทดสอบ F-test 
ในการเปรียบเทียบความแตกตา่งของข้อมูลผู้ใช้บรกิารที่มีข้อมูลส่วนบุคคลทีแ่ตกต่างกนั ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บรกิารขนส่ง
ของผู้จ าหน่ายสินค้าทางออนไลน์ และใช้การวิเคราะหส์หสัมพันธ์แบบพหุคูณ เพื่อศึกษาความสัมพันธร์ะหว่างคุณภาพ 
การให้บริการกบัระดับความพึงพอใจในการให้บริการขนส่งบริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส และใช้การวเิคราะห์การถดถอยแบบพหคุูณ 
เพื่อตรวจสอบอิทธิพลของคณุภาพการให้บริการ ทีส่ง่ผลต่อความพงึพอใจการให้บริการขนส่งบริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส 
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ผลการวิจัย 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการผู้วิจัยได้รวบรวมและวเิคราะห์สรุปผลไดต้ามตาราง 2 
 

ตาราง 2   ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดับการศึกษา ความถี่การใช้บริการ 

หญิง 318 คน 
(ร้อยละ 80) 

21-25 ปี 
283 คน 

(ร้อยละ 71) 

15,001-20,000 บาท 
98 คน (ร้อยละ 25) 

ปริญญาตร ี
310 คน 

(ร้อยละ 78) 

1-2 ครั้งสัปดาห ์
221 คน 

(ร้อยละ 55) 

        
 จากการวิจัย พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญเ่ป็นเพศ หญิง อาย ุ21-25 ปี จบการศึกษาระดับปรญิญาตรี 
รายได้เฉลี่ยต่อต่อเดือน 15,001-20,000 บาท และมีความถี่ในการใช้บริการ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห ์
 ผู้วิจัยได้สรุปผลการวจิัยตามวัตถุประสงคไ์ด้ดังนี ้
   1. คุณภาพการให้บริการขนส่งบรษิัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส ผลจากวิจัยคณุภาพการให้บริการของผู้ใช้บริการขนส่ง
ของบริษัทบริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส สรุปผลได้ตามตาราง 3 
 
ตาราง 3  แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคดิเห็นเกีย่วกับคุณภาพการให้บริการขนส่ง 
  ของบริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส 
 

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
คุณภาพการให้บริการ 

 
×̅ 

 
S.D. 

ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ 3.995 0.704 
ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ 4.143 0.735 
ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า 4.228 0.769 
ด้านการให้ความเช่ือมั่นต่อลูกค้า 4.010 0.768 
ด้านการรูจ้ักและเข้าใจลูกคา้ 3.990 0.735 

ภาพรวมเฉลี่ย 4.073 0.742 
 
 จากการศึกษาเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นคุณภาพการให้บริการภาพรวมอยู่ในระดับมาก (×̅= 4.073, S.D. = 0.742) 
ประกอบด้วย ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (×̅= 3.995, S.D. = 0.704) ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (×̅= 4.143, S.D. = 0.735) ด้านการตอบสนองต่อลูกค้าค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (×̅= 4.228,  
S.D. = 0.769) ด้านการให้ความเช่ือมั่นต่อลูกค้าค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก (×̅= 4.010, S.D. = 0.768) ด้านการรูจ้ักและเข้าใจ
ลูกค้าค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (×̅= 3.990, S.D. = 0.735) 
  2. ระดับความพึงพอใจการให้บริการขนส่งบริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส ผลจากวิจัยระดับความพึงพอใจการให้บริการ
ขนส่งบริษัทเคอรี่ เอ็กซเ์พรส สรุปผลได้ตามตาราง 4 
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ตาราง 4  แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคดิเห็น เกีย่วกับความพึงพอใจการให้บริการ 
 ของบริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส 
 

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
ความพึงพอใจการให้บริการ 

 
×̅ 

 
S.D. 

ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียม 3.850 0.794 
ด้านการให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา 4.080 0.794 
ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ 3.923 0.759 
ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 3.983 0.782 
ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า 3.943 0.746 

ภาพรวมเฉลี่ย 3.955 0.775 
 
 จากการศึกษาเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นความพึงพอใจการให้บริการภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (×̅= 3.955, 
S.D. = 0.775) ประกอบด้วยด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (×̅= 3.850, S.D. = 0.794)  
ด้านการให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลาค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (×̅= 4.080, S.D. = 0.794) ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (×̅= 3.923, S.D. = 0.759) ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่องค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (×̅= 3.983,  
S.D. = 0.782) ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้าค่าเฉลีย่อยู่ในระดับมาก (×̅= 3.943, S.D. = 0.746) 
  3. เปรียบเทียบความพึงพอใจการให้บริการขนส่งบริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล สมมติฐานที่ 1 
ข้อมูลผู้ใช้บริการที่มีข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจการให้บริการขนส่งบริษัทเคอรี่ เอก็ซ์เพรส ที่แตกต่างกัน 
ผลการทดสอบสมมติฐานสรุปได้ตามตาราง 5 และ 6 
 
ตาราง 5  แสดงผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจจ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล ความพึงพอใจในการให้บริการ 

เพศ t = 0.047 Sig. = 0.949 
(ระดับนัยส าคญัทางสถิติที่ .05*, .01**) 
 

 จากการวิจัยพบว่า ข้อมลูผู้ใช้บรกิารด้านเพศ พบว่าความพึงพอใจในการให้บริการขนส่งบริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส 
มีค่า Sig. เท่ากับ 0.949 ซึ่งมากกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าเพศที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการให้บริการ
ขนส่งบริษัทเคอรี่ เอ็กซเ์พรสทีไ่มแ่ตกต่างกัน 

 
ตาราง 6  แสดงผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจจ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล ความพึงพอใจในการให้บริการ 

อาย ุ F = 2.853 Sig. = 0.024* 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน F = 0.759 Sig. = 0.553 
ระดับการศึกษา F = 5.236 Sig. = 0.000** 
ความถี่ในการใช้บริการ F = 1.309 Sig. = 0.271 

  (ระดับนัยส าคัญทางสถติิที่ .05*, .01**) 
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ตาราง 4  แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคดิเห็น เกีย่วกับความพึงพอใจการให้บริการ 
 ของบริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส 
 

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
ความพึงพอใจการให้บริการ 

 
×̅ 

 
S.D. 

ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียม 3.850 0.794 
ด้านการให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา 4.080 0.794 
ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ 3.923 0.759 
ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 3.983 0.782 
ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า 3.943 0.746 

ภาพรวมเฉลี่ย 3.955 0.775 
 
 จากการศึกษาเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นความพึงพอใจการให้บริการภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (×̅= 3.955, 
S.D. = 0.775) ประกอบด้วยด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (×̅= 3.850, S.D. = 0.794)  
ด้านการให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลาค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (×̅= 4.080, S.D. = 0.794) ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (×̅= 3.923, S.D. = 0.759) ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่องค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (×̅= 3.983,  
S.D. = 0.782) ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้าค่าเฉลีย่อยู่ในระดับมาก (×̅= 3.943, S.D. = 0.746) 
  3. เปรียบเทียบความพึงพอใจการให้บริการขนส่งบริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล สมมติฐานที่ 1 
ข้อมูลผู้ใช้บริการที่มีข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจการให้บริการขนส่งบริษัทเคอรี่ เอก็ซ์เพรส ที่แตกต่างกัน 
ผลการทดสอบสมมติฐานสรุปได้ตามตาราง 5 และ 6 
 
ตาราง 5  แสดงผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจจ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล ความพึงพอใจในการให้บริการ 

เพศ t = 0.047 Sig. = 0.949 
(ระดับนัยส าคญัทางสถิติที่ .05*, .01**) 
 

 จากการวิจัยพบว่า ข้อมลูผู้ใช้บรกิารด้านเพศ พบว่าความพึงพอใจในการให้บริการขนส่งบริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส 
มคี่า Sig. เท่ากับ 0.949 ซึ่งมากกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าเพศที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการให้บริการ
ขนส่งบริษัทเคอรี่ เอ็กซเ์พรสทีไ่มแ่ตกต่างกัน 

 
ตาราง 6  แสดงผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจจ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล ความพึงพอใจในการให้บริการ 

อาย ุ F = 2.853 Sig. = 0.024* 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน F = 0.759 Sig. = 0.553 
ระดับการศึกษา F = 5.236 Sig. = 0.000** 
ความถี่ในการใช้บริการ F = 1.309 Sig. = 0.271 

  (ระดับนัยส าคัญทางสถติิที่ .05*, .01**) 
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 จากการวิจัยพบว่า ข้อมลูผู้ใช้บริการด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และความถี่ในการใช้บริการที่แตกต่างกัน มีผลต่อ
ความพึงพอใจในการให้บริการขนส่งบริษัทเคอรี่ เอ็กซเ์พรสไม่แตกตา่งกัน ส่วนลักษณะส่วนบุคคลด้านอายุ และด้านระดับ
การศึกษา ที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการให้บริการขนส่งบริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส ท่ีแตกตา่งกัน 
  4. ศึกษาความสัมพันธ์และผลกระทบระหว่างคุณภาพการให้บริการขนส่ง กับความพึงพอใจการให้บรกิารขนส่ง
บริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส สรุปผลการศึกษาตามตาราง 7 

 
  สมมติฐานที่ 2 คุณภาพการให้บรกิาร มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจการให้บริการขนส่งบริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส 
 
ตาราง 7  แสดงผลความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการกับความพึงพอใจ 
 

คุณภาพการให้บริการ 
ความพึงพอใจในการให้บริการ 

r Sig. ระดับความสัมพันธ ์
ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ 0.499 0.000 ปานกลาง 
ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ 0.601 0.000 สูง 
ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า 0.678 0.000 สูง 
ด้านการให้ความเช่ือมั่นต่อลูกค้า 0.725 0.000 สูง 
ด้านการรูจ้ักและเข้าใจลูกคา้ 0.635 0.000 สูง 
ภาพรวมเฉลี่ย 0.628   

ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ 0.499 0.000 ปานกลาง 
(ระดับนัยส าคญัทางสถิติที่ .05*, .01**) 
 
 จากการวิจัยพบว่า คณุภาพการใหบ้ริการ ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ  
ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า และด้านการรูจ้ักและเข้าใจลูกคา้ ภาพรวมมีความสัมพันธ์ 
ความพึงพอใจในการให้บริการ ระดับความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงทิศทางเดียวกัน 
 
  สมมติฐานที่ 3 คุณภาพการให้บริการ ส่งผลต่อความพึงพอใจการให้บริการ ของบรษิัทเคอรี่เอ็กซ์เพรส 
 
ตาราง 8  แสดงผลการคณุภาพการให้บริการมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ 
 

คุณภาพการให้บริการ 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t P-Value 

B Std. Error Beta   

Constant 0.542 0.138  3.937 0.000*** 

ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ 0.120 0.035 0.126 3.405 0.001*** 

ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจ 0.017 0.039 0.020 0.443 0.658 

ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า 0.193 0.037 0.234 5.15 0.000*** 
ด้านการให้ความเช่ือมั่นต่อลูกค้า 0.318 0.038 0.380 8.470 0.000*** 
ด้านการรูจ้ักและเข้าใจลูกคา้ 0.193 0.033 0.226 5.817 0.000*** 
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ตาราง 8  (ต่อ) 
 

คุณภาพการให้บริการ 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t P-Value 

B Std. Error Beta   

R = 0.846; R Square = 0.715; Adjust R Square = 0.700;  
S.E.E. = 0.274; F = 47.; Sig. 0.000 

 
(ระดับนัยส าคญัทางสถิติที่ .05*, .01**, .001***) 
 
 จากการวิจัยพบว่า คณุภาพการให้บริการด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า  
ด้านการให้ความเช่ือมั่นต่อลูกค้า และด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการให้บริการ 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .05 ส่วนคุณภาพการให้บริการด้านความน่าเช่ือถือไว้วางใจ ไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ในการให้บริการขนส่งบริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส 
 
สรุปผล 
 จากการวิจัยสามารถสรุปได้ว่า ตาราง 2 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21-25 ปี จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อตอ่เดือน 15,001-20,000 บาท และมีความถี่ในการใช้บริการ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห ์

1. คุณภาพการให้บริการขนส่งบริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส พบว่าระดับความคิดเห็นคุณภาพการให้บริการ ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (×̅= 4.073, S.D. = 0.742) ประกอบด้วย ด้านความเป็นรปูธรรมของบริการค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  
(×̅= 3.995, S.D. = 0.704) ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจค่าเฉลีย่อยู่ในระดับมาก (×̅= 4.143, S.D. = 0.735) ด้านการ
ตอบสนองต่อลูกค้าค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (×̅= 4.228, S.D. = 0.769) ด้านการใหด้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้าค่าเฉลีย่ 
อยู่ในระดับมาก (×̅= 4.010, S.D. = 0.768) ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้าค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (×̅= 3.990, S.D. = 0.735) 
 2. ระดับความพึงพอใจการให้บริการขนส่งบริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส ระดับความคดิเห็นความพึงพอใจการให้บริการ
ภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก (×̅= 3.955, S.D. = 0.775) ประกอบด้วย ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียม ค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก (×̅= 3.850, S.D. = 0.794) ด้านการให้บริการอย่างรวดเรว็ทันเวลาค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (×̅= 4.080,  
S.D. = 0.794) ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (×̅= 3.923, S.D. = 0.759) ด้านการให้บริการ 
อย่างต่อเนื่องค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (×̅= 3.983, S.D. = 0.782) ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้าค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  
(×̅= 3.943, S.D. = 0.746) 
 3. เปรียบเทียบความพึงพอใจการให้บริการขนส่งบริษัทเคอรี่ เอ็กซเ์พรส จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล  
พบว่าลักษณะส่วนบุคคลด้านเพศ ด้านรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน และความถี่ในการใช้บริการที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจ 
ในการให้บริการขนส่งบริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส ไม่แตกต่างกัน ส่วนลักษณะส่วนบุคคลด้านอายุ และด้านระดับการศึกษา 
ที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการให้บริการขนส่งบริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส ท่ีแตกต่างกัน 
 4. ความสัมพันธ์และผลกระทบระหว่างคุณภาพการให้บริการกับความพึงพอใจการให้บริการขนส่งบรษิัทเคอรี่ 
เอ็กซ์เพรส พบว่าคณุภาพการให้บริการ ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ด้านความน่าเช่ือถือไว้วางใจ ด้านการตอบสนอง 
ต่อลูกค้า ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า ด้านการรู้จักและเข้าใจลกูค้า มีความสมัพันธ์และผลกระทบต่อระดบัความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ เป็นผลให้ยอมรับสมมติฐานที่ 2 คุณภาพการให้บรกิาร มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจการให้บริการขนส่ง
บริษัทเคอรี่ เอก็ซ์เพรส และคณุภาพการให้บริการ ด้านความเป็นรปูธรรมของบริการ ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า  
ด้านการใหค้วามเช่ือมั่นต่อลูกค้า ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ เป็นผลให้ยอมรับ
สมมติฐานที่ 3 คุณภาพการให้บริการ ส่งผลต่อความพึงพอใจการใหบ้ริการของบริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส 
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ตาราง 8  (ต่อ) 
 

คุณภาพการให้บริการ 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t P-Value 

B Std. Error Beta   

R = 0.846; R Square = 0.715; Adjust R Square = 0.700;  
S.E.E. = 0.274; F = 47.; Sig. 0.000 

 
(ระดับนัยส าคญัทางสถิติที่ .05*, .01**, .001***) 
 
 จากการวิจัยพบว่า คณุภาพการให้บริการด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า  
ด้านการให้ความเช่ือมั่นต่อลูกค้า และด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการให้บริการ 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .05 ส่วนคุณภาพการให้บริการด้านความน่าเช่ือถือไว้วางใจ ไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ในการให้บริการขนส่งบริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส 
 
สรุปผล 
 จากการวิจัยสามารถสรุปได้ว่า ตาราง 2 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21-25 ปี จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อตอ่เดือน 15,001-20,000 บาท และมีความถี่ในการใช้บริการ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห ์

1. คุณภาพการให้บริการขนส่งบริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส พบว่าระดับความคิดเห็นคุณภาพการให้บริการ ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (×̅= 4.073, S.D. = 0.742) ประกอบด้วย ด้านความเป็นรปูธรรมของบริการค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  
(×̅= 3.995, S.D. = 0.704) ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจค่าเฉลีย่อยู่ในระดับมาก (×̅= 4.143, S.D. = 0.735) ด้านการ
ตอบสนองต่อลูกค้าค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (×̅= 4.228, S.D. = 0.769) ด้านการใหด้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้าค่าเฉลีย่ 
อยู่ในระดับมาก (×̅= 4.010, S.D. = 0.768) ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้าค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (×̅= 3.990, S.D. = 0.735) 
 2. ระดับความพึงพอใจการให้บริการขนส่งบริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส ระดับความคดิเห็นความพึงพอใจการให้บริการ
ภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก (×̅= 3.955, S.D. = 0.775) ประกอบด้วย ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียม ค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก (×̅= 3.850, S.D. = 0.794) ด้านการให้บริการอย่างรวดเรว็ทันเวลาค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (×̅= 4.080,  
S.D. = 0.794) ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (×̅= 3.923, S.D. = 0.759) ด้านการให้บริการ 
อย่างต่อเนื่องค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (×̅= 3.983, S.D. = 0.782) ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้าค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  
(×̅= 3.943, S.D. = 0.746) 
 3. เปรียบเทียบความพึงพอใจการให้บริการขนส่งบริษัทเคอรี่ เอ็กซเ์พรส จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล  
พบว่าลักษณะส่วนบุคคลด้านเพศ ด้านรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน และความถี่ในการใช้บริการที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจ 
ในการให้บริการขนส่งบริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส ไม่แตกต่างกัน ส่วนลักษณะส่วนบุคคลด้านอายุ และด้านระดับการศึกษา 
ที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการให้บริการขนส่งบริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส ท่ีแตกต่างกัน 
 4. ความสัมพันธ์และผลกระทบระหว่างคุณภาพการให้บริการกับความพึงพอใจการให้บริการขนส่งบรษิัทเคอรี่ 
เอ็กซ์เพรส พบว่าคณุภาพการให้บริการ ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ด้านความน่าเช่ือถือไว้วางใจ ด้านการตอบสนอง 
ต่อลูกค้า ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า ด้านการรู้จักและเข้าใจลกูค้า มีความสมัพันธ์และผลกระทบต่อระดบัความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ เป็นผลให้ยอมรับสมมติฐานที่ 2 คุณภาพการให้บรกิาร มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจการให้บริการขนส่ง
บริษัทเคอรี่ เอก็ซ์เพรส และคณุภาพการให้บริการ ด้านความเป็นรปูธรรมของบริการ ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า  
ด้านการใหค้วามเช่ือมั่นต่อลูกค้า ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ เป็นผลให้ยอมรับ
สมมติฐานที่ 3 คุณภาพการให้บริการ ส่งผลต่อความพึงพอใจการใหบ้ริการของบริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส 
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อภิปรายผล 
 คุณภาพการให้บริการขนส่งบริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส ประกอบด้วย ดา้นความเป็นรปูธรรมของการบริการ  

ด้านความน่าเช่ือถือไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ด้านการให้ความเช่ือมั่นต่อลูกค้า ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า 
พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับความมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของรัตนะ พุทธรักษา (2560 : 129-132) พบว่าคุณภาพการให้บริการ 
ด้านความเป็นรูปธรรมของการบรกิาร ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนองต่อลูกคา้ ด้านการใหค้วามเช่ือมั่น 
ต่อลูกค้า ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของยุพิน ใจมีสุขทุกเพลา  
และศักดิ์สินี กลิ่นสุนทร (2560 : 497-499) พบว่าด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านความน่าเช่ือถือไว้วางใจได้  
ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ด้านการให้ความเช่ือมั่นต่อลูกค้า ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้าทุกด้านอยู่ในระดับมาก  

 ระดับความพึงพอใจการให้บริการขนส่งบริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส ประกอบด้วย ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียม   
ด้านการให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ ด้านการให้บริการอย่างต่อเนือ่ง ด้านการให้บริการ
อย่างก้าวหน้า พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับความมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนริวิทธ์ สิระวิทยาวานิช (2559 : 68-69) 
พบว่าระดับความพึงพอใจการให้บริการ ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียม ด้านการใหบ้ริการอย่างรวดเร็วทันเวลา ด้านการให้บริการ
อย่างเพียงพอ ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของพรนรา เสาวลักษณ์สกุล (2560 : 89-97) พบว่าระดับความพึงพอใจการให้บริการ ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียม 
ด้านการให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ด้านการให้บริการ 
อย่างก้าวหน้า พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับความมาก 

 เปรียบเทยีบความพึงพอใจการใหบ้ริการขนส่งบริษัทเคอรี่ เอ็กซเ์พรส จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล โดยลักษณะ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอายุ และระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกันมผีลต่อความพึงพอใจในการให้บริการขนสง่ของบริษัทขนส่ง  
เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ที่แตกตา่งกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนิติพล ภูตะโชติ (2561 : 86-96) พบว่าอายุ และวุฒิการศึกษา 
ที่แตกต่างกันของลูกค้าผู้ใช้บริการ มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของบริษัทไปรษณียไ์ทยจ ากดั สาขามหาวิทยาลยัขอนแก่น
แตกต่างกัน 
 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการคุณภาพการให้บริการ ด้านความเป็นรูปธรรม ด้านความเช่ือถือไว้วางใจได้ 
ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ด้านการให้ความเช่ือมั่นต่อลูกค้า และด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า กับความพึงพอใจในการให้บริการ
ขนส่งบริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส ระดับความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพรเจริญ แรงฤทธิ์ (2559 : 107-108) 
พบว่าปัจจัยด้านคณุภาพการให้บรกิาร มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจการให้บริการขนส่งสินค้าทางบก ของบริษัทเวิลด์  
ฮาทชิปปิ้ง แอน ทรานสปอร์ต จ ากัด ผลการวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติเปรียบเทียบ ลูกค้าทีม่ีปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการ 
มีความสมัพันธ์กับความพึงพอใจการให้บริการขนส่งสินค้าทางบกของบริษัทเวิลด์ ฮาทชิปปิ้ง แอน ทรานสปอร์ต จ ากดั 

 
ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช ้
  1.1 ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการบริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส ควรพัฒนารูปแบบการให้บริการที่เป็นรูปธรรม

เฉพาะกลุม่ผู้ที่ขายสินค้าทางออนไลน์เพิ่มมากข้ึน เพราะเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เช่น 
การรับพัสดุที่จะส่งถึงที่อยู่ด้วยรถที่ส่งพัสดุอยู่แล้วจะท าให้ผู้ใช้บริการสะดวกมากขึ้นและพัสดุได้รับการจัดส่งรวดเร็วยิ่งข้ึน 

  1.2 ด้านการตอบสนองต่อลูกค้าบริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส ควรมีการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่รวดเร็ว
แต่เนื่องจากผู้ที่มาใช้บริการมีความต้องการที่หลายหลาย แยกกลุม่ความต้องการของผู้ใช้บริการออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ คือ  
ผู้ที่ใช้บริการเพื่อหารายได้และไมห่ารายได้ เพื่อบริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส ควรจะแยกความต้องระหว่างผู้ใช้บริการทั่วไป  
และผู้ทีจ่ าหน่ายสินค้าออนไลน์ จะท าให้เห็นความต้องการของผู้ใช้บริการชัดเจนขึ้น การตอบสนองจะท าได้ตรงจุดและเห็นผล 
มากยิ่งขึ้น 

  1.3 ด้านการให้ความเช่ือมั่นต่อลูกค้าบริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส ได้รับความเช่ือมั่นจากลูกค้าที่มาใช้บริการเป็นอย่างดี
โดยความเช่ือมั่นที่ผู้ใช้บริการ จะท าให้เกิดความภักดีต่อธุรกิจ ดังนั้น บริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส ควรสร้างมาตรฐานในการให้บริการ 
ที่ไม่ว่าจะเข้าไปใช้บริการที่สาขาไหน ก็จะไดร้ับการให้บริการในลักษณะเดียวกัน เช่น พนักงานมีจิตบริการ มีทักษะความรู้  
และเพ่ือความเป็นมาตรฐานควรจะมีการทดสอบเป็นระยะ ๆ เพื่อสร้างมาตรฐานให้พนักงาน เมื่อพนักงานมีมาตรฐานการให้บริการ 
จะท าให้ผู้ใช้บริการรู้สึกเชื่อมั่น ส่งผลต่อความยืนยาวของธุรกิจ 
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  1.4 ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า บริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส มีการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ใช้บริการ 
ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมีความเข้าใจและรู้ถึงความต้องการของผู้ที่มาใช้บริการ แต่ความต้องการของผู้ใช้บริการมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ดังนั้นบริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส ควรเก็บข้อมลูพฤติกรรมผูใ้ช้บริการผ่านระบบสมาชิก จะท าใหบ้ริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส 
สามารถน าข้อมูลพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ มาวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการในอนาคตเพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการ 
ของบริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรสต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยการดูแลสุขภาพท่ีมผีลต่อการส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ เขตอ าเภอ
เมือง และอ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานีกลุ่มตัวอยา่งคือ ผู้สูงอายุท่ีได้รับสวัสดิการ ในอ าเภอเมืองอุบลราชธานี  
และอ าเภอวารินช าราบ เขตจังหวดัอุบลราชธานี จ านวน 346 คน จาก 2 อ าเภอ คือ อ าเภอเมืองและอ าเภอวารินช าราบ  
ใช้การสุ่มกลุม่ตัวอย่างแบบโควต้า เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล คือ การวิเคราะห์
องค์ประกอบความแปรปรวน การทดสอบค่าการยอมรับได้ และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า การได้รับการดูแล
และการอุปโภคและบริโภคมีผลต่อการส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนพฤติกรรมของผู้สูงอายุ
มีผลต่อการส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05  
  
ค าส าคัญ  : การดูแลสุขภาพ, การส่งเสรมิสวสัดิการ, ผูสู้งอาย ุ
 
Abstract 
 This research aimed to study health care factors affecting elderly welfare promotion in Muang District 
and Warin Chamrap District, Ubon Ratchathani Province. The samples were 346 elderly people who are served 
welfare in Muang District and Warin Chamrap District, UbonRatchathani Province, using quota random sampling. 
The tool used in this research is was the questionnaire. Statistics used for data analysis were frequency 
distribution, percentage, mean, standard deviation and multiple regression analysis. The results were found that 
getting good care and consumables affected elderly welfare promotion at statistical significance level of 
.01. Moreover, elderly behaviors affected elderly welfare promotion at statistical significance level of .05. 
 
Keywords  :  Health care, Welfare promotion, Elderly people 
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บทน า 
 จากนโยบายประชากรและการวางแผนครอบครัวที่ประสบความส าเร็จในอดีต รวมถึงความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนา
ประเทศท้ังด้านเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลใหค้นไทยมสีุขภาพท่ีดีมีอายุยืนยาวขึ้นมีการศึกษา ทักษะและความรู้ดีขึ้น ผลส าเรจ็
ดังกล่าวมีผลท าให้ภาวะเจริญพันธุ์และอัตราประชากรวัยเด็กและวัยแรงงาน มีแนวโน้มลดลง ขณะที่ประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ การคาดประมาณประชากรของประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2573 แสดงให้เห็นว่าในปี
พ.ศ. 2503 ประชากรอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปมีเพียง 1.5 ล้านคน หรือประมาณร้อยละ 5.4 ของประชากรทั้งหมดเท่านั้น แต่ขนาด
ของประชากรตั้งแต่อายุ 60 ปีขึ้นไปเพิ่มเป็น 7 เท่าตัว คือ ประมาณ 7.6 ล้านคนในปีพ.ศ. 2552 หรือคิดเป็นร้อยละ 11.5  
ของประชากรทั้งหมด ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวนี้ท าให้ป ีพ.ศ. 2552 เป็นปีท่ีประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย (Aging Society) 
(สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ,์ 2553 : 8-9) จนถึงปี 2573 คนไทยเกือบ 1 ใน 4 จะเป็นประชากรผูสู้งอายุจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศท่ีส าคัญ คือ ก าลังแรงงานใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานมีแนวโน้มลดลง ซึ่งปัญหาการขาดแคลน
แรงงานและกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต ขณะเดียวกันภาระการพึ่งพิงของประชากรวัยแรงงาน
ในการดูแลเด็กและผูสู้งอายุจะเพิม่สูงขึ้น ผู้สูงอายมุีความต้องการสิง่อ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัย
และสุขภาพมากขึ้น ทั้งในด้านที่อยู่อาศัย การบริการด้านสุขภาพ และการดูแล การประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ตลอดจนการออม
เพื่อคุณภาพชีวิตในช่วงชราภาพ ฯลฯ สวสัดิการสังคม (Social Welfare) เป็นเรื่องส าคัญและจ าเป็นเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับคนทุกคนในสังคม ตั้งแต่แรกเกดิจนกระทั่งกายเป็นวัฏจักรชีวิต (Life cycle) ของคนในสังคม ซึ่งแต่ละคนต้องไดร้ับบริการ 
ขั้นพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต เช่น บริการด้านสุขภาพอนามัย บริการด้านการศึกษา บริการด้านท่ีอยู่อาศัย เป็นต้น 
สวัสดิการสังคม หมายถึง ระบบการจัดบริการทางสังคม ซึ่งเกี่ยวกับการป้องกัน การแก้ไขปัญหา การพัฒนาและการส่งเสริม
ความมั่นคงทางสังคม เพื่อตอบสนองความจ าเป็นขั้นพื้นฐานของประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้ทั่วถึง เหมาะสม 
เป็นธรรม และให้เป็นไปตามมาตรฐาน ทั้งทางด้านการศึกษาสุขภาพอนามัยที่อยู่อาศัย การท างานและการมีรายได้ นันทนาการ 
กระบวนการยตุิธรรม และบริการทางสังคมโดยค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษยส์ิทธิ ที่ประชาชนจะตอ้งได้รับและมสี่วนร่วม  
ในการจัดสวสัดิการสังคมทุกระดบั (กฎหมายการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2561 : ออนไลน์) 
 การด าเนินงานด้านสวัสดิการผูสู้งอายุของประเทศไทย เริ่มในปี พ.ศ. 2496 เมื่อจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้มีแนวคิด
ในการจัดสวสัดิการสังคมและประชาสงเคราะห์ ได้ก าหนดนโยบายทีส่ าคัญหลายประการในการส่งเสรมิสนับสนุนให้ประชาชน
มีความเป็นอยู่ทีด่ีมีคณุภาพ และด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างสงบสุข ได้มอบหมายให้กรมประชาสงเคราะห์จัดตั้งสถานสงเคราะห์
คนชราบ้านบางแค ขึ้นเป็นครั้งแรก วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง คือเพือ่ให้การสงเคราะห์คนชราทีไ่มส่ามารถช่วยเหลือตนเองได้
หรือประสบปัญหาความทุกข์ยาก เดือดร้อนยากจนไม่มีที่อยู่อาศัย หรือไมส่ามารถอาศัยอยู่กับครอบครวัได้ ต้องการบริการ
สงเคราะห์บางอย่าง เช่น การรักษาพยาบาล กายภาพบ าบัด นันทนาการ เพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัวที่มีรายได้น้อย 
หรือยากจน ที่ไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูผูสู้งอายุไว้ในครอบครัวได้ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม 2545 อันเกี่ยวกับผู้สูงอายุ  
ไม่ให้เร่ร่อนท าความเดือดร้อนแก่สังคม และใหส้ามารถอยู่ในสังคมได้อย่างผาสุกเหมาะสมกับอัตภาพ พ.ศ.2545 (ศรีเรือน  
แก้วกังวาน, 2559 : 5-6) 
 มีการประกาศใช้แผนระยะยาวส าหรับผูสู้งอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564)  ซึ่งได้ก าหนดใหแ้ผนฉบับนี้
เป็นแผนยุทธศาสตร์ 5 หมวด ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์ด้านการเตรียมความพร้อมของประชากร เพื่อวัยสงูอายุท่ีมีคุณภาพ  
2) ยุทธศาสตร์ดา้นการส่งเสริมผูส้งูอายุ 3) ยุทธศาสตร์ด้านระบบคุม้ครองทางสังคมส าหรับผูสู้งอายุ 4) ยุทธศาสตร์การบรหิาร
จัดการ เพื่อการพัฒนางานด้านผูส้งูอายุระดับชาติ และการพัฒนาบคุลากรด้านผูสู้งอายุ และ 5) ยุทธศาสตร์ การประมวล 
และพัฒนาองค์ความรูด้้านผู้สูงอายุ และการติดตามประเมินผลการด าเนินการตามแผนผูสู้งอายุแห่งชาติ พ.ศ. 2546  
งานด้านผู้สูงอายุประสบความส าเร็จอีกครั้ง เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติผูสู้งอายุ พ.ศ. 2546 ในราชกิจจานุเบกษา 
ตามมาตรา 54 ของรัฐธรรมนญู แห่งราชอาณาจักร ปรากฏการณ์นีเ้ป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ทุกฉบับ เป็นผลให้มีการออกกฎหมาย ประกาศระเบียบในการด าเนนิงานด้านผู้สูงอายุ ของกระทรวงและหน่วยงานตา่ง ๆ 
อย่างกว้างขวาง (วราภรณ์ ภูมสิวสัดิ์ และคณะ, 2559 : 30) 
 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยสนใจเกี่ยวกับปัจจัยการดูแลสุขภาพที่มีผลต่อการส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุในเขตอ าเภอเมือง
และอ าเภอวารินช าราบจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องสวสัดิการผูสู้งอายทุี่ได้รับไม่เพยีงพอต่อการใช่อุปโภคบริโภคในแต่ละเดือน 
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บทน า 
 จากนโยบายประชากรและการวางแผนครอบครัวที่ประสบความส าเร็จในอดีต รวมถึงความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนา
ประเทศท้ังด้านเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลใหค้นไทยมสีุขภาพท่ีดีมีอายุยืนยาวขึ้นมีการศึกษา ทักษะและความรู้ดีขึ้น ผลส าเรจ็
ดังกล่าวมีผลท าให้ภาวะเจริญพันธุ์และอัตราประชากรวัยเด็กและวัยแรงงาน มีแนวโน้มลดลง ขณะที่ประชากรที่มีอายุ 60 ปขีึ้นไป 
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ การคาดประมาณประชากรของประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2573 แสดงให้เห็นว่าในปี
พ.ศ. 2503 ประชากรอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปมีเพียง 1.5 ล้านคน หรือประมาณร้อยละ 5.4 ของประชากรทั้งหมดเท่านั้น แต่ขนาด
ของประชากรตั้งแต่อายุ 60 ปีขึ้นไปเพิ่มเป็น 7 เท่าตัว คือ ประมาณ 7.6 ล้านคนในปีพ.ศ. 2552 หรือคิดเป็นร้อยละ 11.5  
ของประชากรทั้งหมด ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวนี้ท าให้ป ีพ.ศ. 2552 เป็นปีท่ีประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย (Aging Society) 
(สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ,์ 2553 : 8-9) จนถึงปี 2573 คนไทยเกือบ 1 ใน 4 จะเป็นประชากรผูสู้งอายุจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศท่ีส าคัญ คือ ก าลังแรงงานใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานมีแนวโน้มลดลง ซึ่งปัญหาการขาดแคลน
แรงงานและกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต ขณะเดียวกันภาระการพึ่งพิงของประชากรวัยแรงงาน
ในการดูแลเด็กและผูสู้งอายุจะเพิม่สูงขึ้น ผู้สูงอายมุีความต้องการสิง่อ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัย
และสุขภาพมากขึ้น ทั้งในด้านที่อยู่อาศัย การบริการด้านสุขภาพ และการดูแล การประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ตลอดจนการออม
เพื่อคุณภาพชีวิตในช่วงชราภาพ ฯลฯ สวสัดิการสังคม (Social Welfare) เป็นเรื่องส าคัญและจ าเป็นเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับคนทุกคนในสังคม ตั้งแต่แรกเกดิจนกระทั่งกายเป็นวัฏจักรชีวิต (Life cycle) ของคนในสังคม ซึ่งแต่ละคนต้องไดร้ับบริการ 
ขั้นพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต เช่น บริการด้านสุขภาพอนามัย บริการด้านการศึกษา บริการด้านท่ีอยู่อาศัย เป็นต้น 
สวัสดิการสังคม หมายถึง ระบบการจัดบริการทางสังคม ซึ่งเกี่ยวกับการป้องกัน การแก้ไขปัญหา การพัฒนาและการส่งเสริม
ความมั่นคงทางสังคม เพื่อตอบสนองความจ าเป็นขั้นพื้นฐานของประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้ทั่วถึง เหมาะสม 
เป็นธรรม และให้เป็นไปตามมาตรฐาน ทั้งทางด้านการศึกษาสุขภาพอนามัยที่อยู่อาศัย การท างานและการมีรายได้ นันทนาการ 
กระบวนการยตุิธรรม และบริการทางสังคมโดยค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษยส์ิทธิ ที่ประชาชนจะตอ้งได้รับและมสี่วนร่วม  
ในการจัดสวสัดิการสังคมทุกระดบั (กฎหมายการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2561 : ออนไลน์) 
 การด าเนินงานด้านสวัสดิการผูสู้งอายุของประเทศไทย เริ่มในปี พ.ศ. 2496 เมื่อจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้มีแนวคิด
ในการจัดสวสัดิการสังคมและประชาสงเคราะห์ ได้ก าหนดนโยบายทีส่ าคัญหลายประการในการส่งเสรมิสนับสนุนให้ประชาชน
มีความเป็นอยู่ทีด่ีมีคณุภาพ และด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างสงบสุข ได้มอบหมายให้กรมประชาสงเคราะห์จัดตั้งสถานสงเคราะห์
คนชราบ้านบางแค ขึ้นเป็นครั้งแรก วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง คือเพือ่ให้การสงเคราะห์คนชราทีไ่มส่ามารถช่วยเหลือตนเองได้
หรือประสบปัญหาความทุกข์ยาก เดือดร้อนยากจนไม่มีที่อยู่อาศัย หรือไมส่ามารถอาศัยอยู่กับครอบครวัได้ ต้องการบริการ
สงเคราะห์บางอย่าง เช่น การรักษาพยาบาล กายภาพบ าบัด นันทนาการ เพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัวที่มีรายได้น้อย 
หรือยากจน ที่ไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูผูสู้งอายุไว้ในครอบครัวได้ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม 2545 อันเกี่ยวกับผู้สูงอายุ  
ไม่ให้เร่ร่อนท าความเดือดร้อนแก่สังคม และใหส้ามารถอยู่ในสังคมได้อย่างผาสุกเหมาะสมกับอัตภาพ พ.ศ.2545 (ศรีเรือน  
แก้วกังวาน, 2559 : 5-6) 
 มีการประกาศใช้แผนระยะยาวส าหรับผูสู้งอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564)  ซึ่งได้ก าหนดใหแ้ผนฉบับนี้
เป็นแผนยุทธศาสตร์ 5 หมวด ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์ด้านการเตรียมความพร้อมของประชากร เพื่อวัยสงูอายุท่ีมีคุณภาพ  
2) ยุทธศาสตร์ดา้นการส่งเสริมผูส้งูอายุ 3) ยุทธศาสตร์ด้านระบบคุม้ครองทางสังคมส าหรับผูสู้งอายุ 4) ยุทธศาสตร์การบรหิาร
จัดการ เพื่อการพัฒนางานด้านผูส้งูอายุระดับชาติ และการพัฒนาบคุลากรด้านผูสู้งอายุ และ 5) ยุทธศาสตร์ การประมวล 
และพัฒนาองค์ความรูด้้านผู้สูงอายุ และการติดตามประเมินผลการด าเนินการตามแผนผูสู้งอายุแห่งชาติ พ.ศ. 2546  
งานด้านผู้สูงอายุประสบความส าเร็จอีกครั้ง เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติผูสู้งอายุ พ.ศ. 2546 ในราชกิจจานุเบกษา 
ตามมาตรา 54 ของรัฐธรรมนญู แห่งราชอาณาจักร ปรากฏการณ์นีเ้ป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ทุกฉบับ เป็นผลให้มีการออกกฎหมาย ประกาศระเบียบในการด าเนนิงานด้านผู้สูงอายุ ของกระทรวงและหน่วยงานตา่ง ๆ 
อย่างกว้างขวาง (วราภรณ์ ภูมสิวสัดิ์ และคณะ, 2559 : 30) 
 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยสนใจเกี่ยวกับปัจจัยการดูแลสุขภาพที่มีผลต่อการส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุในเขตอ าเภอเมือง
และอ าเภอวารินช าราบจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องสวสัดิการผูสู้งอายทุี่ได้รับไม่เพยีงพอต่อการใช่อุปโภคบริโภคในแต่ละเดือน 
 
 

 
 

วัตถุประสงค ์
 ศึกษาปัจจัยการดูแลสุขภาพท่ีมผีลต่อการส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ เขตอ าเภอเมือง และอ าเภอวารนิช าราบ 
จังหวัดอุบลราชธาน ี
 
กรอบแนวคิด 
 ผู้วิจัยได้สังเคราะห์การศึกษาปจัจยัการดูแลสุขภาพที่มีผลต่อการส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ เขตอ าเภอเมือง 
และอ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานีมาเป็นกรอบแนวคิดของการวิจัย ดังน้ี 
 
           ตัวแปรต้น        ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิด 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง  
1.1 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้สูงอายุที่ได้รับสวัสดิการ ในอ าเภอเมืองอุบลราชธานี และอ าเภอวารินช าราบ 

เขตจังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 22,582คน (ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย, 2561) 
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้สูงอายุที่ได้รับสวัสดิการ ในอ าเภอเมืองอุบลราชธานี และอ าเภอวารินช าราบ 

เขตจังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 400 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของ (Yamane, 1973: 248)  
𝑛𝑛 = 𝑁𝑁

1+𝑁𝑁𝑒𝑒2= 22,582
1+22,582(0.05)2  = 393 คน 

 
  1.3 ผู้วิจัยเลือกศึกษาผู้สูงอายุอ าเภอเมืองอุบลราชธานีและอ าเภอวารินช าราบ ซึ่งเป็นอ าเภอขนาดใหญ่ 

อยู่เขตพื้นท่ีเมืองที่สะดวกในการเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุข และสาธารณสุขมคีวามคล่องตัวในการเข้าให้บริการ 
1.4 ระยะเวลาในการเก็บข้อมลู 5 เดือน ตั้งแต่ เดือนธันวาคม 2561 ถึง เดือนเดือนเมษายน 2562 
1.5 การสุ่มตัวอย่างใช้แบบโควตา้แบ่งอ าเภอละเท่ากัน มี 2 อ าเภอ คือ อ าเภอเมือง และอ าเภอวารินช าราบ  

ได้อ าเภอ 200 คนรวมทั้งหมด 400 คน 
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

  เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลในครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนท่ี ก1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผูสู้งอายุ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ 
และอาชีพ โดยก าหนดให้แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 
  ตอนท่ี ก2 ปัจจัยการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุประกอบด้วย ประกอบดว้ย 1) การได้รับการดูแล 2) พฤติกรรม 
ของผู้สูงอายุ 3) สุขภาพและจิตใจ และ 4) การอุปโภคและบริโภคโดยลักษณะของค าถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 
(Rating scale) 5 ระดับ ได้แก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด (บุญชม ศรสีะอาด, 2553 : 103) 
  ตอนท่ี ก3 การส่งเสรมิสวสัดิการผูสู้งอายุโดยได้แบ่งออกเป็น 5 ระดบั ก าหนดน้ าหนักคะแนนดังนี้มากที่สุด 
มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีส่ดุ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553 : 103) 
 

ปัจจัยการดูแลสขุภาพ  
1. การไดร้ับการดูแล 
2. พฤติกรรมของผู้สูงอาย ุ
3. สุขภาพและจิตใจ 
4. อุปโภคและบริโภค 

การส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ 
1. ด้านสวัสดิการ 
2. ด้านการเงิน 
3. ด้านบริการ 
4. ด้านกิจกรรมสนับสนุนผูสู้งอาย ุ



วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
ปที่ 14 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 256348

 
 

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ โดยผู้วิจยัได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูมรีายละเอียด

ดังนี ้
3.1 ก าหนดหมายเลขแบบสอบถามเพื่อตรวจสอบการเก็บแบบสอบถาม 
3.2 การด าเนินการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 

มีเพียง 346 ชุด คิดเป็นร้อยละ 86.50 
3.3 ตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามผู้วิจัยได้ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาแบบสอบถาม 

โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน และได้ท าการปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ  
และเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามผู้วิจัยได้ท าการ try out กับประชากรกลุ่มใกล้เคียง ได้แก่ ผูสู้งอายุท่ีไดร้ับ
สวัสดิการเขตอ าเภอเขื่อง ในการประเมินแบบสอบถามเพื่อทดสอบความเที่ยงตรงและความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม ซึ่งพบว่า
ค่าความเที่ยงตรงซึ่งดูจากค่าน้ าหนักปัจจัย (Factor Loading) มีค่าตั้งแต่ 0.4 ขึ้นไป คือ อยู่ระหว่าง 0.412 ถึง 0.817  
และมีคา่ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ซึ่งดูจากค่าความน่าเชื่อถือนั้นจะหาได้จากค่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) ซึ่งค่าจะต้องมากกว่า 0.7 และในการวิจัยครั้งนี้อยู่ระหว่าง 0.716 ถึง 0.865 หลังจากนั้นผู้วิจัยจึงได้น าแบบสอบถาม
ไปเก็บรวบรวมข้อมลูกับกลุม่ตัวอย่าง 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  จากแบบสอบถามที่มคีวามสมบูรณ์จ านวน 346 ชุด ผู้วิจัยจึงด าเนนิการวิเคราะห์ข้อมลูที่รวบรวมไดน้ ามาท า
การประมวลผลข้อมลู ลงรหัสจะท าการป้อนข้อมูลของค าตอบในแบบสอบถาม โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการประมวลผล
ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2557 : 102) น ามาวิเคราะหโ์ดยใช้สถิต ิ
การวิเคราะห์ถดถอยพหุคณู (Multiple Regression) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2553 : 314) 
 
ผลการศึกษา 

  ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบคณุสมบัตขิองตัวแปรด้วยการวเิคราะห์ค่าองค์ประกอบความแปรปรวน (VIF) และค่า 
การยอมรับได้ (Tolerance) จากตาราง 1 ค่า VIF อยู่ในช่วง 1.01 – 1.03 (ไม่เกิน 10) ไม่พบปัญหา Collinearity  
ค่า Tolerance มคี่าตั้งแต่ 0 ถึง 1 มีค่าอยู่ระหวา่ง 0.96 ถึง 0.98  ถ้าค่า Tolerance เขา้ใกล้ 1 แสดงว่าตัวแปรอิสระจากกัน 
แต่ถ้า Tolerance เข้าใกล้ 0 แสดงว่าเกิดปัญหา Multicollinearity (ฉัตรศิริ ปิยะพมิลสิทธ์ิ, 2562 : ออนไลน์)   
 
ตาราง 1  การวิเคราะห์พหุคณูปัจจัยการดูแลสุขภาพส่งผลต่อการส่งเสริมสวัสดิการผูสู้งอายุ เขตอ าเภอเมือง  
  และอ าเภอวารินช าราบ จังหวดัอุบลราชธาน ี
 

การดูแลสุขภาพ 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t p Tolerance VIF 

B Std. Error Beta 
1. การไดร้ับการดูแล 0.17 0.05 0.16 3.43** 0.00 0.98 1.02 
2. พฤติกรรมของผู้สูงอาย ุ -0.04 0.02 -0.10 -2.17* 0.03 0.98 1.02 
3. สุขภาพและจิตใจ 0.11 0.06 0.10 1.80 0.07 0.98 1.01 
4. การอุปโภคและบรโิภค 0.20 0.03 0.26 5.82** 0.00 0.96 1.03 
n =346, Constant = 0.485, R2adj = 0.493, F = 30.989,Sig. = 0.000B 

 
 การศึกษาปัจจัยการดูแลสุขภาพสง่ผลต่อการส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ เขตอ าเภอเมือง และอ าเภอวารินช าราบ 
จังหวัดอุบลราชธาน ีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยตัวแปรต้นทุกตัวสามารถร่วมกันพยากรณ์ตัวแปรตาม 
ได้ร้อยละ 49.30 (R2adj = 0.493) ผลการศึกษาพบว่า การได้รับการดูแล และการอุปโภคบริโภคมผีลต่อการส่งเสรมิสวสัดิการ
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3.3 ตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามผู้วิจัยได้ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาแบบสอบถาม 

โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน และได้ท าการปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ  
และเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามผู้วิจัยได้ท าการ try out กับประชากรกลุ่มใกล้เคียง ได้แก่ ผูสู้งอายุท่ีไดร้ับ
สวัสดิการเขตอ าเภอเขื่อง ในการประเมินแบบสอบถามเพื่อทดสอบความเที่ยงตรงและความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม ซึ่งพบว่า
ค่าความเที่ยงตรงซึ่งดูจากค่าน้ าหนักปัจจัย (Factor Loading) มีค่าตั้งแต่ 0.4 ขึ้นไป คือ อยู่ระหว่าง 0.412 ถึง 0.817  
และมีคา่ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ซึ่งดูจากค่าความน่าเชื่อถือนั้นจะหาได้จากค่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) ซึ่งค่าจะต้องมากกว่า 0.7 และในการวิจัยครั้งนี้อยู่ระหว่าง 0.716 ถึง 0.865 หลังจากนั้นผู้วิจัยจึงได้น าแบบสอบถาม
ไปเก็บรวบรวมข้อมลูกับกลุม่ตัวอย่าง 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  จากแบบสอบถามที่มคีวามสมบูรณ์จ านวน 346 ชุด ผู้วิจัยจึงด าเนนิการวิเคราะห์ข้อมลูที่รวบรวมไดน้ ามาท า
การประมวลผลข้อมลู ลงรหัสจะท าการป้อนข้อมูลของค าตอบในแบบสอบถาม โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการประมวลผล
ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2557 : 102) น ามาวิเคราะหโ์ดยใช้สถิต ิ
การวิเคราะห์ถดถอยพหุคณู (Multiple Regression) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2553 : 314) 
 
ผลการศึกษา 

  ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบคณุสมบัตขิองตัวแปรด้วยการวเิคราะห์ค่าองค์ประกอบความแปรปรวน (VIF) และค่า 
การยอมรับได้ (Tolerance) จากตาราง 1 ค่า VIF อยู่ในช่วง 1.01 – 1.03 (ไม่เกิน 10) ไม่พบปัญหา Collinearity  
ค่า Tolerance มคี่าตั้งแต่ 0 ถึง 1 มีค่าอยู่ระหวา่ง 0.96 ถึง 0.98  ถ้าค่า Tolerance เขา้ใกล้ 1 แสดงว่าตัวแปรอิสระจากกัน 
แต่ถ้า Tolerance เข้าใกล้ 0 แสดงว่าเกิดปัญหา Multicollinearity (ฉัตรศิริ ปิยะพมิลสิทธ์ิ, 2562 : ออนไลน์)   
 
ตาราง 1  การวิเคราะห์พหุคณูปัจจัยการดูแลสุขภาพส่งผลต่อการส่งเสริมสวัสดิการผูสู้งอายุ เขตอ าเภอเมือง  
  และอ าเภอวารินช าราบ จังหวดัอุบลราชธาน ี
 

การดูแลสุขภาพ 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t p Tolerance VIF 

B Std. Error Beta 
1. การไดร้ับการดูแล 0.17 0.05 0.16 3.43** 0.00 0.98 1.02 
2. พฤติกรรมของผู้สูงอาย ุ -0.04 0.02 -0.10 -2.17* 0.03 0.98 1.02 
3. สุขภาพและจิตใจ 0.11 0.06 0.10 1.80 0.07 0.98 1.01 
4. การอุปโภคและบรโิภค 0.20 0.03 0.26 5.82** 0.00 0.96 1.03 
n =346, Constant = 0.485, R2adj = 0.493, F = 30.989,Sig. = 0.000B 

 
 การศึกษาปัจจัยการดูแลสุขภาพสง่ผลต่อการส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ เขตอ าเภอเมือง และอ าเภอวารินช าราบ 
จังหวัดอุบลราชธาน ีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยตัวแปรต้นทุกตัวสามารถร่วมกันพยากรณ์ตัวแปรตาม 
ได้ร้อยละ 49.30 (R2adj = 0.493) ผลการศึกษาพบว่า การได้รับการดูแล และการอุปโภคบริโภคมผีลต่อการส่งเสรมิสวสัดิการ

 
 

ผู้สูงอาย ุอย่างมีนัยส าคญัที่ระดับ 0.01 ส่วนพฤติกรรมของผู้สูงอายไุม่มีผลต่อการส่งเสริมสวัสดิการผู้สงูอายุ อย่างมีนัยส าคัญ 
ที่ระดับ 0.05  
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาปัจจัยการดูแลสุขภาพที่มีผลต่อการส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ เขตอ าเภอเมือง และอ าเภอวารินช าราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี สามารถอภิปรายผลได้ดังนี ้
 1. ด้านการได้รับการดูแล ผลการวิจัยพบว่าผู้สูงอายุทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญไ่ดร้ับการดูแลจากบุตรหลาน 
หรือญาติมากทีสุ่ด รองลงมา คือ การได้รบัการดูแลจากคนใกล้ชิดหรอืเพื่อนบ้าน ผู้สูงอายุที่อยู่บ้านตามล าพัง จะมีสิ่งอ านวยความสะดวก
ในชีวิตประจ าวันท่ีมาจากครอบครัว และได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานภาครัฐผา่นเงินส่งเสริมสวัสดิการผูสู้งอายุ ผู้สูงอายไุดร้ับ
การดูแลในเรื่องที่อยู่อาศัย การรักษาพยาบาล อาหารและของใช้ส่วนตัว ในปัจจุบันจ านวนผูสู้งอายุมจี านวนมากขึ้นลูกหลาน 
เริ่มไปท างานต่างถ่ินเพิ่มขึ้นจึงอยูบ่้านเพียงล าพัง ผู้สูงอายจุึงต้องการสวัสดิการในทุก ๆ ด้านเพิ่มขึ้น ซึง่สอดคล้องกับ 
Ivancevich and Michael (2002 : 1) ได้ให้ความหมายของการไดร้ับการดูแล ซึ่งได้เสนอแนะกับผูส้งูอายุว่า การไดร้ับการดูแล
ควรได้รับจากคนใกล้ชิด ลูกหลาน เพื่อไม่ให้ผู้สูงอายุเผชิญกับภาวะเครียด และได้รับการช่วยเหลือ หรือรักษาพยาบาลในยามเจ็บป่วย
ได้ทันที ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจยัของ พิเชษฐ์ สมในใจ (2560 : 1) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความต้องการสวัสดิการสังคมของผูสู้งอายุ
ในเขตเทศบาลต าบลหนองแวง อ าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่าประชาชนมีความต้องการสวัสดิการด้านสังคมในทุก ๆ ด้าน 
โดยมีความต้องการด้านที่อยู่อาศัย มีผู้สูงอายุจ านวนไม่น้อยที่ต้องใช้ชีวิตบั้นปลายอย่างยากล าบากไม่มีลูกหลานเลี้ยงดู หรือแม้แต่
ไม่มีทีอ่ยู่อาศัย ลักษณะของที่อยู่อาศัยไม่ได้เตรียมการรองรับส าหรับผู้สูงอายุ เช่น ไม่มีราวจับส าหรับผู้สูงอายุ ไม่มีทางเดินทางลาด
ส าหรับผูสู้งอายุ ท าให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายสอดคล้องกับ Garrett (1988 : 1) ได้ความหมายของการดูแลว่าเป็นการให้ความช่วยเหลือ 
ผู้ที่ต้องการพึ่งพาในลักษณะการอยู่ด้วยกันหรือการอาศัยอยู่คนละบ้าน ผู้สูงอายุจะได้รับการดูแลเรื่องการนอนการจัดเตรียมที่นอน 
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของกาญจนา ปัญญาธร (2557: 1) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมการดูแลผูส้งูอายุของผู้ดูแล 
และความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการดูแลทีไ่ดร้ับ พบว่าผู้ดูแลปฏิบตัิกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อดูแลผูสู้งอายทุั้งด้านร่างกาย 
ดูแลการด าเนินชีวิตประจ าวันและเมื่อเจ็บป่วยได้อย่างครบถ้วน มีผลต่อความพึงพอใจของผู้สูงอายุอยา่งมาก 
 2. ด้านพฤติกรรมผูสู้งอายุ ผลวิจยัพบว่าผู้สูงอายุใส่ใจเรื่องกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นตลอดทั้งวัน เริ่มตั้งแต่การตื่นนอนแต่เช้า 
ออกก าลังด้วยการเดินและแกว่งแขน เลือกรับประทานอาหารทีด่ีเพือ่สุขภาพของตนเอง ใส่ใจหาความรู้เพิ่มเรื่องการดูแลสุขภาพ 
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เสีย่งต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนหรืออุบตัิเหตุ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจยัของวิภาวดี มุทะสินธุ์ (2552 : 358) 
ได้ศึกษาวิจัย เรื่องการเพิม่ความสามารถในพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ พบว่าผูสู้งอายุ ยิ่งในช่วงวัยชะลอความชรา 
มีความต้องการพลังงานโดยทั่วไป ประมาณ 1,500-2,300 แคลอรี่ต่อวันขึ้นอยู่กับความเคลื่อนไหวของร่างกาย และควรได้รับโปรตีน
เพื่อสุขภาพ ผูสู้งอายดุื่มชากาแฟเครื่องดื่มชูก าลัง สอดคล้องกับผลการวิจัยของพิเชษฐ์ สมในใจ (2560 : 94) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุท่ีเป็นโรคความดันโลหิตสูง ต าบลโพธิ์ชัย อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู พบว่าพฤติกรรม 
การรับประทานอาหารที่มีคณุค่าอย่างถูกต้องเหมาะสมกับสภาพวัยและร่างกาย หลีกเลี่ยงอาหาร เครือ่งดื่มที่ไม่มีประโยชน์ 
และท าลายสุขภาพ เช่น การดื่มชา กาแฟ เป็นต้น เครื่องดื่มชูก าลัง ผู้สูงอายุดืม่เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (เหล้า, เบยีร์, ไวน)์ 
 3. ด้านสุขภาพและจิตใจ ผลการวจิัยพบว่าด้วยวัยท่ีสูงขึ้น ผูสู้งอายุจะมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจ 
ส่วนใหญ่มักมปีัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ และโรคประจ าตัวรวมกันหลายโรค ความสามารถในการท าหนา้ที่ร่างกาย และสมรรถภาพ
สมองลดลงส่งผลกระทบต่อจิตใจ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย พนมมาศ สุภีค า (2551 : 24) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุท่ีเป็นโรคความดันโลหติสงู ต าบลโพธิ์ชัย อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู พบว่าการเปลีย่นแปลงของร่างกายจิตใจ
อารมณ์และสังคมในทางเสื่อมของผู้สูงอายุมผีลกระทบต่อการด ารงชีวิตเสี่ยงต่อภาวะเจ็บป่วยพิการไดต้ลอดเวลา การท ากิจกรรม
เพื่อดูแลส่งเสริมสุขภาพจึงจ าเป็นและส าคัญในผู้สูงอายุ ซึ่งสอดคล้องกับ Levin (1976 : 15) ได้ให้ความหมายการดูแลสุขภาพตนเอง 
และญาติพี่น้องควรดูแลสุขภาพด้วยการตรวจสุขภาพเป็นประจ า ไดร้ับการป้องกันโรคในระดบัพ้ืนฐาน ผู้สูงอายุคลายเครียดด้วย
การท ากิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งสอดคลอ้งกับผลการวิจยัของ วิภาวดี มุทะสินธุ ์(2552 : 360) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการเพิ่มความสามารถ
ในพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ พบว่าการที่ผูสู้งอายุมีจติใจที่ดีเป็นเรื่องส าคัญที่จะน าไปสูสุ่ขภาพที่ดีและความสุข 
บั้นปลายของชีวิต แต่บางครั้งผูสู้งอายุบางคนจะพบกับความเครียด ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ และ Derogatis (1986 : 23)  
ได้ศึกษาการประเมินการปรับจติสงัคม ด้วยการตรวจสอบคุณภาพของผู้สูงอายุ ที่เข้าร่วมกจิกรรมให้ผอ่นคลาย คลายเครียด  
และผูสู้งอายุได้รับก าลังใจจากครอบครัวเวลามีปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของพรรณี สมเทศน์ (2550 : 24) ได้ศึกษาวิจัย
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เรื่องการดูแลผูสู้งอายุในระดับครอบครัว กรณีศึกษาบา้นนาศรดีงเคง็ ต าบลสะอาด อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น พบว่ามี 
การช่วยเหลือในการท ากิจกรรมต่าง ๆ เมื่อผู้สูงอายุท าไม่ได้ เช่น การป้อนอาหารการช่วยอุ้มยกพยุงเคลื่อนย้ายการท าความสะอาด
ร่างกายและการสวมใส่เสื้อผา้ 
 4. ด้านการอุปโภคและบริโภค ผลการวิจัยพบว่าผู้สูงอายุส่วนมากให้ความส าคัญกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ดี
เริ่มต้นจากการเลือกซื้ออาหารการเตรียมอาหารทีส่ด สะอาด และการรับประทานอาหารใหค้รบ 5 หมู่ เลือกบรโิภคผลติภณัฑ์
ที่มผีลดีต่อโรคที่เป็นและเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรง หลีกเลี่ยงอาหารที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของวิภาวดี มุทะสินธุ์ (2552 : 359) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การเพิ่มความสามารถในพฤติกรรมสร้างเสรมิสุขภาพ 
ของผู้สูงอายุ พบว่าการส่งเสรมิใหผู้้สูงอายไุด้รับสารอาหารที่เหมาะสม ควรรับประทานโปรตีนที่มีคณุค่าสูงจากพืชหรือสตัว์ก็ได้
เช่น ปลา เนื้อหมู เนื้อวัว นม ไข ่ถา้ผู้สูงอายไุดส้ารอาหารโปรตีนมากเกินไป อาจจะเป็นผลเสียต่อไตและตับท่ีต้องท างานหนัก
มากขึ้น ผู้สูงอายุควรรับประทานผลไมส้ด เช่น สม้ กล้วย สับปะรด และผูสู้งอายุควรไดร้ับประทานผักที่มีสีเหลือง สีสม้ สีแดง 
เช่น แครอท มะเขือเทศฟักทอง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของนวนิตย์ จันทร์ชุ่ม (2550 : 3) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อภาวะโภชนาการของผูสู้งอายุ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร พบว่า พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุ ที่ปฏิบตัิ
บ่อยครั้งในประเด็นที่มากที่สุด คือ ดื่มเครื่องดื่มธัญญาหารส าเร็จรูป รับประทานอาหารว่างในตอนสายหรือตอนบ่าย เช่น โยเกิร์ต 
ผลไม้ และน้ าผลไม้ ผูสู้งอายุดื่มนมเสริมแคลเซี่ยม นมไขมันต่ า รับประทานถั่วหรือผลิตภัณฑ์จากถั่ว เช่น น้ าเต้าหู้ น้ านมถั่วเหลือง 
และชอบดื่มผลติภณัฑ์เสรมิอาหาร เช่น รังนก ซุปไก่สกัด และสอดคล้องกับ Mette and Havard (2014 : 1) ที่ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจเลือกบรโิภคกับช่วงอายุ โดยเฉพาะผู้สูงอายุท่ีต้องให้ความส าคญักับการเลือกบริโภค 
เพื่อดูแลสุขภาพให้ดีอยูเ่สมอ และการบริโภคอาหารที่ดีจะช่วยฟ้ืนฟูสุขภาพให้สามารถกลับมาดีและแข็งแรงได้ดังเดมิ 
  
ข้อเสนอแนะ 
 1.1 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 

 1.1.1 จากผลการศึกษา ด้านการได้รับการดูแล เห็นว่าผู้สูงอายุไดร้ับการดูแลเรื่องการนอน การจัดเตรียมที่นอน
น้อยที่สุด เนื่องจากผูสู้งไมม่ีแรงหรือก าลังท่ีจะท าการจัดการเกี่ยวกับท่ีหลับท่ีนอนมากเท่าท่ีควร ผู้ที่ดแูลหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ควรมีการดูแลเอาใจใส่คนในครอบครัวให้ละเอียดในส่วนของที่นอน และการจัดเตรียมที่นอนให้ผู้สูงอายุ เพื่อจะท าให้การนอน
ของผู้สูงอายุมีความสบายและเกิดความสุขในการนอนได้ 

 1.1.2 จากผลการศึกษา ด้านพฤตกิรรมผู้สูงอายุ เห็นวา่ผูสู้งอายุมีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (เหล้า/เบียร/์
ไวน)์ น้อยที่สุด เนื่องจากเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลเ์ป็นเครื่องดื่มที่ให้โทษกับร่างกายของผู้สูงอายุเป็นอยา่งมาก ผู้ที่ดูแลหรือผู้ทีม่ี
ส่วนเกี่ยวข้อง ควรมีการแนะน าโทษหรือหลีกเหลี่ยงไม่ให้ผู้สูงอายุดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (เหล้า/เบียร์/ไวน์) เพราะจะส่งผลต่อ
สุขภาพร่างกายเป็นอย่างมากนั้นเอง 

 1.1.3 จากผลการศึกษา ด้านสุขภาพและจิตใจ เห็นว่าผูสู้งอายุมีความกล้าเผชิญกับปัญหา และการตดัสินใจ 
ในการแก้ปัญหาได้น้อยท่ีสดุ เนื่องจากในสภาวะการตดัสินใจและการลงมือท าของผู้สูงอายุ จะมีการเสือ่มถอยลงมากกว่าวัยรุ่น
หรือวัยกลางคน ผู้ที่ดูแลหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรมีการให้ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับความต้องการเผชิญกับปัญหาที่มีความรุนแรง
เมื่อหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งจะท าให้สุขภาพและจติใจของผู้สูงอายุ มีการลดความกลัวกับปัญหาต่าง ๆ ท่ีจะเกิดได ้

 1.1.4 จากผลการศึกษา ด้านการอปุโภคและบรโิภค เห็นว่าผูสู้งอายมุีการดืม่นมเสรมิแคลเซียมที่มไีขมนัต่ า 
น้อยที่สุด เนื่องจากรสชาติของนมท าให้ผู้สูงอายุบางรายไม่ชอบ ผู้ที่ดูแลหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรมีการแนะน าข้อดีของการดื่มนม
และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในการดืม่นมด้วย 
 1.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

 1.2.1 ผู้วิจัยควรท าการศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุให้เหมาะสม
ตามช่วงวัย และมีการจัดกจิกรรมที่หลากหลายเพื่อส่งผลต่อการสร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ พร้อมท้ัง
ก าหนดนโยบายส่งเสรมิสุขภาพผูสู้งอายุภายในชุมชนให้ดีขึ้นต่อไป 

 1.2.2 เนื่องจากในทางปฏิบัติการที่มีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการดูแลผูสู้งอายุในระดบัครอบครัว ระดบัชุมชน 
และส่วนราชการในระดับท้องถิ่น ผู้วิจัยควรมีการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณผ์ู้ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติดูแล
ผู้สูงอายุให้เหมาะสม เพื่อท่ีจะไดม้ขี้อมูลที่หลากหลายในการวิเคราะห์ผลต่อไป 
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เรื่องการดูแลผูสู้งอายุในระดับครอบครัว กรณีศึกษาบา้นนาศรดีงเคง็ ต าบลสะอาด อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น พบว่าม ี
การช่วยเหลือในการท ากิจกรรมต่าง ๆ เมื่อผู้สูงอายุท าไม่ได้ เช่น การป้อนอาหารการช่วยอุ้มยกพยุงเคลื่อนย้ายการท าความสะอาด
ร่างกายและการสวมใส่เสื้อผา้ 
 4. ด้านการอุปโภคและบริโภค ผลการวิจัยพบว่าผู้สูงอายุส่วนมากให้ความส าคัญกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ดี
เริ่มต้นจากการเลือกซื้ออาหารการเตรียมอาหารทีส่ด สะอาด และการรับประทานอาหารใหค้รบ 5 หมู่ เลือกบรโิภคผลติภณัฑ์
ที่มผีลดีต่อโรคที่เป็นและเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรง หลีกเลี่ยงอาหารที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของวิภาวดี มุทะสินธุ์ (2552 : 359) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การเพิ่มความสามารถในพฤติกรรมสร้างเสรมิสุขภาพ 
ของผู้สูงอายุ พบว่าการส่งเสรมิใหผู้้สูงอายไุด้รับสารอาหารที่เหมาะสม ควรรับประทานโปรตีนที่มีคณุค่าสูงจากพืชหรือสตัว์ก็ได้
เช่น ปลา เนื้อหมู เนื้อวัว นม ไข ่ถา้ผู้สูงอายไุดส้ารอาหารโปรตีนมากเกินไป อาจจะเป็นผลเสียต่อไตและตับท่ีต้องท างานหนัก
มากขึ้น ผู้สูงอายคุวรรับประทานผลไมส้ด เช่น สม้ กล้วย สับปะรด และผูสู้งอายุควรไดร้ับประทานผักที่มีสีเหลือง สสีม้ สแีดง 
เช่น แครอท มะเขือเทศฟักทอง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของนวนิตย์ จันทร์ชุ่ม (2550 : 3) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อภาวะโภชนาการของผูสู้งอายุ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร พบว่า พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุ ที่ปฏิบตัิ
บ่อยครั้งในประเด็นที่มากที่สุด คือ ดื่มเครื่องดื่มธัญญาหารส าเร็จรูป รับประทานอาหารว่างในตอนสายหรือตอนบ่าย เช่น โยเกิร์ต 
ผลไม้ และน้ าผลไม้ ผูสู้งอายุดื่มนมเสริมแคลเซี่ยม นมไขมันต่ า รับประทานถั่วหรือผลิตภัณฑ์จากถั่ว เช่น น้ าเต้าหู้ น้ านมถั่วเหลือง 
และชอบดื่มผลติภณัฑ์เสรมิอาหาร เช่น รังนก ซุปไก่สกัด และสอดคล้องกับ Mette and Havard (2014 : 1) ที่ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจเลือกบรโิภคกับช่วงอายุ โดยเฉพาะผู้สูงอายุท่ีต้องให้ความส าคญักับการเลือกบริโภค 
เพื่อดูแลสุขภาพให้ดีอยูเ่สมอ และการบริโภคอาหารที่ดีจะช่วยฟ้ืนฟูสุขภาพให้สามารถกลับมาดีและแข็งแรงได้ดังเดมิ 
  
ข้อเสนอแนะ 
 1.1 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 

 1.1.1 จากผลการศึกษา ด้านการได้รับการดูแล เห็นว่าผู้สูงอายุไดร้ับการดูแลเรื่องการนอน การจัดเตรียมที่นอน
น้อยที่สุด เนื่องจากผูสู้งไมม่ีแรงหรือก าลังท่ีจะท าการจัดการเกี่ยวกับท่ีหลับท่ีนอนมากเท่าท่ีควร ผู้ที่ดแูลหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ควรมีการดูแลเอาใจใส่คนในครอบครัวให้ละเอียดในส่วนของที่นอน และการจัดเตรียมที่นอนให้ผู้สูงอายุ เพื่อจะท าให้การนอน
ของผู้สูงอายุมีความสบายและเกิดความสุขในการนอนได ้

 1.1.2 จากผลการศึกษา ด้านพฤตกิรรมผู้สูงอายุ เห็นวา่ผูสู้งอายุมีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (เหล้า/เบียร/์
ไวน)์ น้อยที่สุด เนื่องจากเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลเ์ป็นเครื่องดื่มที่ให้โทษกับร่างกายของผู้สูงอายุเป็นอยา่งมาก ผู้ที่ดูแลหรือผู้ทีม่ี
ส่วนเกี่ยวข้อง ควรมีการแนะน าโทษหรือหลีกเหลี่ยงไม่ให้ผู้สูงอายุดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (เหล้า/เบียร์/ไวน์) เพราะจะส่งผลต่อ
สุขภาพร่างกายเป็นอย่างมากนั้นเอง 

 1.1.3 จากผลการศึกษา ด้านสุขภาพและจิตใจ เห็นว่าผูสู้งอายุมีความกล้าเผชิญกับปัญหา และการตดัสินใจ 
ในการแก้ปัญหาได้น้อยท่ีสดุ เนื่องจากในสภาวะการตดัสินใจและการลงมือท าของผู้สูงอายุ จะมีการเสือ่มถอยลงมากกว่าวัยรุ่น
หรือวัยกลางคน ผู้ที่ดูแลหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรมีการให้ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับความต้องการเผชิญกับปัญหาที่มีความรุนแรง
เมื่อหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งจะท าให้สุขภาพและจติใจของผู้สูงอายุ มีการลดความกลัวกับปัญหาต่าง ๆ ท่ีจะเกิดได ้

 1.1.4 จากผลการศึกษา ด้านการอปุโภคและบรโิภค เห็นว่าผูสู้งอายมุีการดืม่นมเสรมิแคลเซียมที่มไีขมนัต่ า 
น้อยที่สุด เนื่องจากรสชาติของนมท าให้ผู้สูงอายุบางรายไม่ชอบ ผู้ที่ดูแลหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรมีการแนะน าข้อดีของการดื่มนม
และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในการดืม่นมด้วย 
 1.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

 1.2.1 ผู้วิจัยควรท าการศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนรว่มของชุมชนต่อการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุให้เหมาะสม
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับคณุภาพชีวิตการท างานและความผูกพันต่อองค์การ เพื่อเปรียบเทียบ 
ความผูกพันต่อองค์การ จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานขับรถหัวลากบริษัทสยามชอร์ไซด์เซอร์วิส จ ากัด           
และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหวา่งคุณภาพชีวิตการท างานกับความผูกพันต่อองค์การ การวจิัยนี้เป็นวิจัยเชิงปริมาณ        
กลุ่มตัวอย่างได้แก่พนักงานขับรถหัวลาก จ านวน 90 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจยั การวิเคราะห์ข้อมลู    
ใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว, สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัย
พบว่าคุณภาพชีวิตการท างานและความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับมาก คุณภาพชีวิตการท างานมีความสัมพันธ์กับความผูกพัน
ของพนักงาน คุณภาพชีวิตการท างานมีความสมัพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานอยู่ในระดบัสูง คุณภาพชีวิต 
การท างานด้านความสัมพันธ์กับผูร้่วมงาน ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานกับชีวิตส่วนตัว และความเกี่ยวข้องกับสังคม 
มีอิทธิพลต่อความผูกพันของพนักงานท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ข้อเสนอแนะ ผู้บรหิารควรก าหนดค่าตอบแทน 
ที่เพียงพอและเป็นธรรมกับสภาวะการด ารงชีพ จัดสวัสดิการที่เหมาะสมให้กับพนักงาน สนับสนุนการท ากิจกรรม ก าหนดเวลา
การท างานให้เกิดความสมดุลระหว่างการท างานและการใช้ชีวิตส่วนตัว 
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Abstract 
 The purposes of this study were to determine quality of work life, organizational commitment, 
and comparison of organizational commitment at Siam Shoreside Services Ltd. classified by personal 
information and to study the relationship between quality of work life and organizational commitment. 
This study was a quantitative research. The sample was 90 trailer puller trucks drivers. A questionnaire  
was employed for data collection and analyzed data in statistic application of percentage, mean, standard 
deviation, one-way ANOVA, correlation, and multiple regression analysis. Findings indicated that trailer 
puller truck drivers’ quality of work life and organization commitment were at a high level. Quality of work 
life was related to employee organization commitment at a high level. Quality of work life in relation  
to coworkers, the balance between work life and personal life, and social involvement influenced 
employee commitment with statistical significance at .05 level. Recommendations from this study  
were the administrators should determine adequate and fair compensation for living conditions,  
provide appropriate welfare for employees, support teamwork activities, and assign a work schedule  
that allow a balance between work and personal life. 
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บทน า 
 เศรษฐกิจของประเทศไทยได้มีการพัฒนาจากการเป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้าเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ มาเป็นผู้ผลิต
และส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นสินค้ายานยนต์ ช้ินส่วนอะไหล่ หรือสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้เข้ามาด าเนิน
ธุรกิจและตั้งโรงงานผลิต ซึ่งการขนส่งสินค้าระหว่างโรงงานผลิตและซัพพลายเออร์ รวมถึงลูกค้าปลายทางหลายแห่ง ต่างจ าเป็น 
ต้องพึ่งพาการขนส่งทางบก ในขณะที่การค้าและเศรษฐกิจของประเทศไทยยังมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ภาคอุตสาหกรรม 
โลจิสติกส์ที่ท าหน้าท่ีรองรับความต้องการในการเคลื่อนย้ายสินค้า กลับก าลังเผชิญกับแรงกดดันทางดา้นขีดความสามารถ 
ในการให้บริการ โดยเฉพาะบริการขนส่งด้วยรถหัวลาก ในการขนสง่ตู้สินค้าต้องเผชิญกับความท้าทายหลายประการ  
ทั้งในด้านความปลอดภัยบนท้องถนน สภาพพื้นผิวการจราจร หรือแม้กระทั่งการขาดแคลนพนักงานขับรถหัวลาก ซึ่งเป็นปัญหา 
ที่ต้องการการแก้ไข เพ่ือใหส้ามารถรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต (Logistics Manager, 2559 : ออนไลน์) 
 กลุ่มพนักงานขับรถเป็นบุคคลที่มคีวามส าคญัในการท าหน้าที่ขนส่งสินค้า จากจุดหนึ่งที่เรียกว่าจดุขึ้นสินค้าไปส่งยัง
จุดลงสินคา้ให้ตรงตามวัน เวลา และสถานท่ีทีร่ะบไุว้ ท าให้มีวัฏจักรชีวิตในการท างานท่ีค่อนข้างแตกต่างจากพนักงานปกติ  
มีตารางเวลาในการท างานหมุนเวียนสับเปลี่ยนไปตลอด และต้องท างานด้วยการขับรถติดต่อกันเป็นเวลานาน ดังนั้นจึงเป็นอาชีพ 
ที่อยู่ในกลุ่มเสีย่งทางด้านสุขภาพจากการปฏิบตัิงานประจ าวัน รวมถงึกรณีอุบัติเหตุที่อาจเกดิขึ้นได้ (สมาพันธ์โลจสิติกส์ไทย, 
2555 : 1-2) คุณภาพชีวิตในการท างาน (Quality of Work Life) หมายถึงสภาพความเป็นอยู่ของพนักงานท่ีเกิดจากการได้รับ
การตอบสนองความต้องการในการท างาน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและเศรษฐกิจ การมีความเป็นอยู่ท่ีดี เป็นที่ยอมรับ 
ของสังคม การมีความสมดุลระหว่างงานและชีวิต ซึ่งมีผลให้งานที่ท าบรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพ (นาวี อุดร, 2561 : 
218) การดูแลคุณภาพชีวิตในการท างาน จึงเป็นสิ่งท่ีทุกองค์การให้ความส าคญั เพราะคุณภาพชีวิตในการท างานนั้นจะส่งผลต่อ
องค์การสามประการ คือ ช่วยเพิ่มผลผลิตขององค์การ ช่วยเพิ่มพูนขวัญก าลังใจของผู้ปฏิบัติงานตลอดจนเป็นแรงจูงใจในการท างาน
และช่วยปรับปรุงศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน (สมาพันธ์โลจสิติกส์ไทย, 2555 : 1-2) 
 การศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานและความผูกพันต่อองค์การของพนักงานขับรถหัวลาก เพื่อที่จะทราบคุณภาพชีวิต
การท างานเป็นอย่างไร และมีปัจจยัอะไรบา้งที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ เพื่อให้สามารถน าผลที่ได้ไปปรับปรุง
คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานขับรถหัวลาก เข้าถึงความต้องการของพนักงาน เกิดความพึงพอใจและผูกพันต่อองค์การ  
รวมถึงเพื่อเป็นแนวทางส าหรับการพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อลดปัญหาการลาออกของพนักงาน และท าให้พนักงาน 
เกิดความจงรักภักดตี่อองค์การ มคีวามกระตือรือร้นในการท างาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ และส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายความส าเรจ็ขององค์การต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อศึกษาระดับคณุภาพชีวิตการท างานของพนักงานขับรถหัวลากบริษัท สยามชอรไ์ซดเ์ซอร์วสิ จ ากัด 
 2. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานขับรถหัวลากบริษัท สยามชอรไ์ซดเ์ซอร์วสิ จ ากัด 
 3. เพื่อเปรียบเทียบความผูกพันตอ่องค์การของพนักงานขับรถหัวลากบริษัท สยามชอรไ์ซดเ์ซอร์วสิ จ ากัด    
จ าแนกตามข้อมลูส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ รายได้ ระดบัการศึกษา สถานภาพ ระยะเวลาการท างาน 
 4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านคณุภาพชีวิตการท างานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานขับรถ
หัวลากบริษัท สยามชอร์ไซด์เซอรว์ิส จ ากัด 
 
กรอบแนวคิดและสมมติฐาน 

กรอบแนวความคิด ในการวิจยัคณุภาพชีวิตการท างานที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานขับรถ
หัวลากบริษัท สยามชอร์ไซด์เซอร์วิส จ ากัด ได้อาศัยแนวคิดทฤษฎีคุณภาพชีวิตการท างานของ Richard E. Walton ประกอบด้วย 
ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม สิ่งแวดล้อมการท างานท่ีปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ การพัฒนาความรู้ความสามารถ 
ความมั่นคงและก้าวหน้าในงาน ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน ธรรมนญูในองค์การหรือประชาธิปไตยในองค์การ ความสมดุล
ระหว่างชีวิตการท างานกับชีวิตส่วนตัว และความเกี่ยวข้องกับสังคม (เอกลักษณ์ ชุมภูชัย, 2561 : 12) และแนวคิดทฤษฎ ี
ความผูกพันต่อองค์การของ Richard M. Steer ประกอบด้วย ความเช่ือมั่นและยอมรับเป้าหมายรวมทั้งค่านิยมขององค์การ 
ความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมาก เพื่อประโยชน์ขององค์การ ความปรารถนาอย่างแรงกลา้ที่จะด ารงไว้  
ซึ่งความเป็นสมาชิกขององค์การ (ประดิษฐพงษ์ สร้อยเพชร, 2557 : 6) ดังนี้ 
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  สมมติฐาน 
  1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การของพนักงานขับรถหัวลากบริษัทสยามชอรไ์ซด์
เซอร์วิส จ ากดั ที่แตกต่างกัน 
  2. ปัจจัยด้านคณุภาพชีวิตการท างานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานขับรถหัวลาก      
บริษัทสยามชอรไ์ซด์เซอร์วสิ จ ากดั 
  3. ปัจจัยด้านคณุภาพชีวิตการท างานมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานขับรถหัวลาก            
บริษัทสยามชอรไ์ซด์เซอร์วสิ จ ากดั 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
  1.1 ประชากร  
   ประชากร ได้แก่ พนักงานขับรถหวัลากบริษัท สยามชอร์ไซด์เซอร์วสิ จ ากัด จ านวนทั้งหมด 112 คน 
  1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
   กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยไดศ้ึกษากับกลุ่มประชากรเนื่องจากจ านวนประชากรมจี านวนน้อยเพียง 112 คน
ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้เก็บข้อมูลกับประชากรทั้งหมด 90 ชุด จากกลุ่มตัวอย่างพนักงานขับรถหัวลากบริษัท สยามชอร์ไซด์เซอร์วิส จ ากัด 
จ านวน 90 คน 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. อาย ุ
2. รายได ้
3. ระดับการศึกษา 
4. สถานภาพ 
5. ระยะเวลาการท างาน 
 

ความผูกพันต่อองค์การ 
1. ความเช่ือมั่นและยอมรับเป้าหมาย 
    รวมทั้งค่านิยมขององค์การ 
2. ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมาก 
    เพื่อประโยชน์ขององค์การ 
3. ความปรารถนาอย่างแรงกล้าทีจ่ะด ารงไว ้
   ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ 

 
 
 
 
 
 

คุณภาพชีวิตการท างาน 
1. ค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม 
2. สิ่งแวดล้อมการท างานท่ีปลอดภัย 
    และส่งเสริมสุขภาพ 
3. การพัฒนาความรู้ความสามารถ 
4. ความมั่นคงและก้าวหนา้ในงาน 
5. ความสัมพันธ์กับผูร้่วมงาน 
6. ธรรมนูญในองค์การหรือประชาธิปไตยในองค์การ 
7. ความสมดลุระหว่างชีวิตการท างานกับชีวิตส่วนตัว 
8. ความเกี่ยวข้องกับสังคม 
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   การศึกษาในครั้งนี้ใช้การค านวณหากลุ่มตัวอย่าง (Sample size) โดยใช้สูตร ทาโร ยามาเน่ (Yamane, 
1967 : 56) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนี้ 
               n  = N /( 1 + Ne2 )      
   เมื่อ  n  =  ขนาดตัวอย่าง 
     N  =  จ านวนประชากรที่ใช้ในการศึกษา 
     e =  ความผิดพลาดที่ยอมรับได้(โดยในที่น้ีก าหนดเท่ากับ 0.05) 
     n  =  (112) / (1 + 112(0.05)2 ) 
      =  87.5 ตัวอย่าง 
   ได้กลุม่ตัวอย่างท่ี 87.5 คน แต่ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้กลุ่มตัวอยา่งที่ท าการศึกษาจ านวน 90 คน 
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั เรื่องคุณภาพชีวิตการท างานท่ีมีความสมัพันธ์กับความผูกพัน 
ต่อองค์การของพนักงานขับรถหัวลากบริษัท สยามชอร์ไซด์เซอร์วิส จ ากัด มีดังนี ้
  2.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี ้
   ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ อายุ สถานภาพ   
ระดับการศึกษา รายได้ ระยะเวลาการท างาน มีจ านวน 5 ข้อ 
   ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความคดิเห็นเกี่ยวกับคณุภาพชีวิตการท างานประกอบด้วยค าถาม จ านวน       
8 ด้าน ได้แก่ ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม สิ่งแวดล้อมการท างานท่ีปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ การพัฒนาความรู้
ความสามารถ ความมั่นคงและก้าวหน้าในงาน ความสัมพันธ์กับผูร้่วมงาน ธรรมนญูในองค์การหรือประชาธิปไตยในองค์การ 
ความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานกับชีวิตส่วนตัว ความเกีย่วข้องกับสังคม โดยลักษณะของข้อค าถามเป็นชนิดมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบลิเคอรด์ (Likert) แบ่งระดับการวัดเป็น 5 ระดับ มีจ านวน 45 ข้อ 
   ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ จ านวน 3 ด้าน ได้แก่ ความเช่ือมั่น
และยอมรับเป้าหมาย รวมทั้งค่านยิมขององค์การ ความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อประโยชน์ขององค์การ 
ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะด ารงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ โดยลักษณะของข้อค าถามเป็นชนิดมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบลิเคอรด์ (Likert) แบ่งระดับการวัดเป็น 5 ระดับ มีจ านวน 12 ข้อ 
   ส่วนที่ 4 เป็นข้อมูลข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบค าถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
แสดงความคดิเห็น และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน ์
  2.2 การตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือ มีข้ันตอนดังนี ้
   2.2.1 การหาความเที่ยงตรง (Validity) โดยการน าแบบสอบถามฉบับร่าง เสนอต่อผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน 
เพื่อท าการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และหาคา่ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Congruence) 
ผลการตรวจสอบได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ .900 
   2.2.2 การหาความเช่ือมั่น (Reliability) โดยน าแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุ่มที่มลีักษณะใกล้เคียง     
กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน โดยใช้โปรแกรม SPSS ในการค านวณหาค่า Reliability ใช้ค าสั่ง Analyze Scale Reliability 
Analysis ซึ่งผลการทดสอบไดค้่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ .967  
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับงานวิจัย โดยมีวิธีการรายละเอียดและขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
  3.1 ส่งหนังสือถึงบริษัท สยามชอรไ์ซดเ์ซอร์วิส จ ากดั เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม 
  3.2 ด าเนินการแจกและเก็บแบบสอบถามคืนจากกลุม่ตัวอย่างด้วยตนเองครบตามจ านวนได้ทั้งหมด 90 ชุด 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ท าการประมวลผลข้อมลูที่ได้จากแบบสอบถามด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยการหาอตัราสว่นรอ้ยละ (Percentage) 
และค่าเฉลี่ย (Mean) โปรแกรม Microsoft Excel ซึ่งเป็นโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับสร้างแผนภูมิวงกลม (Pie Chart)  
และแผนภูมิแท่ง (Bar Chart) พร้อมค าอธิบายผล และน าผลที่ได้จากแผนภูมิมาน าเสนอเพื่อวิเคราะห์ตามลักษณะของตัวแปรต่าง ๆ  
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  4.1 การวิจัยครั้งนี้ มีขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมลู ดังนี้ 
   4.1.1 การวิเคราะห์ข้อมลูส่วนบุคคล 
   4.1.2 การวิเคราะห์ข้อมลูเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานขับรถหัวลากบริษัท สยามชอรไ์ซด์
เซอร์วิส จ ากดั 
   4.1.3 การวิเคราะห์ข้อมลูเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานขับรถหัวลากบริษัท สยามชอรไ์ซด์
เซอร์วิส จ ากดั 
   4.1.4 การวิเคราะห์ข้อมลูเกี่ยวกับการเปรยีบเทียบความผูกพันต่อองค์การของพนักงานขับรถหัวลาก 
บริษัท สยามชอรไ์ซดเ์ซอร์วสิ จ ากดั จ าแนกตามข้อมลูส่วนบุคคล 
   4.1.5 การวิเคราะห์ข้อมลูเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคณุภาพชีวิตการท างานกับความผูกพันต่อองค์การ
ของพนักงานขับรถหัวลากบริษัท สยามชอรไ์ซดเ์ซอร์วสิ จ ากัด 
  4.2 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
   4.2.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) สถิติที่ใช้ คือ ค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
เพื่ออธิบายข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถามและตวัแปรต่าง ๆ 
   4.2.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ส าหรับการทดสอบสมมติฐาน สถิติทีใ่ช้ คือ การวิเคราะห์
แบบ ANOVA ใช้ F-test, (One-way ANOVA), Pearson Product Moment Correlation และ Multiple Regression Analysis 
   4.2.3 การวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างระดับความส าคญัของคุณภาพชีวิตกับความผูกพันต่อองค์การ 
โดยที่ค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์จะมีค่าระหว่าง -1 < r < 1 (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2546 : 351) 
    ค่า r เป็นลบ แสดงว่า x และ y มคีวามสัมพันธ์กันในทิศทางตรงกันข้าม 
    ค่า r เป็นบวก แสดงว่า x และ y มีความสมัพันธ์กันในทิศทางเดียวกัน 
    ค่า r มีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่า x และ y มีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธ์กันมาก 

    ค่า r มีค่าเข้าใกล้ -1 แสดงว่า x และ y มีความสัมพันธ์กันในทิศทางตรงกันข้าม และไมม่ีความสัมพันธ์   
กันมาก 
    ค่า r = 0 แสดงว่า x และ y ไม่มีความสัมพันธ์กันเลย 
    ค่า r เข้าใกล้ 0 แสดงว่า x และ y ไม่มีความสัมพันธ์เลย 
   เกณฑ์การแปลความหมายค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2544 : 316) 
    ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อยู่ระหวา่ง 0.80–1.00 แสดงว่า มีความสมัพันธ์ระดับสูงมาก 
    ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อยู่ระหวา่ง 0.60–0.79 แสดงว่า มีความสมัพันธ์ระดับสูง 
    ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อยู่ระหวา่ง 0.40–0.59 แสดงว่า มีความสมัพันธ์ระดับปานกลาง 
    ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อยู่ระหวา่ง 0.20–0.39 แสดงว่า มีความสมัพันธ์ระดับน้อย 
    ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อยู่ระหวา่ง 0.01–0.19 แสดงว่า มีความสมัพันธ์ระดับน้อยมาก 
    ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อยู่ระหวา่ง 0 แสดงว่า ไม่มีความสัมพันธ์ในเชิงเส้นตรง 
 
สรุปผล  
 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 35 สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 74 
ส าเร็จการศึกษาระดับต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 71 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001–25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 65 
และระยะเวลาการท างาน 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 37 
 1. คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานขับรถหัวลากบริษัท สยามชอร์ไซดเ์ซอร์วสิ จ ากัด พบว่าพนักงานมีความ
คิดเห็นดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม ด้านสิ่งแวดล้อมการท างานท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ ด้านการพัฒนา
ความรู้ความสามารถ ด้านความมัน่คงและก้าวหน้าในงาน ด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน ด้านธรรมนูญในองค์การ 
หรือประชาธิปไตยในองค์การ ดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานกับชีวิตส่วนตัว ด้านความเกี่ยวข้องกับสังคม และโดยรวม
อยู่ในระดับมาก โดยมีรายละเอียดดังนี้  
  1.1 ด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม พบว่าพนักงานมีระดับความคิดเห็นมาก 4 รายการ ประกอบด้วย 
มีประกันชีวิต มีประกันสุขภาพ มกีารให้ชุดยูนิฟอร์มรวมรองเท้าหัวเหล็ก มีการให้เบี้ยขยัน ไม่ขาด ลา มาสาย ใบเตือน  
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  4.1 การวิจัยครั้งนี้ มีขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมลู ดังนี้ 
   4.1.1 การวิเคราะห์ข้อมลูส่วนบุคคล 
   4.1.2 การวิเคราะห์ข้อมลูเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานขับรถหัวลากบริษัท สยามชอรไ์ซด์
เซอร์วิส จ ากดั 
   4.1.3 การวิเคราะห์ข้อมลูเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานขับรถหัวลากบริษัท สยามชอรไ์ซด์
เซอร์วิส จ ากดั 
   4.1.4 การวิเคราะห์ข้อมลูเกี่ยวกับการเปรยีบเทียบความผูกพันต่อองค์การของพนักงานขับรถหัวลาก 
บริษัท สยามชอรไ์ซดเ์ซอร์วสิ จ ากดั จ าแนกตามข้อมลูส่วนบุคคล 
   4.1.5 การวิเคราะห์ข้อมลูเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคณุภาพชีวิตการท างานกับความผูกพันต่อองค์การ
ของพนักงานขับรถหัวลากบริษัท สยามชอรไ์ซดเ์ซอร์วสิ จ ากัด 
  4.2 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
   4.2.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) สถิติที่ใช้ คือ ค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
เพื่ออธิบายข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถามและตวัแปรต่าง ๆ 
   4.2.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ส าหรับการทดสอบสมมติฐาน สถิติทีใ่ช้ คือ การวิเคราะห์
แบบ ANOVA ใช้ F-test, (One-way ANOVA), Pearson Product Moment Correlation และ Multiple Regression Analysis 
   4.2.3 การวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างระดับความส าคญัของคุณภาพชีวิตกับความผูกพันต่อองค์การ 
โดยที่ค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์จะมีค่าระหว่าง -1 < r < 1 (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2546 : 351) 
    ค่า r เป็นลบ แสดงว่า x และ y มคีวามสัมพันธ์กันในทิศทางตรงกันข้าม 
    ค่า r เป็นบวก แสดงว่า x และ y มีความสมัพันธ์กันในทิศทางเดียวกัน 
    ค่า r มีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่า x และ y มีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธ์กันมาก 

    ค่า r มีค่าเข้าใกล้ -1 แสดงว่า x และ y มีความสัมพันธ์กันในทิศทางตรงกันข้าม และไมม่ีความสัมพันธ์   
กันมาก 
    ค่า r = 0 แสดงว่า x และ y ไม่มีความสัมพันธ์กันเลย 
    ค่า r เข้าใกล้ 0 แสดงว่า x และ y ไม่มีความสัมพันธ์เลย 
   เกณฑ์การแปลความหมายค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2544 : 316) 
    ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อยู่ระหวา่ง 0.80–1.00 แสดงว่า มีความสมัพันธ์ระดับสูงมาก 
    ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อยู่ระหวา่ง 0.60–0.79 แสดงว่า มีความสมัพันธ์ระดับสูง 
    ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อยู่ระหวา่ง 0.40–0.59 แสดงว่า มีความสมัพันธ์ระดับปานกลาง 
    ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อยู่ระหวา่ง 0.20–0.39 แสดงว่า มีความสมัพันธ์ระดับน้อย 
    ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อยู่ระหวา่ง 0.01–0.19 แสดงว่า มีความสมัพันธ์ระดับน้อยมาก 
    ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อยู่ระหวา่ง 0 แสดงว่า ไม่มีความสัมพันธ์ในเชิงเส้นตรง 
 
สรุปผล  
 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 35 สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 74 
ส าเร็จการศึกษาระดับต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 71 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001–25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 65 
และระยะเวลาการท างาน 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 37 
 1. คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานขับรถหัวลากบริษัท สยามชอร์ไซดเ์ซอร์วสิ จ ากัด พบว่าพนักงานมีความ
คิดเห็นดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม ด้านสิ่งแวดล้อมการท างานท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ ด้านการพัฒนา
ความรู้ความสามารถ ด้านความมัน่คงและก้าวหน้าในงาน ด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน ด้านธรรมนูญในองค์การ 
หรือประชาธิปไตยในองค์การ ดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานกับชีวิตส่วนตัว ด้านความเกี่ยวข้องกับสังคม และโดยรวม
อยู่ในระดับมาก โดยมีรายละเอียดดังนี้  
  1.1 ด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม พบว่าพนักงานมีระดับความคิดเห็นมาก 4 รายการ ประกอบด้วย 
มีประกันชีวิต มีประกันสุขภาพ มกีารให้ชุดยูนิฟอร์มรวมรองเท้าหัวเหล็ก มีการให้เบี้ยขยัน ไม่ขาด ลา มาสาย ใบเตือน  

 
 

และระดับความส าคญัปานกลาง 4 รายการ ประกอบด้วย มีการใหค้่าโทรศัพท์ เงินเดือนมคีวามเหมาะสม มีการให้รางวลั 
ความปลอดภัย ไม่เกิดอุบตัิเหตุ มกีารให้รางวัลขับข่ีประหยดัน้ ามัน 
  1.2 ด้านสิ่งแวดล้อมการท างานท่ีปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ พบว่าพนักงานมีระดับความคิดเห็นมาก       
10 รายการ ประกอบด้วย มีระบบการควบคุมความเร็วเพื่อความปลอดภัย มีการก าหนดผู้ที่รับการอนุญาตใช้รถต้องได้รับ   
การตรวจวดัแอลกอฮอล์ ผลเป็น 0 มิลลิกรมัเปอรเ์ซ็นตเ์ท่านั้น มีมาตรการก่อนเริ่มต้นท างานรอบใหมจ่ะต้องหยุดพักมาแล้ว 
10 ช่ัวโมง มีการตรวจสภาพความพร้อมของรถทุกครั้งก่อนท่ีจะน ารถออกไปปฏิบัติหน้าที่ องค์การมีการเตรียมความพร้อม 
และมมีาตรการเพื่อป้องกันอุบัติเหตุหรือวินาศภยัต่าง ๆ มมีาตรการหาความเสี่ยงในการท างานและระบุแนวทางป้องกัน      
ความเสี่ยง มีการก าหนดนโยบายด้านความปลอดภัยไว้ชัดเจน มีการปรับปรุงสภาพการท างานเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความปลอดภัย 
รถที่ขับมีระบบการซ่อมบ ารุงท่ีไดม้าตรฐาน มีพื้นท่ีพักผ่อนที่เป็นสดัส่วนเหมาะสมส าหรับพนักงาน 
  1.3 ด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถ พบว่าพนักงานมีระดับความคิดเห็นมาก 4 รายการ ประกอบด้วย     
มีการจัดฝึกอบรม การขับข่ีรถหัวลากอย่างปลอดภยั มีการจดัอบรมด้านการประกันภยั มีการให้ความรู้เรื่องกฎหมายจราจร 
สนับสนุนให้บุคลากรไปอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และระดับความส าคญั     
ปานกลาง 1 รายการ คือ มีการจัดฝึกอบรมการซ่อมบ ารุงเครื่องยนตเ์บื้องต้น 
  1.4 ด้านความมั่นคงและก้าวหน้าในงาน พบว่าพนักงานมีระดับความคิดเห็นปานกลาง 4 รายการ ประกอบด้วย
การโยกย้ายหรือเปลี่ยนหน้าท่ีรับผดิชอบโดยยตุิธรรม ผู้บริหารมีหลักเกณฑ์การพิจารณาปรับเงินเดือนที่ยุติธรรม  
ระบบการใหร้างวัลเป็นไปอย่างเหมาะสม การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนยึดถือความสามารถในการท างานเป็นเกณฑ ์
  1.5 ด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน พบว่าพนักงานมีระดับความคิดเห็นมาก 5 รายการ ประกอบด้วย           
มีความสมัพันธ์อันดี และสบายใจที่ท างานกับเพ่ือนร่วมงาน เมื่อมีปญัหาสามารถขอค าปรึกษาจากหัวหน้างาน หรือผู้จดัการ    
ได้เสมอ มีการจัดประชุมพนักงาน Morning Talk เพื่อแลกเปลี่ยนขอ้มูลร่วมกันแกไ้ขปัญหาในการท างานและหาแนวทาง     
ในการป้องกันปัญหา ผู้บังคับบญัชาได้ก ากับดูแลการปฏิบตัิงานในระดับที่เหมาะสมไมเ่ข้มงวดเกินไป ผูบ้ังคับบัญชา                  
มีความสนิทสนมเป็นกันเองทั้งในเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว 
  1.6 ธรรมนูญในองค์การหรือประชาธิปไตยในองค์การ พบว่าพนักงานมีระดับความคดิเห็นมาก 4 รายการ 
ประกอบด้วย มคีวามพึงพอใจในนโยบายขององค์การ มาตรการลงโทษกรณีกระท าผิดกฎ ระเบียบมคีวามเหมาะสม โครงสร้าง
ขององค์การเอื้ออ านวยต่อการท างาน การติดต่อประสานงานรวดเร็ว ระเบียบ ข้อบังคับ กฎและแนวทางการปฏิบัติขององค์การ 
มีความเหมาะสมต่องานท่ีท า 
  1.7 ความสมดลุระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว พบว่าพนักงานมีระดับความคดิเห็นมาก 5 รายการ 
ประกอบด้วย มีการให้สิทธ์ิลาพักรอ้นได้ตามอายุงาน มีเวลาพักผ่อนที่เพียงพอและดูแลสุขภาพตนเองได้ สามารถแบ่งเวลา     
ในการท างานและครอบครัวได้อยา่งเหมาะสม การจัดตารางเวลาในการท างานมีความเหมาะสม ระยะเวลาการปฏิบัติงาน    
โดยเฉลี่ยต่อวันมีความเหมาะสม 
  1.8 ความเกี่ยวขอ้งกับสังคม พบว่าพนักงานมีระดับความคิดเห็นมาก 4 รายการ ประกอบด้วย องค์การ        
มีส่วนร่วมในการท าประโยชน์ให้กับสังคม มีการปลูกฝังจิตส านึกให้ประพฤติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม มีการรณรงค์  
ให้บุคลากรปฏิบัตตินเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม มีการสนับสนุนให้ท ากิจกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 2. ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานขับรถหัวลากบริษัท สยามชอร์ไซดเ์ซอร์วสิ จ ากัด พบว่าพนักงาน 
มีความคิดเห็นด้านความเชื่อมั่นและยอมรับเป้าหมายรวมทั้งค่านิยมขององค์การ ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายาม 
อย่างมากเพื่อประโยชน์ขององค์การ ความปรารถนาอย่างแรงกล้าทีจ่ะด ารงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ  
และโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีรายละเอียดดังนี ้
  2.1 ด้านความเช่ือมั่นและยอมรับเป้าหมายรวมทั้งค่านิยมขององค์การ พบว่ามีระดับความคิดเห็นมาก  
4 รายการ ประกอบด้วย มีความเช่ือมั่นและยอมรับเป้าหมายขององค์การ เป้าหมายในการท างานขององค์การและพนักงาน 
มีความสอดคล้องกัน การบริหารองค์การมีความเหมาะสม ค่านยิมขององค์การเป็นไปในทิศทางเดียวกบัค่านิยมของพนักงาน 
  2.2 ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อประโยชน์ขององค์การ พบว่ามีระดับความคิดเห็นมาก 
4 รายการ ประกอบด้วย มีการท างานด้วยความตั้งใจและพยายามอย่างเต็มที่เต็มความสามารถของตนเอง มีความเตม็ใจ       
ทีจ่ะปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อช่ือเสียงที่ดีขององค์การ เต็มใจที่จะท างานให้แล้วเสร็จ แม้จะต้องท าต่อหลังเวลาเลิกงาน
แล้วก็ตาม เมื่องานมีปัญหาในการท างานเกิดขึ้น พนักงานจะพยายามช่วยกันแก้ปัญหานั้น 
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  2.3 ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะด ารงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ พบมีระดับความคิดเห็นมาก 
4 รายการ ประกอบด้วย มีความรู้สึกยินดีและภาคภูมิใจที่ได้เข้ามาท างานในองค์การ มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ท่ีจะเป็นบุคลากร
ปฏิบัติงานขององค์การจนกว่าจะเกษียณอายุ ยินดีที่จะร่วมงานกับองค์การแห่งน้ี แม้องค์การอื่นจะจ่ายค่าตอบแทนท่ีสูงกว่า 
การตัดสินใจเข้าท างานท่ีองค์การแห่งนี้เป็นการตดัสินใจที่ไม่ผดิพลาด 
 3. เปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของพนักงานขับรถหัวลากบริษัท สยามชอรไ์ซดเ์ซอร์วสิ จ ากัด จ าแนกตาม
ข้อมูลส่วนบุคคล พบว่าสมมติฐานที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลด้านอายุ ด้านสถานภาพ ด้านระดับการศึกษา ด้านรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
ด้านระยะเวลาการท างานที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานขับรถหัวลากบริษัท สยามชอร์ไซด์เซอร์วิส จ ากัด 
ไม่แตกต่างกันที่ระดับนยัส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 4. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานขับรถหัวลาก  
บริษัท สยามชอรไ์ซดเ์ซอร์วสิ จ ากดั 
  4.1 สมมติฐาน ท่ี 2 ปัจจัยคณุภาพชีวิตการท างานในด้านความสมดลุระหว่างชีวิตการท างานกับชีวิตสว่นตัว 
ด้านความสัมพันธ์กับผูร้่วมงาน ด้านความเกี่ยวข้องกับสังคม ด้านธรรมนูญในองค์การหรือประชาธิปไตยในองค์การ          
ด้านสิ่งแวดล้อมการท างานท่ีปลอดภัยและส่งเสรมิสุขภาพ ในภาพรวมมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันของพนักงานขับรถหัวลาก
บริษัท สยามชอรไ์ซดเ์ซอร์วสิ จ ากดั มีความสัมพันธ์เชิงบวกระดบัสูง ปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างานด้านการพัฒนาความรู้
ความสามารถ ด้านคา่ตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม ด้านความมัน่คงและก้าวหน้าในงาน ในภาพรวมมีความสัมพันธ์      
ต่อความผูกพันของพนักงานขับรถหัวลากบริษัท สยามชอร์ไซด์เซอรว์ิส จ ากัด ความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลาง 
 
ตาราง 1  การวิเคราะห์หาความสมัพันธ์ระหว่างปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างาน มีความสมัพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การ 

 ของพนักงานขับรถหัวลากบริษัท สยามชอรไ์ซดเ์ซอร์วสิ จ ากัด 
 

คุณภาพชีวิตการท างาน 
ความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน 
r ค่า Sig ระดับความสัมพันธ ์ ล าดับ 

ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม .511** .000 มีความสมัพันธ์ปานกลาง 7 
สิ่งแวดล้อมการท างานท่ีปลอดภัยและส่งเสรมิสุขภาพ .679** .000 มีความสมัพันธ์สูง 5 
การพัฒนาความรูค้วามสามารถ .568** .000 มีความสมัพันธ์ปานกลาง 6 
ความมั่นคงและก้าวหน้าในงาน .500** .000 มีความสมัพันธ์ปานกลาง 8 
ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน .752** .000 มีความสมัพันธ์สูง 2 
ธรรมนญูในองค์การหรือประชาธิปไตยในองค์การ .694** .000 มีความสมัพันธ์สูง 4 
ความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานกับชีวิตส่วนตัว .795** .000 มีความสมัพันธ์สูง 1 
ความเกี่ยวข้องกับสังคม .748** .000 มีความสมัพันธ์สูง 3 

ภาพรวมเฉลี่ย .782** .000 มีความสัมพันธ์สูง 

** มีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .01 (2-tailed) 
 
  จากตาราง 1 ความสมัพันธ์ระหว่างปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างานมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การ 
ของพนักงานขับรถหัวลากบริษัท สยามชอรไ์ซดเ์ซอร์วสิ จ ากัด พบวา่ปัจจัยคณุภาพชีวิตด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการท างาน
กับชีวิตส่วนตัว ด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน ด้านความเกี่ยวข้องกับสังคม ธรรมนูญในองค์การหรือประชาธิปไตยในองค์การ
และด้านสิ่งแวดล้อมการท างานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานขับรถหัวลาก
บริษัท สยามชอรไ์ซดเ์ซอร์วสิ จ ากดั อยู่ในระดับสูง ทิศทางเดียวกัน ปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถ 
ด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเปน็ธรรม และด้านความมั่นคงและกา้วหน้าในงาน มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การ
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  2.3 ด้านความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะด ารงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ พบมีระดับความคิดเห็นมาก 
4 รายการ ประกอบด้วย มีความรู้สึกยินดีและภาคภูมิใจที่ได้เข้ามาท างานในองค์การ มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ท่ีจะเป็นบุคลากร
ปฏิบัติงานขององค์การจนกว่าจะเกษียณอายุ ยินดีที่จะร่วมงานกับองค์การแห่งน้ี แม้องค์การอื่นจะจ่ายค่าตอบแทนท่ีสูงกว่า 
การตัดสินใจเข้าท างานท่ีองค์การแห่งนี้เป็นการตดัสินใจที่ไม่ผดิพลาด 
 3. เปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของพนักงานขับรถหัวลากบริษัท สยามชอรไ์ซดเ์ซอร์วสิ จ ากัด จ าแนกตาม
ข้อมูลส่วนบุคคล พบว่าสมมติฐานที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลด้านอายุ ด้านสถานภาพ ด้านระดับการศึกษา ด้านรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
ด้านระยะเวลาการท างานที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานขับรถหัวลากบริษัท สยามชอร์ไซด์เซอร์วิส จ ากัด 
ไม่แตกต่างกันที่ระดับนยัส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 4. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานขับรถหัวลาก  
บริษัท สยามชอรไ์ซดเ์ซอร์วสิ จ ากดั 
  4.1 สมมติฐาน ท่ี 2 ปัจจัยคณุภาพชีวิตการท างานในด้านความสมดลุระหว่างชีวิตการท างานกับชีวิตสว่นตัว 
ด้านความสัมพันธ์กับผูร้่วมงาน ด้านความเกี่ยวข้องกับสังคม ด้านธรรมนูญในองค์การหรือประชาธิปไตยในองค์การ          
ด้านสิ่งแวดล้อมการท างานท่ีปลอดภัยและส่งเสรมิสุขภาพ ในภาพรวมมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันของพนักงานขับรถหัวลาก
บริษัท สยามชอรไ์ซดเ์ซอร์วสิ จ ากดั มคีวามสัมพันธ์เชิงบวกระดบัสูง ปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างานด้านการพัฒนาความรู้
ความสามารถ ด้านคา่ตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม ด้านความมัน่คงและก้าวหน้าในงาน ในภาพรวมมีความสัมพันธ์      
ต่อความผูกพันของพนักงานขับรถหัวลากบริษัท สยามชอร์ไซด์เซอรว์ิส จ ากัด ความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลาง 
 
ตาราง 1  การวิเคราะห์หาความสมัพันธ์ระหว่างปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างาน มีความสมัพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การ 

 ของพนักงานขับรถหัวลากบริษัท สยามชอรไ์ซดเ์ซอร์วสิ จ ากัด 
 

คุณภาพชีวิตการท างาน 
ความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน 
r ค่า Sig ระดับความสัมพันธ ์ ล าดับ 

ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม .511** .000 มีความสมัพันธ์ปานกลาง 7 
สิ่งแวดล้อมการท างานท่ีปลอดภัยและส่งเสรมิสุขภาพ .679** .000 มีความสมัพันธ์สูง 5 
การพัฒนาความรูค้วามสามารถ .568** .000 มีความสมัพันธ์ปานกลาง 6 
ความมั่นคงและก้าวหน้าในงาน .500** .000 มีความสมัพันธ์ปานกลาง 8 
ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน .752** .000 มีความสมัพันธ์สูง 2 
ธรรมนญูในองค์การหรือประชาธิปไตยในองค์การ .694** .000 มีความสมัพันธ์สูง 4 
ความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานกับชีวิตส่วนตัว .795** .000 มีความสมัพันธ์สูง 1 
ความเกี่ยวข้องกับสังคม .748** .000 มีความสมัพันธ์สูง 3 

ภาพรวมเฉลี่ย .782** .000 มีความสัมพันธ์สูง 

** มีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .01 (2-tailed) 
 
  จากตาราง 1 ความสมัพันธ์ระหว่างปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างานมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การ 
ของพนักงานขับรถหัวลากบริษัท สยามชอรไ์ซดเ์ซอร์วสิ จ ากัด พบวา่ปัจจัยคณุภาพชีวิตด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการท างาน
กับชีวิตส่วนตัว ด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน ด้านความเกี่ยวข้องกับสังคม ธรรมนูญในองค์การหรือประชาธิปไตยในองค์การ
และด้านสิ่งแวดล้อมการท างานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานขับรถหัวลาก
บริษัท สยามชอรไ์ซดเ์ซอร์วสิ จ ากดั อยู่ในระดับสูง ทิศทางเดียวกัน ปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถ 
ด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเปน็ธรรม และด้านความมั่นคงและกา้วหน้าในงาน มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การ

 
 

ของพนักงานขับรถหัวลากบริษัท สยามชอรไ์ซดเ์ซอร์วสิ จ ากัด อยู่ในระดับปานกลาง ทิศทางเดียวกันที่ระดับนัยส าคญัทางสถิติ 
0.01 
  4.2 สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยคณุภาพชีวิตการท างานด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน ด้านความสมดลุระหว่างชีวิต
การท างานกับชีวิตส่วนตัว และความเกี่ยวข้องกับสังคมมีอิทธิพลต่อความผูกพันของพนักงานขับรถหัวลากบริษัท สยามชอร์ไซด์
เซอร์วิส จ ากดั ที่นัยส าคญัทางสถติิที่ .05 
 
ตาราง 2  ปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างานมีอทิธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานขับรถหัวลาก 
  บริษัท สยามชอรไ์ซด์ เซอร์วิส จ ากัด 

 
คุณภาพชีวิตการท างาน B Std. 

Error 
Beta t Sig ผลการ

ทดสอบ 
( Constant ) .746 .269  2.773 .007  
ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม -.021 .071 -.026 -.295 .769 ไม่ม ี
สิ่งแวดล้อมการท างานท่ีปลอดภัยและส่งเสรมิสุขภาพ .055 .122 .054 .450 .654 ไม่ม ี
การพัฒนาความรูค้วามสามารถ .079 .086 .098 .921 .360 ไม่ม ี
ความมั่นคงและก้าวหน้าในงาน -.101 .077 -.146 -1.311 .194 ไม่ม ี
ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน .318 .132 .355 2.416 .018** ม ี
ธรรมนญูในองค์การหรือประชาธิปไตยในองค์การ .015 .109 .017 .137 .892 ไม่ม ี
ความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานกับชีวิตส่วนตัว .280 .127 .300 2.207 .030** ม ี
ความเกี่ยวข้องกับสังคม .212 .102 .241 2.074 .041**  

** มีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .01 (2-tailed) 
 
 จากตาราง 2 ปัจจัยดา้นคุณภาพชีวิตการท างานมีอิทธิพลต่อความผกูพันต่อองค์การของพนักงานขับรถหัวลาก
บริษัท สยามชอรไ์ซดเ์ซอร์วสิ จ ากดั พบว่าปัจจัยคณุภาพชีวิตการท างานด้านความสมัพันธ์กับผูร้่วมงาน ด้านความสมดลุ
ระหว่างชีวิตการท างานกับชีวิตส่วนตัว และความเกี่ยวข้องกับสังคมมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานขับรถ 
หัวลากบริษัท สยามชอร์ไซด์เซอรว์ิส จ ากัด อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .01 
 
อภิปรายผล 
 1. คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานขับรถหัวลากบริษัท สยามชอร์ไซดเ์ซอร์วสิ จ ากัด ด้านค่าตอบแทน         
ที่เพียงพอและเป็นธรรม ด้านสิ่งแวดล้อมการท างานท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ ด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถ    
ด้านความมั่นคงและก้าวหน้าในงาน ด้านความสมัพันธ์กับผู้ร่วมงาน ด้านธรรมนูญในองค์การหรือประชาธิปไตยในองค์การ   
ด้านความสมดลุระหว่างชีวิตการท างานกับชีวิตส่วนตัว ด้านความเกีย่วข้องกับสังคม พบว่าภาพรวมบริษัท สยามชอรไ์ซด์
เซอร์วิส จ ากดั อยู่ในระดับส าคญัมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ช านาญ เกษประทุม (2558 : 83) ศึกษาเรื่อง การศึกษา
คุณภาพชีวิตในการท างานและความผูกพันของพนักงานบริษัท ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จ ากัด พบว่าคุณภาพ
ชีวิตในการท างานของพนักงานภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกบังานวิจัยของวัชรพล เจริญเวช และชินโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา 
(2561 : 63-64) ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานกับประสิทธิผลในการปฏิบัตงิานของคนประจ าเรือ
ขนส่งน้ ามันในประเทศไทย พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อคณุภาพชีวิตการท างานคนประจ าเรือขนส่งน้ ามันในประเทศไทย ด้าน
ค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม ด้านสภาพการท างานท่ีค านึงถึงความปลอดภยัและสุขภาพอนามยั ด้านการพัฒนาความรู้
ความสามารถ ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน ด้านการบรูณาการทางสังคมของพนักงาน ด้านธรรมนญูในองค์การ
หรือประชาธิปไตยในองค์การ ดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานโดยรวม และด้านความสัมพันธ์ทางสังคมค่าเฉลีย่ 
ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของมนพิสุทธิ์ บุญโต (2554 : 65) ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตและปญัหา 
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ในการท างานท่ีมีผลต่อแนวโน้มการลาออกจากงานของพนักงานขับรถบรรทุกในธุรกิจขนส่ง เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีคณุภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านความมั่นคงและก้าวหน้าในงาน ความคิดเห็นคา่เฉลีย่
อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของณภิษา กลักโพธ์ิ และชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา (2561 : 61) ศึกษาเรื่องคุณภาพ
ชีวิตการท างานของพนักงานในเขตโกดังรามอินทราแฟคทอรี่ พบว่าด้านโอกาสความก้าวหน้าและความมั่นคงในการท างาน 
ความคิดเห็นค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับงานวิจัยของศิวัช โชติกิจนุสรณ์ และชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา  
(2558 : 40-45) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานหน้าร้านบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน)  
พบว่าด้านความก้าวหน้าอยู่ในระดับปานกลาง 
 2. ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานขับรถหัวลากบริษัท สยามชอร์ไซด์เซอร์วิส จ ากัด จ าแนกตามด้านความเช่ือมั่น
และยอมรับเป้าหมายรวมทั้งค่านยิมขององค์การ ความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมาก เพือ่ประโยชน์ขององค์การ 
ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะด ารงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ พบว่าภาพรวมของพนักงานขับรถหัวลาก 
บริษัท สยามชอรไ์ซดเ์ซอร์วสิจ ากดั อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุวัฒน์ แพนลา (2560 : 80) ศึกษาเรื่อง 
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานขับรถในอุตสาหกรรมปโิตรเคม ีพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความผูกพันต่อองค์การ ในระดับมาก 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของสรุนิทร์ ศรีหาตา (2559 : 66) ศึกษาเรื่องความสมัพันธ์ระหว่างการใช้อ านาจ ของผู้บริหาร 
กับความผูกพันต่อองค์การของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่าครูผู้สอนมีความผูกพันต่อองค์กรในระดับมาก 
 3. ปัจจัยด้านอายุ ด้านรายได้ ด้านระดับการศึกษา ด้านสถานภาพ ด้านระยะเวลาการท างานที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานขับรถหัวลาก บริษัท สยามชอรไ์ซด์เซอร์วิส จ ากดั ไม่แตกต่างกัน แสดงว่าปัจจัยด้านอายุ 
รายได้ ระดับการศึกษา สถานภาพ ระยะเวลาการท างานไม่มีความสมัพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน ขับรถหัวลาก 
บริษัท สยามชอรไ์ซดเ์ซอร์วสิ จ ากดั ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพงษ์เทพ เงาะด่วน (2555 : 81) ศึกษาเรื่องความสมัพันธ์
ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่
ดอนเมือง พบว่าผลการทดสอบความแตกต่างของความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างาน กับความผูกพันต่อองค์การ 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุ การศึกษา สถานภาพสมรส ระดับเงินเดือน อายุงาน ไม่แตกต่างกัน   
 4. ปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างานมอีิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานขับรถหัวลาก บริษัท สยามชอร์
ไซด์เซอร์วิส จ ากดั พบว่าปจัจัยคณุภาพชีวิตการท างาน ด้านความสัมพันธ์กับผูร้่วมงาน ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการท างาน
กับชีวิตส่วนตัว และความเกี่ยวข้องกับสังคมมีอิทธิพลต่อความผูกพันของพนักงานขับรถหัวลากบริษัท สยามชอร์ไซด์เซอร์วิส จ ากัด 
ที่นัยส าคัญทางสถิติที่ .05 องค์การให้ความส าคัญกับพนักงานในเรื่องสภาพแวดล้อมการท างานของพนักงาน ความเสมอภาค 
ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับเพื่อนร่วมงานในแผนกและหัวหนา้งาน เปิดโอกาสให้พนักงานในองค์การได้สื่อสารและแสดง
ความคิดเห็น และน าข้อเสนอแนะมาปรับใช้กับองค์การ โดยมีการท าแบบสอบถามกับพนักงานเป็นประจ าทุกปี มีการประเมิน
หัวหน้างาน ในด้านการช่วยเหลือสนับสนุน แก้ปัญหา รับฟังความคิดเห็นจากผู้ใต้บังคับบัญชา สอบถามความคิดเห็นด้านรายได้ 
ความสุข ช่ัวโมงการท างาน เวลาพกัผ่อน การมีเวลาให้ครอบครัว แลว้น าผลการประเมินมาท าแผนปรบัใช้กับองค์การต่อไป  
มีกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมโดยให้พนักงานมีส่วนร่วม เช่น การน ารถหัวลากไปช่วยขนส่งสิ่งของไปให้ผู้ประสบภัยพิบัติ  
การบริจาคสิ่งของให้สถานเลี้ยงเดก็ ผู้พิการ ผู้ยากไรด้้อยโอกาส 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยในครั้งนี้ท าให้ทราบถึง คุณภาพชีวิตการท างานและความผูกพันต่อองค์การของพนักงานขับรถหัวลาก
บริษัท สยามชอรไ์ซดเ์ซอร์วสิ จ ากดั น ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเสรมิสร้างคุณภาพชีวิตให้พนักงานขับรถหัวลาก 
มีความผูกพันต่อองค์การได้ดังน้ี 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช ้
     จากการศึกษาคณุภาพชีวิตการท างานมีความสมัพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานขับรถหัวลาก
บริษัท สยามชอรไ์ซดเ์ซอร์วสิ จ ากดั พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การเป็นประเด็นด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน      
ด้านความสมดลุระหว่างชีวิตการท างานกับชีวิตส่วนตัว และด้านความเกี่ยวข้องกับสังคม โดยมรีายละเอียดดังนี ้
   1.1 ด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน องค์การควรจัดให้มีกิจกรรมเพือ่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน      
กับพนักงาน พนักงานกับหัวหนา้งาน หรอืพนักงานกับผู้บริหาร เพื่อสรา้งความสมัพันธ์ท่ีดีต่อกนั ในการท างานหรือในการประสานงาน
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ในการท างานท่ีมีผลต่อแนวโน้มการลาออกจากงานของพนักงานขับรถบรรทุกในธุรกิจขนส่ง เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีคณุภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านความมั่นคงและก้าวหน้าในงาน ความคิดเห็นคา่เฉลีย่
อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของณภิษา กลักโพธ์ิ และชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา (2561 : 61) ศึกษาเรื่องคุณภาพ
ชีวิตการท างานของพนักงานในเขตโกดังรามอินทราแฟคทอรี่ พบว่าด้านโอกาสความก้าวหน้าและความมั่นคงในการท างาน 
ความคิดเห็นค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับงานวิจัยของศิวัช โชติกิจนุสรณ์ และชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา  
(2558 : 40-45) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานหน้าร้านบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน)  
พบว่าด้านความก้าวหน้าอยู่ในระดับปานกลาง 
 2. ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานขับรถหัวลากบริษัท สยามชอร์ไซด์เซอร์วิส จ ากัด จ าแนกตามด้านความเช่ือมั่น
และยอมรับเป้าหมายรวมทั้งค่านยิมขององค์การ ความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมาก เพือ่ประโยชน์ขององค์การ 
ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะด ารงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ พบว่าภาพรวมของพนักงานขับรถหัวลาก 
บริษัท สยามชอรไ์ซดเ์ซอร์วสิจ ากดั อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุวัฒน์ แพนลา (2560 : 80) ศึกษาเรื่อง 
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานขับรถในอุตสาหกรรมปโิตรเคม ีพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความผูกพันต่อองค์การ ในระดับมาก 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของสรุนิทร์ ศรีหาตา (2559 : 66) ศึกษาเรื่องความสมัพันธ์ระหว่างการใช้อ านาจ ของผู้บริหาร 
กับความผูกพันต่อองค์การของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่าครูผู้สอนมีความผูกพันต่อองค์กรในระดับมาก 
 3. ปัจจัยด้านอายุ ด้านรายได้ ด้านระดับการศึกษา ด้านสถานภาพ ด้านระยะเวลาการท างานที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานขับรถหัวลาก บริษัท สยามชอรไ์ซด์เซอร์วิส จ ากดั ไม่แตกต่างกัน แสดงว่าปัจจัยด้านอายุ 
รายได้ ระดับการศึกษา สถานภาพ ระยะเวลาการท างานไม่มีความสมัพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน ขับรถหัวลาก 
บริษัท สยามชอรไ์ซดเ์ซอร์วสิ จ ากดั ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพงษ์เทพ เงาะด่วน (2555 : 81) ศึกษาเรื่องความสมัพันธ์
ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่
ดอนเมือง พบว่าผลการทดสอบความแตกต่างของความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างาน กับความผูกพันต่อองค์การ 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุ การศึกษา สถานภาพสมรส ระดับเงินเดือน อายุงาน ไม่แตกต่างกัน   
 4. ปัจจัยคุณภาพชีวิตการท างานมอีิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานขับรถหัวลาก บริษัท สยามชอร์
ไซด์เซอร์วิส จ ากดั พบว่าปจัจัยคณุภาพชีวิตการท างาน ด้านความสัมพันธ์กับผูร้่วมงาน ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการท างาน
กับชีวิตส่วนตัว และความเกี่ยวข้องกับสังคมมีอิทธิพลต่อความผูกพันของพนักงานขับรถหัวลากบริษัท สยามชอร์ไซด์เซอร์วิส จ ากัด 
ที่นัยส าคัญทางสถิติที่ .05 องค์การให้ความส าคัญกับพนักงานในเรื่องสภาพแวดล้อมการท างานของพนักงาน ความเสมอภาค 
ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับเพื่อนร่วมงานในแผนกและหัวหนา้งาน เปิดโอกาสให้พนักงานในองค์การได้สื่อสารและแสดง
ความคิดเห็น และน าข้อเสนอแนะมาปรับใช้กับองค์การ โดยมีการท าแบบสอบถามกับพนักงานเป็นประจ าทุกปี มีการประเมิน
หัวหน้างาน ในด้านการช่วยเหลือสนับสนุน แก้ปัญหา รับฟังความคิดเห็นจากผู้ใต้บังคับบัญชา สอบถามความคิดเห็นด้านรายได้ 
ความสุข ช่ัวโมงการท างาน เวลาพกัผ่อน การมีเวลาให้ครอบครัว แลว้น าผลการประเมินมาท าแผนปรบัใช้กับองค์การต่อไป  
มีกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมโดยให้พนักงานมีส่วนร่วม เช่น การน ารถหัวลากไปช่วยขนส่งสิ่งของไปให้ผู้ประสบภัยพิบัติ  
การบริจาคสิ่งของให้สถานเลี้ยงเดก็ ผู้พิการ ผู้ยากไรด้้อยโอกาส 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยในครั้งนี้ท าให้ทราบถึง คุณภาพชีวิตการท างานและความผูกพันต่อองค์การของพนักงานขับรถหัวลาก
บริษัท สยามชอรไ์ซดเ์ซอร์วสิ จ ากดั น ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเสรมิสร้างคุณภาพชีวิตให้พนักงานขับรถหัวลาก 
มีความผูกพันต่อองค์การได้ดังน้ี 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช ้
     จากการศึกษาคณุภาพชีวิตการท างานมีความสมัพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานขับรถหัวลาก
บริษัท สยามชอรไ์ซดเ์ซอร์วสิ จ ากดั พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การเป็นประเด็นด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน      
ด้านความสมดลุระหว่างชีวิตการท างานกับชีวิตส่วนตัว และด้านความเกี่ยวข้องกับสังคม โดยมรีายละเอียดดังนี ้
   1.1 ด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน องค์การควรจัดให้มีกิจกรรมเพือ่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน      
กับพนักงาน พนักงานกับหัวหนา้งาน หรอืพนักงานกับผู้บริหาร เพื่อสรา้งความสมัพันธ์ท่ีดีต่อกนั ในการท างานหรือในการประสานงาน

 
 

เนื่องจากลักษณะงานพนักงานบางส่วนต้องอยู่ภายนอกองค์การ พนกังานส่วนหนึ่งอยู่ภายในองค์การ จะได้ท าใหม้ีความเข้าใจ
ซึ่งกันและกันมากข้ึน 
   1.2 ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานกับชีวิตส่วนตัว องค์การควรให้สิทธิพิเศษส าหรับพนักงานขับรถ   
ที่ต้องออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ติดต่อกัน โดยให้สิทธิในการเลือกวันหยุดซึ่งสามารถหยดุต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวันได้    
เพื่อจะไดม้ีเวลาอยู่กับครอบครัว หรือก าหนดให้พนักงานขับรถมีวันหยุดมากกว่าพนักงานปกติ หรือองค์การจัดโปรแกรม      
ให้พนักงานได้ไปเที่ยวกับครอบครวัเพื่อสร้างความสุขในการท างานให้กับพนักงานขับรถหัวลาก 
   1.3 ด้านความเกี่ยวข้องกับสังคม องค์การควรมีกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม เช่น สมทบทุนช่วยเหลือมูลนิธิต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุทางท้องถนน เข้าร่วมกิจกรรมหรือเป็นผูส้นับสนนุภาครัฐในกิจกรรมต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับการขับข่ี 
ทีป่ลอดภัย ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้พนักงานขับรถได้มีสว่นร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ก าหนดให้มีกิจกรรมเพื่อสังคม
ตามความเหมาะสม โดยให้พนักงานมีส่วนร่วมเพื่อสร้างจิตส านึกใหก้ับพนักงาน 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
  2.1 ควรศึกษาเรื่องความปลอดภัยในการขับรถหัวลาก แผนการจัดการความเสี่ยงในการขับรถหัวลาก 
และการน าวิธีการควบคมุที่เหมาะสมมาใช้กับพนักงานขับรถหัวลาก 
  2.2 การศึกษาเรื่องมาตรฐานแรงงานพนักงานขับรถบรรทุกสินค้า และการพัฒนาขีดความสามารถในการท างาน 
ที่จะส่งผลให้อัตราค่าจ้างสูงข้ึน สรา้งความมั่นคงในอาชีพของพนักงานขับรถหัวลาก 
  2.3 ควรศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะหส์ถานการณ์แรงงาน และทิศทางอุตสาหกรรมโลจสิติกส์ในประเทศไทย  
และในระดับโลก เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว ท่ีอาจสง่ผลต่อความผูกพัน  
ของพนักงานขับรถหัวลากในประเทศไทยในอนาคต 
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การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
The Development of an Instructional Model to Promote the Ability to Solve 
Mathematical Problems for Nineth Grade Students 
 
ประมวล อุทยัแสง1   
Pramual U-thaisaeng1 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความตอ้งการในการพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอน  
2) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 3) ทดลองใช้และศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรยีนการสอน โดยเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการเรียนการสอน และเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการเรยีนการสอน และ 4) ประเมินและปรับปรุงรูปแบบการเรยีนการสอน 
จากการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มตี่อการใช้รูปแบบการเรยีนการสอนโดยใช้แบบแผนด าเนินการวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development) กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนจมุจังพลังราษฎร์ 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ รปูแบบการเรยีนการสอน คู่มือการใช้รูปแบบการเรยีนการสอน แผนการจัดการเรยีนการสอน 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร ์แบบสอบถาม 
ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอน วิเคราะห์ข้อมลูโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ค่าทีแบบไม่อสิระและการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า  รูปแบบการเรยีนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีองค์ประกอบ ได้แก่  
1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) กระบวนการเรียนการสอน 4) หลักการตอบสนอง 5) ระบบสังคม 6) สิ่งสนับสนุน 7) สาระความรู้ 
และ 8) สิ่งที่ส่งเสริมการเรยีนรู้ กระบวนการจดัการเรียนการสอนม ี7 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นน า 2) ขั้นเผชิญสถานการณ์ปัญหา 
3) ขั้นระดมสมอง 4) ขั้นตรวจสอบความรู้ 5) ขั้นสรุป 6) ขั้นฝึกทักษะ 7) ขั้นประเมินผล ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
และความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .05 
นักเรียนเห็นด้วยในการใช้รูปแบบการเรยีนการสอนในระดับมากที่สดุ   
 
ค าส าคัญ  :  รูปแบบการเรียนการสอน, ความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณติศาสตร,์ การแก้ปัญหาทางคณติศาสตร ์
 
Abstract 
  The objectives of this research were 1) to study the basic information and needs for the development of  
an instructional model 2) to develop the model 3) to experiment and study the effectiveness of the instructional model 
by comparing the mathematics learning achievement before and after using the instructional model and compare  
the ability to solve mathematical problems before and after using the instructional model and 4)  to evaluate  
and improve the instructional model based on the study of students' opinions on the use of the instructional model  
by using the research and development. The sample group was the Grade 9 students in academic year of 2017, 
Joomjang Palangraj School. The used tools were; the model, instructional manual, teaching plans, the achievement 
test, solve mathematical problem ability test, and questionnaire of students' opinions. The data was analyzed  
by finding mean, standard deviation, independent values and content analysis. The research found that  
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the developed model consisted of followings: 1) principles, 2) objectives, 3) instructional processes,  
4) principles of response, 5) society system, 6) support, 7) knowledge and 8) promoted learns. There were  
7 processes: 1) introduction, 2) problem confrontation, 3) brainstorming, 4) knowledge monitoring, 5) summary,  
6) skills training and 7) evaluation. The achievement test result and the ability to solve the problems after learning 
was significantly higher than before learning at .05 levels. The students agreed to use the model at the highest level. 

 
Keywords  :  The Development of Instructional Model, Mathematical Problems Solving abilities,  
                   Mathematical Solutions 
 
บทน า 
  พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พทุธศักราช 2542 แกไ้ขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที ่3)  
พ.ศ. 2533 ก าหนดว่า การจดัการเรียนรู้นั้น ต้องใหผู้้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ โดยค านึงถงึความแตกตา่งระหว่าง
บุคคล ความสนใจ ความถนัด จัดกิจกรรมที่ฝึกทักษะกระบวนการ การจัดการการเผชิญสถานการณ์ การประยกุต์ความรูเ้พื่อแก้ปัญหา  
จัดกิจกรรมที่ให้ผูเ้รยีนรู้จกัประสบการณ์จริงฝึกปฏิบัติใหผู้้เรียน คดิเป็น ท าเป็น รักการอา่น จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมและมีสื่อ 
การเรียนการสอนที่อ านวยความสะดวก เพื่อให้ผูเ้รยีนเกดิการเรียนรู้ รวมทั้งผสมผสานความรูต้่าง ๆ  อยา่งได้สดัส่วนสมดลุ และประสาน
ความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจดัการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2553 โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถ 
ในการแก้ปญัหาของผูเ้รียนซึ่งเป็นสมรรถนะส าคญัสมรรถนะหนึ่ง ที่เป็นเปา้หมายส าคัญทีผู่้เรียนควรไดร้ับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553 : 8-9) สอดคล้องกับหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุง่พัฒนาผู้เรียนใหม้ีคณุภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้  ซึ่งการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดนั้นจะช่วยให้ผูเ้รยีนเกิดสมรรถนะส าคัญ  
5 ประการ ดังนี้ 1) ความสามารถในการสื่อสาร 2) ความสามารถในการคิดเป็นความสามารถในการคดิวิเคราะห์ การคดิสังเคราะห์  
การคดิสร้างสรรค์ การคดิอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ หรือสารสนเทศ เพื่อการตดัสนิใจ
เกี่ยวกบัตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 3) ความสามารถในการแก้ปญัหา 4)  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และ 5) ความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 13)   
  คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ว่าด้วยเหตผุล กระบวนการคดิ และการแก้ปญัหา คณติศาสตรจ์ึงเป็นวิชาที่มีความส าคญั
อย่างยิ่ง จ าเป็นในการด ารงชีวิตประจ าวัน เป็นเครื่องมือที่แสดงออกทางความคิด มีการคดิอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ 
เป็นวิชาที่ช่วยเสริมสร้างให้มนุษย์เป็นคนมีเหตผุล  ตลอดจนมีทักษะการแก้ปัญหาและสถานการณ์ตา่ง ๆ ได้อย่างถี่ถ้วน
รอบคอบ สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ และแก้ปญัหาได้อยา่งเหมาะสม นอกจากน้ียังเป็นเครือ่งมือท่ีส าคัญ 
ในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศาสตร์อื่น ๆ เชน่ เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตรแ์ละการบัญชี เป็นต้น ท าให้มี
การพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมากมายในทุกวันนี้ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 
2555 : 1)  ส าหรับทักษะที่มีบทบาทส าคัญในวิชาคณิตศาสตร์  และควรมีจุดเน้นที่ส าคญัในการเรียนการสอน ตลอดจน
การศึกษาของนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา ได้แก่ ทักษะการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์ (National 
Council of Mathematics (NCTM), 2010 : Online) โดยการแก้ปญัหาเป็นกระบวนการที่ท าให้นักเรยีนได้เรียนรู้ ฝึกฝน 
และพัฒนาให้เกิดทักษะขึ้นในตัวนักเรียนเอง การแก้ปญัหาคณิตศาสตร์จะช่วยให้นักเรียนมีแนวทางการคิดที่หลากหลาย  
นิสัยกระตือรือร้น ไม่ย่อท้อ สามารถเผชิญหนา้แก้ปัญหาด้วยความมัน่ใจทั้งภายในและภายนอกห้องเรยีน ทั้งเป็นทักษะพื้นฐาน
ที่สามารถน าติดตัวไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้ตลอดชีวิต (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555 : 6)  
ถ้านักเรียนได้รับการฝึกฝนการแก้ปัญหาที่ดีและมีประสิทธิภาพจะชว่ยให้นักเรียนสามารถพัฒนากระบวนการคิดความสามารถ
ในการเช่ือมโยงและใช้ความรู้ที่เรยีนมาในการแก้ปัญหาจริง  ช่วยในการเลือกและใช้กลวิธีแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ  (อัมพร ม้าคนอง, 2554 : 39) ดังนั้นการจัดการเรยีนการสอนในปัจจุบันจึงมคีวามจ าเป็นอย่างยิ่งที่ครูควรจะ
มุ่งเน้นทักษะการแก้ปัญหาให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียน 
  จากการศึกษาสภาพปัญหาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช่วงช้ันที่ 2 
(ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3) โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ ปีการศึกษา 2557–2559 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ซึ่งพบว่ามีคะแนนเฉลี่ย
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the developed model consisted of followings: 1) principles, 2) objectives, 3) instructional processes,  
4) principles of response, 5) society system, 6) support, 7) knowledge and 8) promoted learns. There were  
7 processes: 1) introduction, 2) problem confrontation, 3) brainstorming, 4) knowledge monitoring, 5) summary,  
6) skills training and 7) evaluation. The achievement test result and the ability to solve the problems after learning 
was significantly higher than before learning at .05 levels. The students agreed to use the model at the highest level. 
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บทน า 
  พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พทุธศักราช 2542 แกไ้ขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที ่3)  
พ.ศ. 2533 ก าหนดว่า การจดัการเรียนรู้นั้น ต้องใหผู้้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ โดยค านึงถงึความแตกตา่งระหว่าง
บุคคล ความสนใจ ความถนัด จัดกิจกรรมที่ฝึกทักษะกระบวนการ การจัดการการเผชิญสถานการณ์ การประยกุต์ความรูเ้พื่อแก้ปัญหา  
จัดกิจกรรมที่ให้ผูเ้รยีนรู้จกัประสบการณ์จริงฝึกปฏิบัติใหผู้้เรียน คดิเป็น ท าเป็น รักการอา่น จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมและมีสื่อ 
การเรียนการสอนที่อ านวยความสะดวก เพื่อให้ผูเ้รยีนเกดิการเรียนรู้ รวมทั้งผสมผสานความรูต้่าง ๆ  อยา่งได้สดัส่วนสมดลุ และประสาน
ความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจดัการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2553 โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถ 
ในการแก้ปญัหาของผูเ้รียนซึ่งเป็นสมรรถนะส าคญัสมรรถนะหนึ่ง ที่เป็นเปา้หมายส าคัญทีผู่้เรียนควรไดร้ับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553 : 8-9) สอดคล้องกับหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุง่พัฒนาผู้เรียนใหม้ีคณุภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้  ซึ่งการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดนั้นจะช่วยให้ผูเ้รยีนเกิดสมรรถนะส าคัญ  
5 ประการ ดังนี้ 1) ความสามารถในการสื่อสาร 2) ความสามารถในการคิดเป็นความสามารถในการคดิวิเคราะห์ การคดิสังเคราะห์  
การคดิสร้างสรรค์ การคดิอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ หรือสารสนเทศ เพื่อการตดัสนิใจ
เกี่ยวกบัตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 3) ความสามารถในการแก้ปญัหา 4)  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และ 5) ความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 13)   
  คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ว่าด้วยเหตผุล กระบวนการคดิ และการแก้ปญัหา คณติศาสตรจ์ึงเป็นวิชาที่มีความส าคญั
อย่างยิ่ง จ าเป็นในการด ารงชีวิตประจ าวัน เป็นเครื่องมือที่แสดงออกทางความคิด มีการคดิอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ 
เป็นวิชาที่ช่วยเสริมสร้างให้มนุษย์เป็นคนมีเหตผุล  ตลอดจนมีทักษะการแก้ปัญหาและสถานการณ์ตา่ง ๆ ได้อย่างถี่ถ้วน
รอบคอบ สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ และแก้ปญัหาได้อยา่งเหมาะสม นอกจากน้ียังเป็นเครือ่งมือท่ีส าคัญ 
ในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศาสตร์อื่น ๆ เชน่ เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตรแ์ละการบัญชี เป็นต้น ท าให้มี
การพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมากมายในทุกวันนี้ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 
2555 : 1)  ส าหรับทักษะที่มีบทบาทส าคัญในวิชาคณิตศาสตร์  และควรมีจุดเน้นที่ส าคญัในการเรียนการสอน ตลอดจน
การศึกษาของนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา ได้แก่ ทักษะการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์ (National 
Council of Mathematics (NCTM), 2010 : Online) โดยการแก้ปญัหาเป็นกระบวนการที่ท าให้นักเรยีนได้เรียนรู้ ฝึกฝน 
และพัฒนาให้เกิดทักษะขึ้นในตัวนักเรียนเอง การแก้ปญัหาคณิตศาสตร์จะช่วยให้นักเรียนมีแนวทางการคิดที่หลากหลาย  
นิสัยกระตือรือร้น ไม่ย่อท้อ สามารถเผชิญหนา้แก้ปัญหาด้วยความมัน่ใจทั้งภายในและภายนอกห้องเรยีน ทั้งเป็นทักษะพื้นฐาน
ที่สามารถน าติดตัวไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้ตลอดชีวิต (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555 : 6)  
ถ้านักเรียนได้รับการฝึกฝนการแก้ปัญหาที่ดีและมีประสิทธิภาพจะชว่ยให้นักเรียนสามารถพัฒนากระบวนการคิดความสามารถ
ในการเช่ือมโยงและใช้ความรู้ที่เรยีนมาในการแก้ปัญหาจริง  ช่วยในการเลือกและใช้กลวิธีแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ  (อัมพร ม้าคนอง, 2554 : 39) ดังนั้นการจัดการเรยีนการสอนในปัจจุบันจึงมคีวามจ าเป็นอย่างยิ่งที่ครูควรจะ
มุ่งเน้นทักษะการแก้ปัญหาให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียน 
  จากการศึกษาสภาพปัญหาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช่วงช้ันที่ 2 
(ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3) โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ ปีการศึกษา 2557–2559 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ซึ่งพบว่ามีคะแนนเฉลี่ย

 
 

ระดับโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 24.49, 26.54, 20.80 ตามล าดับ ซึ่งต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ สาระการเรียนรู้ที่โรงเรียน 
ควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศหนึ่งในสาระอื่น ๆ คือ สาระที่ 2 การวัด  
ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 28.18, 27.08, 26.79 ตามล าดับ สอดคล้องกับผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาของส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารอบที่สาม ปีการศึกษา 2554 พบว่า ตัวบ่งช้ีที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
และตัวบ่งช้ีที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับคุณภาพพอใช้ แสดงให้เห็นว่าการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้เท่าที่ควร และเมื่อพิจารณาจากรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ ย้อนหลัง 3 ปี คือ ปี พ.ศ. 2557-2559 ได้คะแนนเฉลี่ย
ตามล าดับดังนี้คือ ร้อยละ 52.10, 50.00, 47.35 ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60 ซึ่งเป็นนโยบายของทางโรงเรียน (โรงเรียน
จุมจังพลังราษฎร์, 2559 : 12) และมีแนวโน้มว่าจะลดลงเรื่อย ๆ สาเหตุส าคัญส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่นักเรียนขาดความสามารถ 
ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์นั่นเองจากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้วิเคราะห์เนื้อหารายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 เรือ่ง พื้นที่ผิวและปรมิาตร ตามหลักสูตรสถานศึกษา กลุม่สาระการเรียนรูค้ณติศาสตร์ โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ โดยจัดกจิกรรม
การเรียนการสอนตามเนื้อหา ดังต่อไปนี้ 1) รูปเรขาคณิตสามมิติ 2) ปริมาตรของปริซึม 3) ปริมาตรของทรงกระบอก 4) ปริมาตร 
ของพีระมิด 5) ปริมาตรของกรวย 6) ปริมาตรของทรงกลม 7) พื้นที่ผิวของปริซึม 8) พื้นที่ผิวของทรงกระบอก 9) พื้นที่ผิวของพีระมิด 
10) พื้นที่ผิวของกรวย 11)  พื้นที่ผิวของทรงกลม 
  แนวคดิ หลักการและทฤษฎีเกีย่วกบัการพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอน การพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอนให้เกดิ
ประสทิธิภาพและประสิทธผิลได้นัน้จ าเปน็อยา่งยิ่งที่ต้องน าหลักการแนวคิดเชิงระบบและทฤษฎีการเรยีนรูท้ี่เกี่ยวข้องมาเปน็พื้นฐาน 
ในการพัฒนารปูแบบ ดังนี้  
  1. แบบจ าลองการออกแบบระบบการเรียนการสอน The ADDIE Model ประกอบด้วยขั้นตอนการด าเนนิการ 5 ขั้นตอน 
ดังนี ้1) ขั้นตอนการวิเคราะห์ (Analysis) 2) ข้ันตอนการออกแบบ (Design) 3) ขั้นตอนพัฒนา (Development) 4) ขั้นตอนการน าไปใช้ 
(Implementation) 5) ขั้นตอนการประเมินผล (Evaluation) 
  2. แบบจ าลองการออกแบบระบบการเรียนการสอนของดกิค์ แคเรย์และแคเรย ์(Dick Carey & Carey, 2005 : 1-8)  
ได้เสนอรปูแบบระบบการออกแบบระบบการเรยีนการสอน สรปุรวมได้ 3 องค์ประกอบ คอื 1 ก าหนดจดุมุ่งหมายของการสอน  
2. การพัฒนาการสอน 3. การประเมนิการเรยีนการสอน  สามารถจัดแบ่งกิจกรรมการออกแบบระบบการสอนออกเป็น 10 ขั้นตอน ดังนี ้
1) ก าหนดเปา้หมายการเรยีนการสอน (Identify Instructional Goals) 2) วิเคราะหก์ารเรยีนการสอน (Analyze Instructional)  
3) วิเคราะห์ผูเ้รียนและบริบท (Analyze Learners and Contexts) 4) เขียนวัตถุประสงค์เชิงปฏิบัติการ (Write Performance Objective) 
5) พัฒนาเครื่องมอืประเมนิผล (Develop Assessment Instruments) 6) พัฒนากลยุทธ์การสอน (Develop Instructional 
Strategies) 7) พัฒนาและเลือกสื่อการเรยีนการสอน (Develop and  Select Instructional Materials) 8) ออกแบบและประเมินผล
ระหว่างการเรียนการสอน (Design and Conduct Formation Evaluation of Instruction) 9) ออกแบบและการประเมินผลภายหลัง
การเรียนการสอน (Design and Conduct Summative Evaluation) 10) ทบทวนการจัดการเรียนการสอน (Revise Instruction)  
  3. แบบจ าลองการออกแบบระบบการเรียนการสอนของเคมพ์ (Kemp, 1985 : 18) ได้แบ่งขั้นตอนในการพิจารณาการ
จัดระบบการสอน 10 ประการ ดังนี ้1) ความต้องการในการเรยีน จุดมุ่งหมายในการสอน สิ่งส าคญั/ข้อจ ากดั (Learner Needs, Goals, 
Priorities, Constraints) 2) หัวข้อเรือ่ง ภารกจิ และจดุประสงค์ทั่วไป (Topics-Job Tasks  Purposes) 3) ลกัษณะของผูเ้รยีน (Learner 
Characteristics) 4) เนื้อหาวิชาและการวิเคราะห์ภารกิจ  (Subject Content, Task Analysis) 5) วตัถุประสงค์ของการเรยีน (Learning 
Objectives) 6) กจิกรรมการเรียนการสอน (Teaching / Learning Activities) 7) ทรัพยากรในการสอน (Instructional Resources)  
8) บรกิารสนับสนุน (Support Services) 9) การประเมินผลการเรียน (Learning Evaluation) 10) การทดสอบก่อนเรยีน (Pretesting) 
การพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอน การจดัการเรยีนการสอนใดก็ตามจะกลายเป็นรูปแบบการสอนได้กต็่อเมือ่การจดัการเรยีนการสอน
นั้นได้ผา่นกระบวนการจดัอยา่งเป็นระบบเสยีก่อน ซึ่งทิศนา แขมมณี (2552 : 201-203) ไดก้ลา่วถึงขั้นตอนการสร้างระบบหรือรปูแบบ
การสอน ดังนี ้1) ก าหนดจดุมุ่งหมายการพัฒนาหรือการสร้างระบบหรือรูปแบบการเรียนการสอนให้ชัดเจน 2) ศึกษาหลักการ/ทฤษฎ ี
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดองค์ประกอบและเห็นแนวทางในการจดัความสมัพันธ์ขององค์ประกอบได้รอบคอบขึ้น 3) การศกึษาสภาพการณ์
และปญัหาที่เกีย่วข้อง 4) การก าหนดองค์ประกอบของระบบ 5) การจัดกลุม่องค์ประกอบ 6) การจดัความสมัพันธ์ขององค์ประกอบ  
7) การจดัผังระบบ 8) การทดลองใช้ระบบเพื่อศึกษาผลที่เกดิขึ้น 9) การประเมินผล 10) การปรับปรุงระบบ จอยซ ์และเวลล์ (Joyce & 
Weil, 2009 : 24) ได้น าเสนอหลักการที่ส าคญัในการพฒันารูปแบบการเรยีนการสอน ดังนี้ 1) รปูแบบการเรยีนการสอนต้องมีทฤษฎี
รองรับ 2) เมื่อพฒันารูปแบบการเรยีนการสอนแล้ว ก่อนไปใช้อยา่งแพรห่ลายต้องมกีารวิจยัเพื่อทดสอบทฤษฎี และตรวจสอบคณุภาพ
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ในเชิงการใช้สถานการณจ์ริงและน าข้อค้นพบมาปรับปรุงแกไ้ข 3) การพฒันารปูแบบการเรียนการสอน อาจออกแบบให้ใช้ได ้
อย่างกวา้งขวางหรือวัตถปุระสงคเ์ฉพาะอย่างใดอยา่งหนึง่ก็ได้ 4) การพฒันารปูแบบการเรียนการสอนจะมีจดุมุ่งหมายหลกัที่ถือเปน็ 
ตัวตั้งในการพิจารณาเลือกรปูแบบไปใช้ 
  ทฤษฎี แนวคดิที่เกีย่วข้องกบัการพฒันารปูแบบการเรียนการสอนทีส่่งเสรมิความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
มีดังนี้ 1) แนวคดิการจัดการเรยีนการสอนโดยยดึผู้เรียนเปน็ส าคญั แนวคิดที่น ามาใช้ในการพัฒนารปูแบบการเรยีนการสอน การจดัการ
เรยีนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเปน็ส าคญัครูผูส้อนต้องมคีวามเช่ือว่า ผู้เรียนทุกคนมีความแตกต่างกนั เช่ือวา่ทุกคนสามารถเรยีนรู้ได้ และเช่ือวา่
การเรียนรูเ้กิดได้ทุกที่ทุกเวลา ดังนัน้ครผููส้อนจึงจ าเป็นตอ้งจดับรรยากาศ จดักิจกรรมการเรียนรู้ จดัสือ่การเรยีนรู ้จัดสถานการณ์ ฯลฯ 
เพื่อใหผู้้เรียนเกดิการเรยีนรูไ้ดเ้ตม็ศกัยภาพ 2) ทฤษฎีการเช่ือมโยงของธอร์นไดค์ (Thorndike’s Connectionism Theory) แนวคิด 
ที่น ามาใช้ในการพัฒนารปูแบบการเรียนการสอน การจดัการเรียนการสอนควรเปิดโอกาสใหผู้้เรียนไดล้องผดิลองถูก ส ารวจและสรา้ง
ความพร้อม การเรียนรู้ต้องเริม่จากความเขา้ใจแล้วฝึกฝนใหเ้กิดทักษะความช านาญแนวคิด 3) แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมคีวามหมาย  
(A Theory of Meaningful Verbal Learning) ของเดวิดออซูเบล เช่ือว่าการเรียนรู้จะมีความหมายแก่ผูเ้รยีนหากการเรยีนรู้นัน้สามารถ
เช่ือมโยงกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่รูม้าก่อน แนวคิดที่น ามาใช้ในการพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอน ปัจจยัที่ส าคญัทีสุ่ดที่มผีลต่อการเรียนรู ้
คือ สิ่งที่ผู้เรียนรู้อยู่แล้ว ซึ่งผูส้อนต้องค้นหาว่าผู้เรยีนรู้อะไรมาบ้าง แล้วสอนเขาใหส้อดคล้องกับสิ่งนั้น กระบวนการสรา้งความคิด 
รวบยอดเปน็สิ่งส าคญัและจ าเป็นในการเรียนการสอนคณติศาสตร์ ผู้เรียนต้องมีความเข้าใจในการคดิรวบยอดซึง่เป็นพื้นฐานส าคญั 
ในการเรียนรู้ ความคดิรวบยอดจะช่วยให้ผูเ้รียนมีความคดิที่เป็นระบบ สามารถจัดหมวดหมู่ของความรู้หรือประสบการณ์ทีไ่ดร้ับ  
ช่วยในการเช่ือมโยงสิ่งทีเ่รยีนรู้และน าไปใช้แก้ปญัหาต่าง ๆ ได้ ครูต้องทบทวนความรูแ้ละทักษะ เพื่อการเรียนรู้เรื่องใหม่ตอ่ไป  
4) ทฤษฎกีารสรา้งความรู้ดว้ยตนเอง (Constructivism) แนวคดิที่น ามาใช้ในการพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอน พัฒนาการ 
ทางสติปญัญาของผูเ้รยีนสามารถแกป้ัญหาด้วยเหตุผลกบัสิ่งทีเ่ป็นนามธรรม (Formal Operational Stage) ดังนั้นครูควรจดั
ประสบการณ์ให้ผูเ้รยีนไดค้้นพบการเรยีนรูด้้วยตนเอง ส่งเสรมิใหผู้้เรียนได้คิดอย่างอสิระและเป็นผู้มบีทบาทในการเรยีนรู้อย่างตื่นตวั 
(Active) บทบาทของครจูะต้องเปลี่ยนจากการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และควบคมุการเรียนรูเ้ปลีย่นไปเปน็การให้ความร่วมมือ  
อ านวยความสะดวกและช่วยเหลือผูเ้รียนในการเรยีนรู้ ใหผู้้เรียนมสี่วนร่วมในการคิด กลา้แสดงความคิดเห็นและสะท้อนความคิดเห็น 
ในบทเรยีนน าไปสู่การสร้างความคดิรวบยอด การประเมนิผลควรมลีักษณะยืดหยุ่นตามบริบทกจิกรรมและงานที่เป็นจริงโดยใช้วิธี 
การประเมินทีห่ลากหลาย และ 5) ทฤษฎีการเรยีนรูแ้บบร่วมมือ (Theory of Cooperative or Collaborative Learning) แนวคิด 
ที่น ามาใช้ในการพัฒนารปูแบบการเรยีนการสอน การจัดการเรยีนการสอนโดยใช้ปญัหาเป็นฐานเป็นกระบวนการโดยใช้ปัญหา 
เป็นตัวกระตุ้นใหผู้้เรียนตั้งสมมตฐิานหาสาเหตุและกลไกของการเกดิปญัหานั้นแล้วศกึษา ค้นคว้าความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับปญัหา  
โดยใช้ความรู้เดิมหรือเคยเรียนมา ท าให้ผู้เรียนมกีารเรยีนรู้อย่างลุม่ลกึ (Deep Approach) ส่งผลใหผู้้เรียนเรยีนอย่างเข้าใจและสามารถ
จดจ าไดน้าน เกิดเป็นการเรียนรู้อย่างแท้จริง (มณัฑรา ธรรมบุศย,์ 2545 : 11-17)    
  จากการศึกษาแนวคดิ หลกัการ เหตผุลและความส าคญัดังกล่าว รวมทั้งเหตุผลที่ว่าทุกรูปแบบการเรยีนการสอนที่พัฒนาขึ้น 
หรือวิธีสอนแบบต่าง ๆ  ไมส่ามารถใช้ในการพัฒนาผูเ้รียนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผลในทุก ๆ  ด้านทุกสถานการณ์และทุกเวลา 
สอดคล้องกับวัชรา เล่าเรียนดี (2554 : 44) ที่ได้เสนอแนวคิดวา่รูปแบบการสอนและวิธีจัดการเรยีนรูม้ีมากมายหลายรูปแบบและหลายวิธี 
การเลือกใช้ควรให้เหมาะสมกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ลักษณะเนื้อหาวิชา ความพร้อมของผู้เรียนและสื่อการเรียนรู้ ดังนั้น การที่จะ
พัฒนาผู้เรียนใหม้ีผลการเรียนรู้และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอนที่ด าเนินการ 
อย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่องบนพ้ืนฐานของทฤษฎีการเรียนรู้ หลักการ แนวคิดการจัดการเรียนการสอนและผลการวิจัย   
วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาและทดลองใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปญัหา 
ทางคณิตศาสตร์  ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ขึ้น โดยมีเปา้หมายหลัก เพื่อน าผลการวิจยัไปใช้พัฒนานักเรียน 
ให้มีความสามารถตามเจตนารมณ์ที่หลักสตูรก าหนด   
 
วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอน เพื่อส่งเสริมความสามารถ 
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 2. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอนเพื่อส่งเสรมิความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรยีน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
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ในเชิงการใช้สถานการณจ์ริงและน าข้อค้นพบมาปรับปรุงแกไ้ข 3) การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน อาจออกแบบให้ใช้ได ้
อย่างกวา้งขวางหรือวัตถปุระสงคเ์ฉพาะอย่างใดอยา่งหนึง่ก็ได้ 4) การพฒันารปูแบบการเรียนการสอนจะมีจดุมุ่งหมายหลกัที่ถือเปน็ 
ตัวตั้งในการพิจารณาเลือกรปูแบบไปใช้ 
  ทฤษฎี แนวคดิที่เกีย่วข้องกบัการพฒันารปูแบบการเรียนการสอนทีส่่งเสรมิความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
มดีังนี้ 1) แนวคดิการจัดการเรยีนการสอนโดยยดึผู้เรียนเปน็ส าคญั แนวคิดที่น ามาใช้ในการพัฒนารปูแบบการเรยีนการสอน การจดัการ
เรยีนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเปน็ส าคญัครูผูส้อนต้องมคีวามเช่ือว่า ผู้เรียนทุกคนมีความแตกต่างกนั เช่ือวา่ทุกคนสามารถเรยีนรู้ได้ และเช่ือวา่
การเรียนรูเ้กิดได้ทุกที่ทุกเวลา ดังนัน้ครผููส้อนจึงจ าเป็นตอ้งจดับรรยากาศ จดักิจกรรมการเรียนรู้ จดัสือ่การเรยีนรู ้จัดสถานการณ์ ฯลฯ 
เพื่อใหผู้้เรียนเกดิการเรยีนรูไ้ดเ้ตม็ศกัยภาพ 2) ทฤษฎกีารเช่ือมโยงของธอร์นไดค์ (Thorndike’s Connectionism Theory) แนวคิด 
ที่น ามาใช้ในการพัฒนารปูแบบการเรียนการสอน การจดัการเรียนการสอนควรเปิดโอกาสใหผู้้เรียนไดล้องผดิลองถูก ส ารวจและสรา้ง
ความพร้อม การเรียนรู้ต้องเริม่จากความเขา้ใจแล้วฝึกฝนใหเ้กิดทักษะความช านาญแนวคดิ 3) แนวคดิทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมคีวามหมาย  
(A Theory of Meaningful Verbal Learning) ของเดวิดออซูเบล เช่ือว่าการเรียนรู้จะมีความหมายแก่ผูเ้รยีนหากการเรยีนรู้นัน้สามารถ
เช่ือมโยงกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่รูม้าก่อน แนวคิดที่น ามาใช้ในการพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอน ปัจจยัที่ส าคญัทีสุ่ดที่มผีลต่อการเรียนรู ้
คือ สิ่งที่ผู้เรียนรู้อยู่แล้ว ซึ่งผูส้อนต้องค้นหาว่าผู้เรยีนรู้อะไรมาบ้าง แล้วสอนเขาใหส้อดคล้องกับสิ่งนั้น กระบวนการสรา้งความคิด 
รวบยอดเปน็สิ่งส าคญัและจ าเป็นในการเรียนการสอนคณติศาสตร์ ผู้เรียนต้องมีความเข้าใจในการคดิรวบยอดซึง่เป็นพื้นฐานส าคญั 
ในการเรียนรู้ ความคดิรวบยอดจะช่วยให้ผูเ้รียนมีความคดิที่เป็นระบบ สามารถจัดหมวดหมู่ของความรู้หรือประสบการณ์ทีไ่ดร้ับ  
ช่วยในการเช่ือมโยงสิ่งทีเ่รยีนรู้และน าไปใช้แก้ปญัหาต่าง ๆ ได้ ครูต้องทบทวนความรูแ้ละทักษะ เพื่อการเรียนรู้เรื่องใหม่ตอ่ไป  
4) ทฤษฎกีารสรา้งความรู้ดว้ยตนเอง (Constructivism) แนวคดิที่น ามาใช้ในการพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอน พัฒนาการ 
ทางสติปญัญาของผูเ้รยีนสามารถแกป้ัญหาด้วยเหตุผลกบัสิ่งทีเ่ป็นนามธรรม (Formal Operational Stage) ดังนั้นครูควรจดั
ประสบการณ์ให้ผูเ้รยีนไดค้้นพบการเรยีนรูด้้วยตนเอง ส่งเสรมิใหผู้้เรียนได้คิดอย่างอสิระและเป็นผู้มบีทบาทในการเรยีนรู้อย่างตื่นตวั 
(Active) บทบาทของครจูะต้องเปลี่ยนจากการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และควบคมุการเรียนรูเ้ปลีย่นไปเปน็การให้ความร่วมมือ  
อ านวยความสะดวกและช่วยเหลือผูเ้รียนในการเรยีนรู้ ใหผู้้เรียนมสี่วนร่วมในการคิด กลา้แสดงความคิดเห็นและสะท้อนความคิดเห็น 
ในบทเรยีนน าไปสู่การสร้างความคดิรวบยอด การประเมนิผลควรมลีักษณะยืดหยุ่นตามบริบทกจิกรรมและงานที่เป็นจริงโดยใช้วิธี 
การประเมินทีห่ลากหลาย และ 5) ทฤษฎีการเรยีนรูแ้บบร่วมมือ (Theory of Cooperative or Collaborative Learning) แนวคิด 
ที่น ามาใช้ในการพัฒนารปูแบบการเรยีนการสอน การจัดการเรยีนการสอนโดยใช้ปญัหาเป็นฐานเป็นกระบวนการโดยใช้ปัญหา 
เป็นตัวกระตุ้นใหผู้้เรียนตั้งสมมตฐิานหาสาเหตุและกลไกของการเกดิปญัหานั้นแล้วศกึษา ค้นคว้าความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับปญัหา  
โดยใช้ความรู้เดิมหรือเคยเรียนมา ท าให้ผู้เรียนมกีารเรยีนรู้อย่างลุม่ลกึ (Deep Approach) ส่งผลใหผู้้เรียนเรยีนอย่างเข้าใจและสามารถ
จดจ าไดน้าน เกิดเป็นการเรียนรู้อย่างแท้จริง (มณัฑรา ธรรมบุศย,์ 2545 : 11-17)    
  จากการศึกษาแนวคดิ หลกัการ เหตผุลและความส าคญัดังกล่าว รวมทั้งเหตุผลที่ว่าทุกรูปแบบการเรยีนการสอนที่พัฒนาขึ้น 
หรือวิธีสอนแบบต่าง ๆ  ไมส่ามารถใช้ในการพัฒนาผูเ้รียนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผลในทุก ๆ  ด้านทุกสถานการณ์และทุกเวลา 
สอดคล้องกับวัชรา เล่าเรียนดี (2554 : 44) ที่ได้เสนอแนวคิดวา่รูปแบบการสอนและวิธีจัดการเรยีนรูม้ีมากมายหลายรูปแบบและหลายวิธี 
การเลือกใช้ควรให้เหมาะสมกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ลักษณะเนื้อหาวิชา ความพร้อมของผู้เรียนและสื่อการเรียนรู้ ดังนั้น การที่จะ
พัฒนาผู้เรียนใหม้ีผลการเรียนรู้และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอนที่ด าเนินการ 
อย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่องบนพ้ืนฐานของทฤษฎีการเรียนรู้ หลักการ แนวคิดการจัดการเรียนการสอนและผลการวิจัย   
วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาและทดลองใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปญัหา 
ทางคณิตศาสตร์  ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ขึ้น โดยมีเปา้หมายหลัก เพื่อน าผลการวิจยัไปใช้พัฒนานักเรียน 
ให้มีความสามารถตามเจตนารมณ์ที่หลักสตูรก าหนด   
 
วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอน เพื่อส่งเสริมความสามารถ 
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 2. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอนเพื่อส่งเสรมิความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรยีน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 
 

  3. เพื่อทดลองใช้และศึกษาประสทิธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน เพื่อส่งเสรมิความสามารถในการแก้ปัญหา 
ทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
      3.1 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนและหลังการใช้
รูปแบบการเรียนการสอน 
      3.2 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการเรยีนการสอน 
  4. เพื่อประเมินและปรับปรุงรูปแบบการเรยีนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์  
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยศึกษาความคดิเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอน   
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนีผู้้วิจัยได้ด าเนินการวจิัยโดยใช้แบบแผนการวิจัยและพฒันา (Research and Development) 
แบ่งเป็น  4 ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน (Analysis : Research1 (R1)) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 
ส าหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ดังตาราง 1 
 
ตาราง 1  วิธีการด าเนินการวิจัยขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาวิเคราะห์ข้อมลูพื้นฐาน (Analysis : Research1 (R1))  
 

แหล่งข้อมลู/ 
กลุ่มตัวอย่าง 

เคร่ืองมือ 
ที่ใช้ในการ
ท าวิจัย 

การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 
ข้อมูล/สถิติที่ใช ้ ผลที่ได้รับ 

1. หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  
2. เอกสารงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้อง  
3. อาจารย์ผู้สอน
รายวิชาคณิตศาสตร์
ระดับช้ันมัธยมศึกษา  
จ านวน 14 ท่าน   
ซึ่งได้มาโดยการ
เลือกแบบเจาะจง   
 

1. แบบ
วิเคราะห์
เอกสาร 
2. แบบ
สัมภาษณ์ 
อย่างไม่เป็น
ทางการ 

1. ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน วิเคราะห์
มาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร 
 2. วิเคราะห์สภาพที่คาดหวังกับสภาพ 
ที่เป็นจริงของการจดัการศกึษา 
 3. วิเคราะห์เอกสาร บทความ 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 4. วิเคราะห์ผู้เรียน ส ารวจข้อมลู 
พื้นฐานวิธีการเรยีนรู้ของผู้เรียน  
วิเคราะห์สถานการณ์การสอน 
และก าหนดสาระส าคัญเบื้องต้น 
ในการสังเคราะห์ร่างรูปแบบ 

การวิเคราะห์
เนื้อหา (content  
analysis) ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

1. ข้อมูลพื้นฐานเชิงนโยบาย
การจัดการศึกษา ข้อมูล
พื้นฐานและตัวช้ีวัดของ
หลักสูตรสาระการเรียนรู้
คณติศาสตรไ์ด้ช่องว่าง 
ระหวา่งสิ่งที่คาดหวัง 
กับสิ่งที่เป็นอยู ่
2. ข้อมูลพื้นฐาน 
วิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน  
3. ข้อมูลแนวคิด ทฤษฎี  
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
     ขั้นตอนที ่2 การออกแบบและพัฒนา (Design and Development : Development1 (D1)) เป็นการออกแบบ
และหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรยีนการสอน โดยด าเนินการดงัตาราง 2 
 
 
 
 
 
 
 
 



วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
ปที่ 14 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 256368  

 

ตาราง 2  วิธีการด าเนินขั้นตอนที่ 2 การออกแบบและพัฒนา (Design and development : Development1 (D1))  
 

แหล่งข้อมลู/ 
กลุ่มตัวอย่าง 

เคร่ืองมือท่ีใช้ 
ในการท าวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิเคราะห์ 
ข้อมูล/สถิติที่

ใช้ 
ผลที่ได้รับ 

1. เอกสารข้อมลู
พื้นฐานทีไ่ด้วิเคราะห์
ในขั้นตอนที ่1 
2. ผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน 
3. เอกสาร ต ารา     
เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี 
หลักการ ในการวดั
ความสามารถ 
ในการแก้ปญัหา 
ทางคณติศาสตร ์

1. แบบประเมิน
ความเหมาะสม/
สอดคล้อง 
เชิงโครงสร้าง 
2. แบบวิเคราะห์  
 เอกสาร 
 

1. รา่งรูปแบบการเรยีนการสอนตน้แบบ   
2. ตรวจสอบรูปแบบโดยผู้เช่ียวชาญ   
3. สร้างเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมขอ้มูล
4. ตรวจสอบเครื่องมอืที่ใช้เก็บรวบรวม
ข้อมูลและน าไปทดลองใช้กับนักเรยีน 
เพื่อหาประสิทธภิาพ 

1. การวเิคราะห ์
 เนื้อหา (Content  
 analysis) 
 2. หาค่าเฉลีย่ 
 โดยใช้เกณฑ ์
ค่าเฉลีย่ตั้งแต่   
3.50 ขึ้นไป 

  และคา่เบีย่งเบน 
 มาตรฐานไมเ่กิน  
 1.00 

1. โครงรา่งรูปแบบการเรยีน
การสอนและเครือ่งมือทีผ่า่น
การตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญ 
2. ข้อมลู แนวคดิทฤษฎี 
หลักการที่เกีย่วข้อง 
และประเภทของเครื่องมือ 
ในการวดัความสามารถ 
ในการแก้ปญัหา 
ทางคณิตศาสตร ์

4. นักเรยีนช้ัน
มัธยมศกึษาปีท่ี 4  
ที่เรียนรายวิชานี้
มาแล้ว 30 คน 

 3. แบบทดสอบ  
 วัดผลสมัฤทธิ์    
 ทางการเรยีน 
 และแบบทดสอบ  
 วัดความสามารถ 
 ในการแก้ปญัหา 
 ทางคณติศาสตร ์

 ส่วนทีเ่ป็น 
ข้อเสนอแนะน ามา
วิเคราะหเ์นื้อหา 
3. ค่าความยากง่าย 
ค่าอ านาจจ าแนก 
ค่าความเช่ือมัน่ 

 

 

     ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้และศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบ (Implementation : Research2 (R2)) เป็นการทดลอง
ใช้รูปแบบการเรยีนการสอน เพื่อหาประสิทธิภาพเชิงประจักษ์ของรูปแบบการเรยีนการสอนที่พัฒนาขึ้น ด าเนินการดังนี้ 
 
ตาราง 3  วิธีการด าเนินขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้และศึกษาประสิทธผิลของรูปแบบ (Implementation : Research2 R2)) 
 

แหล่งข้อมลู/ 
กลุ่มตัวอย่าง 

เคร่ืองมือท่ีใช้ 
ในการท าวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิเคราะห์ 
ข้อมูล/สถิติ 

ที่ใช้ 
ผลที่ได้รับ 

นักเรยีนช้ันมัธยม 
ศึกษาปีท่ี 3 โรงเรยีน
จุมจังพลังราษฎร ์ 
ภาคเรียนที ่1  
ปีการศึกษา 2560  
จ านวน 1 ห้องเรยีน 
จ านวน 30 คน ซึ่งได้
จากการสุม่แบบกลุม่
(Cluster Random  
Sampling) โดยใช้
ห้องเรียน เป็นหน่วย
ในการสุ่ม   

1. รูปแบบ 
การเรียน 
การสอน 
2. เครื่องมือ 
ที่ใช้ในการ
รวบรวมข้อมลู   
 

1. ช้ีแจงหลกัการ วิธีการจัดการ
เรยีนรูต้ามรูปแบบกบักลุม่ตวัอยา่ง 
2. จัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ 
การเรียนการสอนและวิเคราะห์
เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน
และเปรยีบเทียบความสามารถ 
ในการแก้ปญัหาทางคณติศาสตร์ 
ก่อนเรียนและหลังเรียน  
3. วิเคราะห์ความคดิเหน็ 
ของนักเรียนที่มีต่อการใช้รปูแบบ 
การเรียนการสอน  

ค่าร้อยละ, 
ค่าเฉลีย่, 
ส่วนเบี่ยงเบน  
มาตรฐาน, 
t-test 
(Dependent  
Samples)   

ไดรู้ปแบบการเรียนการสอน 
เพื่อส่งเสรมิความสามารถ 
ในการแก้ปญัหา 
ทางคณิตศาสตร ์ 
ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
ที่ผ่านการน าไปใช้จริง 
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ตาราง 2  วิธีการด าเนินขั้นตอนที่ 2 การออกแบบและพัฒนา (Design and development : Development1 (D1))  
 

แหล่งข้อมลู/ 
กลุ่มตัวอย่าง 

เคร่ืองมือท่ีใช้ 
ในการท าวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิเคราะห์ 
ข้อมูล/สถิติที่

ใช้ 
ผลที่ได้รับ 

1. เอกสารข้อมลู
พื้นฐานทีไ่ด้วิเคราะห์
ในขั้นตอนที ่1 
2. ผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน 
3. เอกสาร ต ารา     
เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี 
หลักการ ในการวดั
ความสามารถ 
ในการแก้ปญัหา 
ทางคณติศาสตร ์

1. แบบประเมิน
ความเหมาะสม/
สอดคล้อง 
เชิงโครงสร้าง 
2. แบบวิเคราะห์  
 เอกสาร 
 

1. รา่งรูปแบบการเรยีนการสอนตน้แบบ   
2. ตรวจสอบรูปแบบโดยผู้เช่ียวชาญ   
3. สร้างเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมขอ้มูล
4. ตรวจสอบเครื่องมอืที่ใช้เก็บรวบรวม
ข้อมูลและน าไปทดลองใช้กับนักเรยีน 
เพื่อหาประสิทธภิาพ 

1. การวเิคราะห ์
 เนื้อหา (Content  
 analysis) 
 2. หาค่าเฉลีย่ 
 โดยใช้เกณฑ ์
ค่าเฉลีย่ตั้งแต่   
3.50 ขึ้นไป 

  และคา่เบีย่งเบน 
 มาตรฐานไมเ่กิน  
 1.00 

1. โครงรา่งรูปแบบการเรยีน
การสอนและเครือ่งมือทีผ่า่น
การตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญ 
2. ข้อมลู แนวคดิทฤษฎี 
หลักการที่เกีย่วข้อง 
และประเภทของเครื่องมือ 
ในการวัดความสามารถ 
ในการแก้ปญัหา 
ทางคณิตศาสตร ์

4. นักเรยีนช้ัน
มัธยมศกึษาปีท่ี 4  
ที่เรียนรายวิชานี้
มาแล้ว 30 คน 

 3. แบบทดสอบ  
 วัดผลสมัฤทธิ์    
 ทางการเรยีน 
 และแบบทดสอบ  
 วัดความสามารถ 
 ในการแก้ปญัหา 
 ทางคณติศาสตร ์

 ส่วนทีเ่ป็น 
ข้อเสนอแนะน ามา
วิเคราะหเ์นื้อหา 
3. ค่าความยากง่าย 
ค่าอ านาจจ าแนก 
ค่าความเช่ือมัน่ 

 

 

     ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้และศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบ (Implementation : Research2 (R2)) เป็นการทดลอง
ใช้รูปแบบการเรยีนการสอน เพื่อหาประสิทธิภาพเชิงประจักษ์ของรูปแบบการเรยีนการสอนที่พัฒนาขึ้น ด าเนินการดังนี้ 
 
ตาราง 3  วิธีการด าเนินขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้และศึกษาประสิทธผิลของรูปแบบ (Implementation : Research2 R2)) 
 

แหล่งข้อมลู/ 
กลุ่มตัวอย่าง 

เคร่ืองมือท่ีใช้ 
ในการท าวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิเคราะห์ 
ข้อมูล/สถิติ 

ที่ใช้ 
ผลที่ได้รับ 

นักเรยีนช้ันมัธยม 
ศึกษาปีท่ี 3 โรงเรยีน
จุมจังพลังราษฎร ์ 
ภาคเรียนที ่1  
ปีการศึกษา 2560  
จ านวน 1 ห้องเรยีน 
จ านวน 30 คน ซึ่งได้
จากการสุม่แบบกลุม่
(Cluster Random  
Sampling) โดยใช้
ห้องเรียน เป็นหน่วย
ในการสุ่ม   

1. รูปแบบ 
การเรียน 
การสอน 
2. เครื่องมือ 
ที่ใช้ในการ
รวบรวมข้อมลู   
 

1. ช้ีแจงหลกัการ วิธีการจัดการ
เรยีนรูต้ามรูปแบบกบักลุม่ตวัอยา่ง 
2. จัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ 
การเรียนการสอนและวิเคราะห์
เปรยีบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน
และเปรยีบเทียบความสามารถ 
ในการแก้ปญัหาทางคณติศาสตร์ 
ก่อนเรียนและหลังเรียน  
3. วิเคราะห์ความคดิเหน็ 
ของนักเรียนที่มีต่อการใช้รปูแบบ 
การเรียนการสอน  

ค่าร้อยละ, 
ค่าเฉลีย่, 
ส่วนเบี่ยงเบน  
มาตรฐาน, 
t-test 
(Dependent  
Samples)   

ไดรู้ปแบบการเรียนการสอน 
เพื่อส่งเสรมิความสามารถ 
ในการแก้ปญัหา 
ทางคณิตศาสตร ์ 
ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
ที่ผ่านการน าไปใช้จริง 

 
 

     ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบ (Evaluation : Development2 (D2)) เป็นการตรวจสอบ 
ความเป็นไปไดจ้ากการน ารูปแบบไปใช้ และให้ผูเ้ชี่ยวชาญรับรองรูปแบบอีกครั้งหนึ่งก่อนการจัดท ารูปแบบการเรยีนการสอน
ฉบับสมบรูณ ์
 
ตาราง 4  วิธีการด าเนินขั้นตอนท่ี 4 การประเมินผลและปรบัปรุงรูปแบบ (Evaluation : Development2 (D2)) 
 
แหล่งข้อมลู/ 
กลุ่มตัวอย่าง 

เคร่ืองมือท่ีใช้ 
ในการท าวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 

ข้อมูล/สถิติที่ใช ้ ผลที่ได้รับ 

  นักเรียนช้ัน   
  มัธยมศกึษาปีท่ี 3  
  โรงเรียนจมุจัง 
  พลังราษฎร์   
  ภาคเรยีนที่ 1  
  ปีการศึกษา 2560  
กลุม่ตัวอย่าง 
จ านวน 30 คน 
ซึ่งไดจ้าก 
การสุม่แบบกลุ่ม 
(Cluster  
Random  
Sampling)   
โดยใช้ห้องเรยีน
เป็นหน่วย 
ในการสุ่ม   

1. แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
2. แบบทดสอบ 
วัดความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 
3. แบบสอบถาม 
ความคิดเห็นของนักเรียน
ที่มีต่อการใช้รูปแบบ   

1. ตรวจให้คะแนน 
ผลการทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ 
ทางการเรียน และผลการวัด
ความสามารถในการแก้ปญัหา
ทางคณิตศาสตร์  
2. ตรวจให้ค่าคะแนน 
ผลการสอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียน   

1. ค่าเฉลี่ย (×̅) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D.) 

  t-test dependent   
 2. การวิเคราะห์  
 เนื้อหา Content    
 Analysis 
 

รูปแบบการเรียน 
การสอน เพื่อส่งเสรมิ
ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 
ทางคณิตศาสตร์
ส าหรับนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 3 (WPBKCSE 
Model) 
ที่สมบูรณ ์

 
สรุปผล 
  1. ผลการศึกษาศกึษาข้อมลูพื้นฐานและความต้องการในการพัฒนารปูแบบการเรยีนการสอน เพื่อส่งเสริมความสามารถ 
ในการแก้ปญัหาทางคณติศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า 
      1.1 ผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมลูพื้นฐานและปญัหาทีเ่กี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาคณติศาสตร์ พบว่าสภาพ 
ที่คาดหวังตอ่การจัดการเรยีนการสอนคณติศาสตร์ มุ่งปฏิรูปการเรยีนรูโ้ดยยึดหลักผู้เรียนเป็นส าคญั การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรยีนรู้ 
ตลอดชีวิต การเรียนรู้ร่วมกันการท างานเป็นกลุ่ม ร่วมกันแก้สถานการณ์ปญัหา การฝึกปฏิบัติจริง สภาพปจัจุบนัและปัญหา  
พบว่านักเรียนขาดความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณติศาสตร์ ครผูู้สอนยังไมม่ีสื่อหรือรปูแบบการจัดการเรยีนการสอนทีส่่งเสรมิให้
ผู้เรยีนรูจ้ักคิดวิเคราะห์ การจัดสภาพแวดล้อมยังไม่เร้าความสนใจให้ผู้เรียนอยากเรียนคณิตศาสตร์ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
คณติศาสตร์ยังไม่บรรลุเปา้หมายตามสภาพที่คาดหวัง นักเรียนส่วนใหญ่ยงัไม่ผา่นเกณฑ์การประเมินทั้งในภาพระดบัประเทศ  
และระดับโรงเรียน  สาระที่ควรเร่งพฒันาเนื่องจากคะแนนเฉลีย่ของโรงเรยีนต่ ากวา่คะแนนเฉลีย่ระดับประเทศ ได้แก่ สาระที่ 2 การวดั 
      1.2 ผลการวเิคราะห์ข้อมลูและความต้องการในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพื่อส่งเสรมิความสามารถ 
ในการแก้ปญัหาทางคณติศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 พบว่าผูเ้รยีนต้องการใหส้่งเสรมิและพฒันาความสามารถ 
ในการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะการวิเคราะห์ ตีความโจทย์ และปัญหาในเรื่องของความแมน่ย าในการคดิค านวณ รปูแบบ 
การเรียนการสอนทีส่่งเสรมิความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตรค์วรเป็นรูปแบบที่ใช้ในการปฏิบตัิกิจกรรมที่หลากหลาย  
โดยใช้กิจกรรมการเรยีนแบบร่วมมือ หรือการท างานกลุ่มร่วมกนัเป็นกลุ่มย่อยได้ลงมือแก้ปญัหาและปฏิบตัิภารกิจตา่ง ๆ   
จนบรรลุวตัถุประสงค์ รวมทั้งการจดับรรยากาศการเรียนรู้ควรจดัห้องเรียนให้มีบรรยากาศทีเ่อื้อต่อการเรียนรู้ จัดท าสื่อทีส่ามารถ 



วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
ปที่ 14 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 256370

 
 

สร้างแรงจูงใจให้นกัเรยีนอยากรู้และส่งเสรมิการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์  การวดัผลประเมนิผล  ควรจดัให้มกีารวัดผลประเมินผล 
ที่หลากหลาย มปีระสิทธภิาพ 
       1.3 ผลการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี สาระส าคญั งานวิจยัที่เกีย่วข้องกบัการพัฒนารปูแบบการเรยีนการสอน 
ประกอบด้วย 1) แบบจ าลองการออกแบบระบบการเรียนการสอน The ADDIE Model 2) แบบจ าลองการออกแบบระบบการเรียน
การสอนของดิกค์ แคเรย์และแคเรย์ (Dick & Carey, 2005 : 1-8) และ 3) แบบจ าลองการออกแบบระบบการเรียนการสอนของเคมพ์ 
(Kemp, 1985 : 18) 
     1.4 ผลการวเิคราะหแ์นวคดิ ทฤษฎีพื้นฐานทีส่่งเสรมิความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์ ได้แก ่1) ทฤษฎ ี
การเช่ือมโยงของธอร์นไดค์ (Thorndike’s Connectionism Theory) 2) ทฤษฎีการเรยีนรูอ้ย่างมคีวามหมาย (A Theory of Meaningful 
Verbal Learning) เดวดิออซเูบล 3) ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) 4) ทฤษฎีการเรียนรูแ้บบร่วมมือ (Theory of 
Cooperative or Collaborative Learning) การเรยีนรูแ้บบร่วมมือ และ 5) การจดัการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem-
Base Instruction) 
  2. ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์ ส าหรับนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีชื่อว่า “WPBKCSE Model” โดยมีองค์ประกอบของรูปแบบการเรยีน
การสอน 8 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) กระบวนการเรียนการสอน 4) หลักการตอบสนอง  
5) ระบบสังคม 6) สิ่งสนับสนุน 7) สาระความรู้ และ 8) สิ่งที่ส่งเสริมการเรยีนรู้ ดังภาพประกอบ 1 
 
k 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 1  รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรยีน  
                     ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 (WPBKCSE Model) 
 
    ผลการตรวจสอบคณุภาพของรูปแบบการเรยีนการสอนโดยผู้เช่ียวชาญ พบว่า ในภาพรวมรปูแบบมีคา่ความสอดคลอ้ง 
เชิงโครงสร้างดา้นความสมเหตสุมผลเชิงทฤษฎอียู่ในระดับมากที่สดุ มคี่าเฉลี่ย (x̅) เทา่กับ 4.77 และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  
(S.D.) เทา่กับ 0.25 คา่ความสอดคลอ้งเชิงโครงสร้างด้านความเป็นไปไดอ้ยู่ในระดับมากที่สดุ มีคา่เฉลีย่ (x̅) เทา่กับ 4.82  

  รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 

1. หลักการ 
ผูเ้รียนเป็น
ผูส้ร้าง
ความรู้และ
ประสบการ
ณ์โดยผา่น
การปฏิบติั 

2. วัตถุประสงค ์3. กระบวนการเรียนการสอน 

5. ระบบสังคม  
เป็นการอธิบายบทบาทของครู 

และนักเรียน 

8. สิ่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้  
คือสมรรถนะส าคัญท่ีผู้เรียน 
ต้องมีและได้รับการพัฒนา 

ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

6. สิ่งสนับสนุน  
ผู้สอนต้องจัดเตรียมส่ือ วัสดุอุปกรณ์ 
จัดบรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ 

7. สาระความรู้  
เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องพื้นท่ีผิว
และปริมาตร ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

4. หลักการตอบสนอง  
ครูเป็นผู้อ านวยความสะดวก 

ให้แก่นักเรียนทุกขั้นตอน 3.1 ขั้นน า (Warm up: W ) 

3.2 ขั้นเผชิญสถานการณ์
ปัญหา (Problem: P)     

3.3 ขั้นระดมสมอง  
  (Brain Stroming: B)   

3.4 ขั้นตรวจสอบความรู้ 
(Knowledge Check: K)   

  3.5 ขั้นสรุป (Conclusive : C)   

 3.6 ขั้นฝึกทักษะ (Skill: S)   

3.7 ขั้นประเมินผล               
(Evaluation: E) 
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สร้างแรงจูงใจให้นกัเรยีนอยากรู้และส่งเสรมิการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์  การวดัผลประเมนิผล  ควรจดัให้มกีารวัดผลประเมินผล 
ที่หลากหลาย มปีระสิทธภิาพ 
       1.3 ผลการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี สาระส าคญั งานวิจยัที่เกีย่วข้องกบัการพัฒนารปูแบบการเรยีนการสอน 
ประกอบด้วย 1) แบบจ าลองการออกแบบระบบการเรียนการสอน The ADDIE Model 2) แบบจ าลองการออกแบบระบบการเรียน
การสอนของดิกค์ แคเรย์และแคเรย์ (Dick & Carey, 2005 : 1-8) และ 3) แบบจ าลองการออกแบบระบบการเรียนการสอนของเคมพ์ 
(Kemp, 1985 : 18) 
     1.4 ผลการวเิคราะหแ์นวคดิ ทฤษฎีพื้นฐานทีส่่งเสรมิความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์ ได้แก ่1) ทฤษฎี 
การเช่ือมโยงของธอร์นไดค์ (Thorndike’s Connectionism Theory) 2) ทฤษฎีการเรยีนรูอ้ย่างมคีวามหมาย (A Theory of Meaningful 
Verbal Learning) เดวดิออซเูบล 3) ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) 4) ทฤษฎีการเรียนรูแ้บบร่วมมือ (Theory of 
Cooperative or Collaborative Learning) การเรยีนรูแ้บบร่วมมือ และ 5) การจดัการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem-
Base Instruction) 
  2. ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์ ส าหรับนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีชื่อว่า “WPBKCSE Model” โดยมีองค์ประกอบของรูปแบบการเรยีน
การสอน 8 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) กระบวนการเรียนการสอน 4) หลักการตอบสนอง  
5) ระบบสังคม 6) สิ่งสนับสนุน 7) สาระความรู้ และ 8) สิ่งที่ส่งเสริมการเรยีนรู้ ดังภาพประกอบ 1 
 
k 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 1  รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรยีน  
                     ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 (WPBKCSE Model) 
 
    ผลการตรวจสอบคณุภาพของรูปแบบการเรยีนการสอนโดยผู้เช่ียวชาญ พบว่า ในภาพรวมรปูแบบมีคา่ความสอดคลอ้ง 
เชิงโครงสร้างดา้นความสมเหตสุมผลเชิงทฤษฎอียู่ในระดับมากที่สดุ มคี่าเฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 4.77 และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  
(S.D.) เทา่กับ 0.25 คา่ความสอดคลอ้งเชิงโครงสร้างด้านความเป็นไปไดอ้ยู่ในระดับมากที่สดุ มีคา่เฉลีย่ (x̅) เท่ากับ 4.82  

  รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 

1. หลักการ 
ผูเ้รียนเป็น
ผูส้ร้าง
ความรู้และ
ประสบการ
ณ์โดยผา่น
การปฏิบติั 

2. วัตถุประสงค ์3. กระบวนการเรียนการสอน 

5. ระบบสังคม  
เป็นการอธิบายบทบาทของครู 

และนักเรียน 

8. สิ่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้  
คือสมรรถนะส าคัญท่ีผู้เรียน 
ต้องมีและได้รับการพัฒนา 

ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

6. สิ่งสนับสนุน  
ผู้สอนต้องจัดเตรียมส่ือ วัสดุอุปกรณ์ 
จัดบรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ 

7. สาระความรู้  
เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องพื้นท่ีผิว
และปริมาตร ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

4. หลักการตอบสนอง  
ครูเป็นผู้อ านวยความสะดวก 

ให้แก่นักเรียนทุกขั้นตอน 3.1 ขั้นน า (Warm up: W ) 

3.2 ขั้นเผชิญสถานการณ์
ปัญหา (Problem: P)     

3.3 ขั้นระดมสมอง  
  (Brain Stroming: B)   

3.4 ขั้นตรวจสอบความรู้ 
(Knowledge Check: K)   

  3.5 ขั้นสรุป (Conclusive : C)   

 3.6 ขั้นฝึกทักษะ (Skill: S)   

3.7 ขั้นประเมินผล               
(Evaluation: E) 

 
 

และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.24 และความสอดคล้องเชิงโครงสร้างดา้นความสอดคล้องของรปูแบบ อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 
มีค่าเฉลีย่ (x̅) เท่ากับ 4.81 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.21 ซึ่งแสดงว่ารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 (WPBKCSE Model) ทีพ่ัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม/
สอดคล้องเชิงโครงสรา้ง สามารถน าไปทดลองใช้ได ้
  3. ผลการทดลองใช้และศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา 
ทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 สรุปผลไดด้ังนี ้
       3.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 3 หลังเรยีนสูงกวา่ก่อนเรยีน 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถติิที่ระดบั .05 
      3.2 ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยภาพรวม 
อยู่ในระดับสูงมาก และสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .05   
      4. ผลการประเมินและปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมตีอ่การใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิความสามารถ 
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ในภาพรวม นักเรียนเห็นด้วยในระดับมากท่ีสดุ (x̅ = 4.57, S.D. = 0.78)   
 
อภิปรายผล 
  1. รูปแบบการเรยีนการสอนที่พัฒนาขึ้นสามารถส่งเสริมความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณติศาสตร์ของผูเ้รียนได้จริง  
เพราะเปน็รปูแบบที่มีฐานมาจากการศึกษาสภาพปญัหาการแก้ปญัหาทางคณติศาสตร์ของผู้เรียนที่เกดิขึ้นจริงในปัจจุบนั ซึ่งไดจ้าก 
การวิเคราะหข์้อมลูเชิงนโยบายการจดัการศกึษา วิเคราะห์เปา้หมาย มาตรฐาน ตวัช้ีวัดและสาระการเรยีนรู้แกนกลาง กลุม่สาระ 
การเรียนรู้คณติศาสตร์ ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาในระดับชาติ (การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET)) ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของส านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา (สมศ.) รอบที่ 3 รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์ผูเ้รยีน  
ส ารวจข้อมลูพืน้ฐานวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน ศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง และการสมัภาษณ์นกัเรยีนและครูผูส้อนรายวิชา
คณติศาสตร์เพื่อน าผลที่ได้มาสรปุเปน็ปัญหาการเรียนคณติศาสตร ์และศกึษาแนวคดิ ทฤษฎีทีส่ามารถช่วยแกป้ัญหาและพัฒนาผูเ้รยีน
ได้อย่างสอดคล้องกบัสภาพปญัหาที่เกิดขึน้ รปูแบบการเรยีนการสอนทีพ่ัฒนาขึ้นไดแ้กไ้ขปญัหาดังกล่าว ดังจะเห็นได้ว่า ขั้นตอน 
การจัดการเรยีนการสอนตามรปูแบบมี 7 ขั้นตอนที่ชัดเจน ประกอบด้วย 1) ขั้นน า (Warm up: W) 2) ขั้นเผชิญสถานการณ์ปญัหา 
(Problem : P) 3) ขัน้ระดมสมอง (Brain Stroming : B) ขั้นที่ 4 ตรวจสอบค าตอบ 5) ขั้นสรปุ (Conclusive: C) 6) ขั้นฝกึทักษะ  
(Skill : S) 7) ขั้นประเมนิผล (Evaluation : E) ขัน้ตอนการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนดังกลา่วผู้วจิัยไดส้ังเคราะห์แนวคดิ หลักการ 
และทฤษฎีทีส่นับสนุนขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรยีนรู้เพื่อส่งเสรมิความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณติศาสตร์ ไดแ้ก่ หลักการ
จัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ทฤษฎกีารเรยีนรูอ้ย่างมีความหมาย (A Theory of Meaningful Verbal Learning)  
ของเดวิดออซเูบล หลักการจดัการเรยีนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลกั (Problem-based Instruction) ทฤษฎีการเรยีนรูแ้บบร่วมมือ 
(Co-Operative Learning) ทฤษฎีการสร้างความรูด้้วยตนเอง (Constructivism) และทฤษฎีการเช่ือมโยงของธอร์นไดท์   
 2. รูปแบบการเรียนการสอน (WPBKCSE Model) ที่พัฒนาขึน้ผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญ 5 คน พบว่าในภาพรวม
รูปแบบมีความสอดคล้องเชิงโครงสรา้งด้านความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎีอยู่ในระดับมากที่สดุ มีคา่เฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 4.77  
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทา่กับ 0.25 ความสอดคล้องเชิงโครงสร้างด้านความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด มคี่าเฉลี่ย  
(x̅) เท่ากับ  4.82 และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.24 และความสอดคล้องเชิงโครงสรา้งด้านความสอดคล้องของรูปแบบ  
อยู่ในระดับมากที่สดุ มีคา่เฉลี่ย (x̅) เทา่กับ 4.81 และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.21 ซึ่งแสดงว่ารปูแบบการเรยีนการสอน 
เพื่อส่งเสรมิความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณติศาสตร์ ส าหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 3 (WPBKCSE Model) ที่พัฒนาขึ้น 
มีความเหมาะสม/สอดคล้องเชิงโครงสร้าง สามารถน าไปใช้ในสถานการณจ์ริงและท าใหรู้ปแบบการเรียนการสอนมีประสิทธภิาพ  
ซึ่งสอดคล้องกับวัชรา เล่าเรยีนดี (2554: 197) ได้กล่าวไว้ว่าการออกแบบระบบการสอน (Instructional System Design: ISE)  
เป็นกระบวนการด าเนินการจดัการเรยีนการสอนตามล าดับขั้นตอนที่ชัดเจน โดยน าหลักการ แนวคดิ ทฤษฎีการเรียนรู้ต่าง ๆ  รวมทั้ง
ผลการวจิัยที่เกีย่วข้องมาประยุกต์ใช้ทุกขั้นตอนอย่างเหมาะสม เพื่อให้การจัดการเรยีนการสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธผิลสูงสุด
สอดคล้องกับแนวคิดของ จอยซ์ และเวลล์ (Joyce & Weil, 2004 : 25) กล่าวว่า รูปแบบการสอน (Model of Teaching) คือ รปูแบบ 
การเรียนรู้ (Learning  Model) เพราะเป็นการพรรณนาถึงสภาพแวดล้อมในการเรยีน ซึ่งรวมทั้งพฤติกรรมของผูส้อนเมือ่น ารปูแบบไปใช้ 
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ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่จะน าไปสู่การจดัระบบของความสามารถในการศึกษาเพื่อท าให้ผู้เรียนเป็นผู้ให้การศึกษาแก่ตนเอง และสอดคล้องกับ 
กาญจนา คณุารักษ ์(2552: 7) ที่กล่าวว่าการออกแบบการเรียนการสอนเปน็กระบวนการแก้ปญัหาการเรยีนการสอน โดยการวเิคราะห์
สถานการณ์ หรือเง่ือนไขการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ แล้วจึงวางแผนการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน 
บรรลุจดุมุ่งหมาย โดยอาศยัความรูจ้ากหลาย ๆ  ทฤษฎี และได้ให้แนวคดิว่าความต้องการจ าเป็นในการออกแบบการเรยีนการสอน  
คือ การแก้ปัญหาคณุภาพการเรียนการสอนในสถานการณ์ที่หลากหลายเพื่อให้การเรียนการสอนมีคณุภาพ ดังนั้นรูปแบบการเรียนการสอน 
(WPBKCSE Model) ทีพ่ัฒนาขึ้นจึงมีประสิทธภิาพ องค์ประกอบต่าง ๆ  ของรูปแบบการเรยีนการสอนมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกัน 
ทุกองค์ประกอบ สามารถน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ในการจดัการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปญัหา 
ทางคณติศาสตรไ์ด้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
  3. จากการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้นส่งผลให้นกัเรียนมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถ 
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 สงูขึ้น และผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
และเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานของการวิจัยข้อที่ 1 และข้อที่  2 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกระบวนการจัดกจิกรรม 
การเรียนการสอนทั้ง 7 ขั้น ได้น าแนวคิด ทฤษฎีทีส่่งเสรมิความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตรม์าประยุกต์ใช้ ดังนี้ 1) หลักการ
จัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเปน็ส าคญั แนวคดิที่น ามาใช้ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการจดัการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคญัครผูู้สอนต้องมีความเช่ือว่า ผู้เรียนทุกคนมีความแตกต่างกัน  เช่ือว่าทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ และเช่ือว่าการเรยีนรู้เกดิได้ทุกที ่
ทุกเวลา 2) ทฤษฎีการเช่ือมโยงของธอร์นไดค์  (Thorndike’s Connectionism Theory) แนวคิดที่น ามาใช้ในการพัฒนารูปแบบ 
การเรียนการสอน การจัดการเรยีนการสอนควรเปดิโอกาสใหผู้้เรียนไดล้องผิดลองถูก ส ารวจและสร้างความพรอ้ม การเรยีนรูต้้องเริ่ม 
จากความเข้าใจแล้วฝึกฝนให้เกิดทกัษะความช านาญแนวคดิและหลกัการเหล่านี้น ามาใช้ในขั้นที่ 6 ขั้นฝึกทักษะ (Skill : S)  
3) ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย (A Theory of Meaningful Verbal Learning) แนวคิดที่น ามาใช้ในการพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอน ปัจจยัที่ส าคัญทีสุ่ดที่มผีลตอ่การเรียนรู้ คือ สิ่งที่ผู้เรียนรู้อยู่แลว้ ซึ่งผู้สอนต้องค้นหาว่าผู้เรยีนรู้อะไรมาบ้าง แล้วสอน 
เขาให้สอดคล้องกับสิ่งน้ันหลักการเหล่านี้น ามาใช้ในขั้นที่ 1 ขั้นน า (Warm up : W) 4) ทฤษฎีการสรา้งความรู้ด้วยตนเอง 
(Constructivism) แนวคิดที่น ามาใช้ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียนสามารถแก้ปัญหา
ด้วยเหตผุลกับสิ่งท่ีเป็นนามธรรม (Formal Operational Stage) ดงันั้นครูควรจัดประสบการณ์ให้ผูเ้รยีนได้ค้นพบการเรยีนรู้
ด้วยตนเอง ส่งเสริมใหผู้้เรียนได้คดิอย่างอิสระและเป็นผูม้ีบทบาทในการเรยีนรู้อย่างตื่นตัว (Active) สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของกมลฉัตร กล่อมอิ่ม (2557 : บทคัดย่อ) ได้ท าการวจิัย เรื่องการพฒันารูปแบบการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต์
ด้วยการช่วยเสรมิศักยภาพเพื่อส่งเสรมิทักษะกระบวนการทางคณติศาสตร์การแก้ปญัหา ส าหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ผลการวิจัย พบว่านักเรยีนมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .01 ผู้วิจัยได้น าแนวคิดและหลักการเหล่านี้น ามาใช้ในขั้นที่ 3 ขั้นระดมสมอง (Brain Stroming : B)  
ขั้นที่ 4 ขั้นตรวจสอบความรู้ (Knowledge Check : K) ขั้นที่ 5 ขั้นสรุป (Conclusive : C) ขั้นที่ 7 ขั้นประเมินผล (Evaluation : E) 
5) ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Theory of Cooperative or Collaborative Learning) แนวคิดทีน่ ามาใช้ในการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอน การจัดการเรยีนรู้แบบร่วมมือมุ่งเน้นไปท่ีจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผู้้เรียนเข้ากลุ่มย่อย ๆ  
ฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การท างานกับคนที่มีหลายแบบ ฝึกให้ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล พึ่งพาเกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
สอดคล้องกับผลผลการวจิัยของปุณณัฏฐณ์ิชา สืบสายลา (2556 : 192) พบว่านักศึกษาได้คะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย
คิดเป็นร้อยละ 78.13 และมีนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 84.00 ของจ านวนนักศึกษาทั้งหมด มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนร้อยละ 70 ขึ้นไป นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับอรณุี โสภา (2556 : 161-162 ) และสิริพรรณ สีดาบญุมา (2556 : 
159-162) พบว่านักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ทางคณติศาสตร์และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงขึ้น ผู้วิจัยได้น าแนวคิด 
และหลักการเหล่านี้น ามาใช้ในขั้นที่ 3 ข้ันระดมสมอง (Brain Stroming: B) 6) การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก 
(Problem-Base Instruction) แนวคิดที่น ามาใช้ในการพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอน การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ 
ปัญหาเป็นฐานเป็นกระบวนการโดยใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นใหผู้้เรียนตั้งสมมติฐานหาสาเหตุและกลไกของการเกิดปัญหานั้น
แล้วศึกษาค้นคว้าความรู้พื้นฐานทีเ่กี่ยวข้องกับปัญหาโดยใช้ความรู้เดิมหรือเคยเรียนมา ท าใหผู้้เรยีนมกีารเรยีนรู้อย่างลุม่ลึก 
(Deep Approach) ส่งผลใหผู้้เรียนเรียนอย่างเข้าใจและสามารถจดจ าได้นาน เกดิเป็นการเรยีนรู้อย่างแท้จริงสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของเพชราภรณ์ หอมสร้อย (2556 : บทคัดย่อ) และวิไล โพธิ์ช่ืน (2555 : 134) มีผลการวิจยัที่สอดคล้องกัน  
พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
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ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่จะน าไปสู่การจดัระบบของความสามารถในการศึกษาเพื่อท าให้ผู้เรียนเป็นผู้ให้การศึกษาแก่ตนเอง และสอดคล้องกับ 
กาญจนา คณุารักษ ์(2552: 7) ที่กล่าวว่าการออกแบบการเรียนการสอนเปน็กระบวนการแก้ปญัหาการเรยีนการสอน โดยการวเิคราะห์
สถานการณ์ หรือเง่ือนไขการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ แล้วจึงวางแผนการเรียนการสอนอยา่งเป็นระบบ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน 
บรรลุจดุมุ่งหมาย โดยอาศยัความรูจ้ากหลาย ๆ  ทฤษฎี และได้ให้แนวคดิว่าความต้องการจ าเป็นในการออกแบบการเรยีนการสอน  
คือ การแก้ปัญหาคณุภาพการเรียนการสอนในสถานการณ์ที่หลากหลายเพื่อให้การเรียนการสอนมีคณุภาพ ดังนั้นรูปแบบการเรียนการสอน 
(WPBKCSE Model) ทีพ่ัฒนาขึ้นจึงมีประสิทธภิาพ องค์ประกอบต่าง ๆ  ของรูปแบบการเรยีนการสอนมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกัน 
ทุกองค์ประกอบ สามารถน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ในการจดัการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปญัหา 
ทางคณติศาสตรไ์ด้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
  3. จากการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้นส่งผลให้นกัเรียนมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถ 
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 สงูขึ้น และผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
และเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานของการวิจัยข้อที่ 1 และข้อที่  2 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกระบวนการจัดกจิกรรม 
การเรียนการสอนทั้ง 7 ขั้น ได้น าแนวคิด ทฤษฎีทีส่่งเสรมิความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตรม์าประยุกต์ใช้ ดังนี้ 1) หลักการ
จัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเปน็ส าคญั แนวคดิที่น ามาใช้ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการจดัการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคญัครผูู้สอนต้องมีความเช่ือว่า ผู้เรียนทุกคนมีความแตกต่างกัน  เช่ือว่าทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ และเช่ือว่าการเรยีนรู้เกดิได้ทุกที ่
ทุกเวลา 2) ทฤษฎีการเช่ือมโยงของธอร์นไดค์  (Thorndike’s Connectionism Theory) แนวคิดที่น ามาใช้ในการพัฒนารูปแบบ 
การเรียนการสอน การจัดการเรยีนการสอนควรเปดิโอกาสใหผู้้เรียนไดล้องผิดลองถูก ส ารวจและสร้างความพรอ้ม การเรยีนรูต้้องเริ่ม 
จากความเข้าใจแล้วฝึกฝนให้เกิดทกัษะความช านาญแนวคดิและหลกัการเหล่านี้น ามาใช้ในขั้นที่ 6 ขั้นฝึกทักษะ (Skill : S)  
3) ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย (A Theory of Meaningful Verbal Learning) แนวคิดที่น ามาใช้ในการพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอน ปัจจยัที่ส าคัญทีสุ่ดที่มผีลตอ่การเรียนรู้ คือ สิ่งที่ผู้เรียนรู้อยู่แลว้ ซึ่งผู้สอนต้องค้นหาว่าผู้เรยีนรู้อะไรมาบ้าง แล้วสอน 
เขาให้สอดคล้องกับสิ่งน้ันหลักการเหล่านี้น ามาใช้ในขั้นที่ 1 ขั้นน า (Warm up : W) 4) ทฤษฎีการสรา้งความรู้ด้วยตนเอง 
(Constructivism) แนวคิดที่น ามาใช้ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียนสามารถแก้ปัญหา
ด้วยเหตผุลกับสิ่งท่ีเป็นนามธรรม (Formal Operational Stage) ดงันั้นครูควรจัดประสบการณ์ให้ผูเ้รยีนได้ค้นพบการเรยีนรู้
ด้วยตนเอง ส่งเสริมใหผู้้เรียนได้คดิอย่างอิสระและเป็นผูม้ีบทบาทในการเรยีนรู้อย่างตื่นตัว (Active) สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของกมลฉัตร กล่อมอิ่ม (2557 : บทคัดย่อ) ได้ท าการวจิัย เรื่องการพฒันารูปแบบการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต์
ด้วยการช่วยเสรมิศักยภาพเพื่อส่งเสรมิทักษะกระบวนการทางคณติศาสตร์การแก้ปญัหา ส าหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ผลการวิจัย พบว่านักเรยีนมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .01 ผู้วิจัยได้น าแนวคิดและหลักการเหล่านี้น ามาใช้ในขั้นที่ 3 ขั้นระดมสมอง (Brain Stroming : B)  
ขั้นที่ 4 ขั้นตรวจสอบความรู้ (Knowledge Check : K) ขั้นที่ 5 ขั้นสรุป (Conclusive : C) ขั้นที่ 7 ขั้นประเมินผล (Evaluation : E) 
5) ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Theory of Cooperative or Collaborative Learning) แนวคิดทีน่ ามาใช้ในการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอน การจัดการเรยีนรู้แบบร่วมมือมุ่งเน้นไปท่ีจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผู้้เรียนเข้ากลุ่มย่อย ๆ  
ฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การท างานกับคนที่มีหลายแบบ ฝึกให้ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล พึ่งพาเกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
สอดคล้องกับผลผลการวจิัยของปุณณัฏฐณ์ิชา สืบสายลา (2556 : 192) พบว่านักศึกษาได้คะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย
คิดเป็นร้อยละ 78.13 และมีนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 84.00 ของจ านวนนักศึกษาทั้งหมด มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนร้อยละ 70 ขึ้นไป นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับอรณุี โสภา (2556 : 161-162 ) และสิริพรรณ สีดาบญุมา (2556 : 
159-162) พบว่านักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ทางคณติศาสตร์และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงขึ้น ผู้วิจัยได้น าแนวคิด 
และหลักการเหล่านี้น ามาใช้ในขั้นที่ 3 ขั้นระดมสมอง (Brain Stroming: B) 6) การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก 
(Problem-Base Instruction) แนวคิดที่น ามาใช้ในการพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอน การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ 
ปัญหาเป็นฐานเป็นกระบวนการโดยใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นใหผู้้เรียนตั้งสมมติฐานหาสาเหตุและกลไกของการเกิดปัญหานั้น
แล้วศึกษาค้นคว้าความรู้พื้นฐานทีเ่กี่ยวข้องกับปัญหาโดยใช้ความรู้เดิมหรือเคยเรียนมา ท าใหผู้้เรยีนมกีารเรยีนรู้อย่างลุม่ลึก 
(Deep Approach) ส่งผลใหผู้้เรียนเรียนอย่างเข้าใจและสามารถจดจ าได้นาน เกดิเป็นการเรยีนรู้อย่างแท้จริงสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของเพชราภรณ์ หอมสร้อย (2556 : บทคัดย่อ) และวิไล โพธิ์ช่ืน (2555 : 134) มีผลการวิจยัที่สอดคล้องกัน  
พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน

 
 

สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ .01 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของพรทิพา เมืองโคตร (2559 : 72-73)  
พบว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีความสามารถในการแก้ปัญหา 
ทางคณิตศาสตร์ เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร สูงกว่านักเรียนท่ีเรยีนโดยการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิต ิ
ทีร่ะดับ .05 ผู้วิจัยได้น าหลักการแนวคิดเหล่านี้น ามาใช้ในขั้นที่ 2 ขั้นเผชิญสถานการณ์ปัญหา (Problem : P) จากการด าเนินการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้ง 7 ขั้น พบว่าข้ันท่ี 3 ขั้นระดมสมอง (Brain Stroming : B) มีจุดเด่นมากกว่าข้ันอ่ืนเพราะว่า
นักเรียนเก่ง ปานกลาง อ่อน ได้เรียนรู้ร่วมกันตามบทบาทหน้าที่ของตน นักเรียนที่เก่งเข้าใจค าสอนของครูได้ดี จะเปลีย่นค าสอน
ของครูเป็นภาษาพูดของนักเรยีน อธิบายให้เพื่อนฟังได้และท าให้เพือ่นเข้าใจได้ดีขึ้น นักเรียนท่ีท าหน้าที่อธิบายบทเรียน 
ให้เพื่อนฟัง จะเข้าใจบทเรียนได้ดขีึ้น การตอบค าถามในห้องเรยีน หากตอบผิดเพื่อนจะหัวเราะ แต่เมื่อท างานเป็นกลุ่มนักเรียน
จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ถ้าหากตอบผิดก็ถือว่าผิดทั้งกลุ่ม คนอื่น ๆ อาจจะให้ความช่วยเหลือบ้างท าให้นักเรียนในกลุม่ 
มีความผูกพันกันมากขึ้น ท าให้บรรยากาศการเรียนไม่ตึงเครียด ทุกคนมีบทบาทหน้าที่ท่ีต้องรับผิดชอบและได้เรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน 
ไม่ใช่ต่างคนต่างเรียน ต่างคิด ต่างท า 
  4. จากผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ในภาพรวม นักเรียนเห็นด้วยในระดบัมากที่สุด ทั้งนี้ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนนกัเรียนเห็นด้วยในระดับ 
สูงที่สุด เนื่องจากการเรยีนรูด้้วยรูปแบบการเรยีนการสอนมุ่งเน้นให้ทุกคนได้มโีอกาสมสี่วนร่วมในกจิกรรมอย่างเต็มก าลังความสามารถ
ของนักเรียน ได้ฝึกแกส้ถานการณ์ปญัหาเป็นรายบคุคลและรายกลุม่พร้อมทั้งได้แสดงแนวคดิ  แลกเปลี่ยนเรยีนรู้และได้น าเสนอผลงาน
ของตนเอง สอดคล้องกับแนวคิดทางการศึกษาของ John Dewey ที่เป็นผูเ้สนอแนวคิดเรื่องการเรยีนรูด้้วยการลงมือกระท า หรือ 
“Learning By Doing”  ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความรบัผดิชอบต่อการเรยีนรูข้องตนเองในเรื่องทีส่อดคล้องกับความสามารถของตนเอง  
และสอดคล้องกับกฎการฝึกหดั (Law of Exercise) ตามกฎการเรยีนรู้ของธอร์นไดท์ (ทิศนา แขมมณี, 2554 : 50-52) ที่ว่าการฝึกหัด 
หรือกระท าบ่อย ๆ  ด้วยความเข้าใจจะท าให้เกดิการเรียนรู้ที่คงทน ส่วนด้านที่นักเรียนเห็นด้วยน้อยที่สดุคือดา้นประโยชน์ท่ีไดร้ับ  
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่ารูปแบบการเรียนการสอนเป็นการเรียนรู้ที่นักเรียนไม่คุ้นเคยมาก่อนและด าเนินการภายในระยะเวลา 
เพียง 20 คาบ ด้วยแผนการเรียนการสอนเพียง 20 แผน ไมม่ากพอที่จะสร้างคณุค่าใหม้องเห็นประโยชน์ของการจัดการเรยีน
การสอน อีกทั้งการสร้างจิตพิสยัตอ้งใช้เวลา ด้วยเหตผุลดังกล่าวจึงท าให้เห็นประโยชน์น้อยกว่าด้านอืน่ 
 
ข้อเสนอแนะ 
  1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช ้
       1.1 รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ครูผูส้อนควรควบคุมเวลา และยืดหยุ่นกิจกรรมตามความเหมาะสมเพื่อเป็นการกระตุน้ 
และให้การจัดกจิกรรมการเรยีนการสอนเป็นไปอย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ   
       1.2 จากการวิจัย พบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ขั้นที่ 1 วิเคราะห์ปญัหา อยู่ในระดับสูง 
เป็นด้านที่มีการพัฒนาต่ ากวา่ดา้นอื่น ๆ ซึ่งเป็นข้ันตอนแรกและเป็นขั้นตอนท่ีส าคัญในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  
ดังนั้นการน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ ผู้สอนจึงควรแนะน าใหน้ักเรียนได้ฝึกการวิเคราะห์ปญัหาอย่างต่อเนื่อง 
       1.3 จากบันทึกหลังการจดักิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องของนักเรยีนไม่เพียงพอ  
และไม่ชดัเจนพอที่จะสร้างองค์ความรู้ใหม่จากความรูเ้ดมิ ดังนั้น การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนตามรปูแบบที่พัฒนาขึ้นอาจจะต้อง
พัฒนากิจกรรมในการเตรยีมความพรอ้มทั้งในเรื่ององค์ความรู้และทักษะทีเ่กี่ยวข้องก่อนด าเนินการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอน 
ทีพั่ฒนาขึ้นและแจ้งจดุประสงค์การเรียนรูแ้ละประโยชน์ต่อตนเองในการเรียนรูเ้รื่องนั้น ๆ  ที่ชัดเจนก่อนด าเนนิการสอน 
  2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
       2.1 ควรศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์
ในระดับชั้นอื่น ๆ 
       2.2 ควรศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านอื่น ๆ 
       2.3 ควรน ารูปแบบหรือวิธีการสอนที่พัฒนาทักษะอื่นมาใช้กับนักเรียนและน าผลการศึกษามาเปรยีบเทียบ 
ว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 
       2.4 ควรศึกษาวิจัยโดยก าหนดเวลาในการท าวิจัยระยะเวลาและมีการติดตามผลการวจิัยเป็นระยะ และต่อเนื่อง
เพื่อให้เห็นความเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาการของการมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณติศาสตรท์ี่ชัดเจนขึ้น 
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การพัฒนาบทเรียนบนเว็บผสมผสานสื่ออินโฟกราฟิกส์ตามแนวคิดการใช้ปัญหาเป็นฐาน 
เร่ืองคอมพิวเตอร์สร้างชิ้นงานส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
The development of web-based lessons incorporating infographic media based  
on problem-based concepts in Computer-Assisted Workpieces for Sixth Grade Students  
 
จิรพนธ์ ลีสา1 และ เหมมญิช ์ธนปัทม์มมีณี 2  

Jirapon Leesa1 and Hemmin Thanapatmeemamee2  
 
บทคัดย่อ 
  การพัฒนาบทเรียนบนเว็บผสมผสานสื่ออินโฟกราฟิกส์ตามแนวคิดการใช้ปัญหาเป็นฐาน ความมุ่งหมายของการวิจัย  
1) เพื่อพัฒนาบทเรียนบนเว็บ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหา ก่อนเรียน 
และหลังเรียนจากบทเรียน 3) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนจากบทเรียน 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรยีน กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
หนองดงหนองหิน ได้มาการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่มกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เป็นจ านวน 30 คน เครื่องมือท่ีใช้
ในการวิจัย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ของบทเรียน 2) บทเรียนบนเวบ็ผสมผสานสื่ออินโฟกราฟิกส์ ตามแนวคิดการใช้ปัญหา 
เป็นฐาน 3) แบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหา 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน 
ที่มีต่อการพัฒนาบทเรยีน การใช้ปัญหาเป็นฐาน ผลการวิจัยปรากฎดังนี้ 1) การพัฒนาบทเรียนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
ก าหนดไว ้E1/E2 = 80/80 มีค่าประสิทธิภาพ 89.07/81.50 2) ผลการเปรยีบเทียบทักษะการแก้ปัญหา มีค่าเฉลี่ยก่อนเรยีน 
7.67 และหลังเรยีน 12.93 และมคี่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ก่อนเรยีน 1.82 หลังเรียน 2.19 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .01 3) ผลเพื่อเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน มคี่าเฉลี่ยก่อนเรียน 7.90 
ค่าเฉลี่ยหลังเรียน 16.30 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนเรียน 2.42 หลังเรียน 1.46 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .01 4) ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียน อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 
ค าส าคัญ  :  ทักษะการแก้ปัญหา, การเรียนการสอนแบบผสมผสาน, สื่อการสอนแบบอินโฟกราฟิกส ์
 
Abstract  
 The purposes of the research were 1) to develop web-based lessons to meet the specified efficiency 
of 80/80, 2) to compare problem solving skills before and after studying the developed web-based lessons,  
3) to compare the test scores before and after studying the developed web-based lessons, and 4) to study 
students' satisfaction of the developed web-based lessons. The samples were 30 Grade 6 students  
at Ban Nong Song Hong Nong Dong Nong Hin School who were selected from cluster random sampling.  
The research instruments included 1) lesson learning management plans, 2) web-based lessons incorporating 
infographic media based on problem-based concepts, 3) problem-solving skills tests, 4) learning achievement 
tests, and 5) a satisfaction questionnaire. The results of the research were as follows: 1) the developed 
web-based lessons had an efficiency of 89.07/81.50, which was higher than 80/80, (2) the problem solving 
skills before learning had an average score of 7.67 (S.D. = 1.82) and after learning of 12.93 (S.D. = 2.19), 
                                                           
1 นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
  อีเมล: jirapon22pilaiporn@gmail.com 
2 อาจารย์ที่ปรกึษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
1 Master Student Program in Education Technology and Computer Education, Faculty of Education,  
  Mahasarakham University, Email: jirapon22pilaiporn@gmail.com 
2 Advisor, Mahasarakham University 

Received : 8 ส.ค. 2562 
Revised : 19 ธ.ค. 2562 
Accepted : 24 ธ.ค. 2562 
 



77
Journal of Roi Et Rajabhat University

Volume 14 No.2 May - August 2020 

 
 

การพัฒนาบทเรียนบนเว็บผสมผสานสื่ออินโฟกราฟิกส์ตามแนวคิดการใช้ปัญหาเป็นฐาน 
เร่ืองคอมพิวเตอร์สร้างชิ้นงานส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
The development of web-based lessons incorporating infographic media based  
on problem-based concepts in Computer-Assisted Workpieces for Sixth Grade Students  
 
จิรพนธ์ ลีสา1 และ เหมมญิช ์ธนปัทม์มมีณี 2  

Jirapon Leesa1 and Hemmin Thanapatmeemamee2  
 
บทคัดย่อ 
  การพัฒนาบทเรียนบนเว็บผสมผสานสื่ออินโฟกราฟิกส์ตามแนวคิดการใช้ปัญหาเป็นฐาน ความมุ่งหมายของการวิจัย  
1) เพื่อพัฒนาบทเรียนบนเว็บ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหา ก่อนเรียน 
และหลังเรียนจากบทเรียน 3) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนจากบทเรียน 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรยีน กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
หนองดงหนองหิน ได้มาการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่มกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เป็นจ านวน 30 คน เครื่องมือท่ีใช้
ในการวิจัย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ของบทเรียน 2) บทเรียนบนเวบ็ผสมผสานสื่ออินโฟกราฟิกส์ ตามแนวคิดการใช้ปัญหา 
เป็นฐาน 3) แบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหา 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน 
ที่มีต่อการพัฒนาบทเรยีน การใช้ปัญหาเป็นฐาน ผลการวิจัยปรากฎดังนี้ 1) การพัฒนาบทเรียนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
ก าหนดไว ้E1/E2 = 80/80 มีค่าประสิทธิภาพ 89.07/81.50 2) ผลการเปรยีบเทียบทักษะการแก้ปัญหา มีค่าเฉลี่ยก่อนเรยีน 
7.67 และหลังเรยีน 12.93 และมคี่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ก่อนเรยีน 1.82 หลังเรียน 2.19 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .01 3) ผลเพื่อเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน มคี่าเฉลี่ยก่อนเรียน 7.90 
ค่าเฉลี่ยหลังเรียน 16.30 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนเรียน 2.42 หลังเรียน 1.46 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .01 4) ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียน อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
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Abstract  
 The purposes of the research were 1) to develop web-based lessons to meet the specified efficiency 
of 80/80, 2) to compare problem solving skills before and after studying the developed web-based lessons,  
3) to compare the test scores before and after studying the developed web-based lessons, and 4) to study 
students' satisfaction of the developed web-based lessons. The samples were 30 Grade 6 students  
at Ban Nong Song Hong Nong Dong Nong Hin School who were selected from cluster random sampling.  
The research instruments included 1) lesson learning management plans, 2) web-based lessons incorporating 
infographic media based on problem-based concepts, 3) problem-solving skills tests, 4) learning achievement 
tests, and 5) a satisfaction questionnaire. The results of the research were as follows: 1) the developed 
web-based lessons had an efficiency of 89.07/81.50, which was higher than 80/80, (2) the problem solving 
skills before learning had an average score of 7.67 (S.D. = 1.82) and after learning of 12.93 (S.D. = 2.19), 
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which was higher than before learning at a statistical significance level of .01, 3) the learning achievement 
test score before learning had an average score of 7.90 (S.D. = 2.42) and after learning of 16.30 (S.D. = 1.46), 
which was higher than before learning at a statistical significance level of .01, and (4) the students had  
the whole satisfaction of the developed web-based lessons at the highest level. 
 
Keywords  :  problem solving skills, blended learning, infographic teaching media 
 
บทน า 
  จากการพัฒนาการศึกษาของประเทศที่ผ่านมา คุณภาพของการศึกษาในประเทศได้มีการพัฒนาที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด 
โดยจากผลการศึกษา พัฒนาการของเด็กแรกเกิด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความสามารถในการเรียนรู้
ของผู้เรียนที่น้อยลง ทักษะการเรียนรู้และการใฝ่หาความรู้ที่เพิ่มขึ้นแต่ยังขาดความสามารถในการจัดการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ 
ประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอน สัดส่วนจ านวนนักเรียนต่อหอ้งเรียนต่ ากว่าเกณฑม์าตรฐาน จ านวนนักเรียนต่อคณุครู 
ต่ ากว่าเกณฑ์ โดยเฉพาะในโรงเรียนขนาดเล็ก คณุครเูกินและขาดแคลนบางสาขาวิชา จากปัญหาข้างตน้บางส่วนจึงท าให้ 
เกิดแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560–2579 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาประเทศใหไ้ปในทิศทางที่ดีขึ้น  
การด าเนินการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ ได้ให้ความส าคญักับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ 
การยอมรับ และเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผนฯ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยได้ศึกษาสภาวการณ์และบริบทแวดล้อมทีม่ีผลกระทบต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศ ทั้งด้านความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ดิจิทัลแบบก้าวกระโดด ที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภูมิภาค และโลก การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร
ไปสูส่ังคมสูงวัย และทักษะของประชากรในศตวรรษที่ 21 ที่ท่ัวโลกต่างต้องเผชิญกับความท้าทายและมุ่งพัฒนาประเทศ 
ไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมยุค 4.0 ซึ่งครอบคลุมประเด็นท่ีเกี่ยวกับบริบทการจดัการศึกษา โอกาสทางการศึกษา 
คุณภาพการศึกษา ประสิทธิภาพการจัดการเรยีนการสอน การบรหิารจัดการสถานศึกษา และการใช้จา่ยงบประมาณ 
รวมทั้งการพัฒนาการศึกษากับขดีความสามารถในการแข่งขันของประเทศ นอกจากนี้ ยังได้ศึกษาปัญหาและความท้าทาย 
ของระบบการศึกษา ทั้งที่เกิดจากปัญหาของระบบการศึกษา และจากสภาวการณ์ของโลกที่ประเทศต้องเผชิญ เพื่อน ามาก าหนด
แนวคิดของการจัดการศึกษา วิสัยทัศน์วัตถุประสงค์ เป้าหมายการพฒันาการศึกษา บทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ 
เป้าหมายตัวช้ีวัด และแนวทางการพัฒนา รวมทั้งโครงการเร่งด่วนที่ส าคัญ และการขับเคลื่อนแผนการศกึษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560–2579 ในสว่นของโครงการส าคญัเร่งด่วนของปีงบประมาณ 2560–2561 ทางกระทรวงศึกษาธิการ 
ได้มีการด าเนินการในระยะเร่งด่วน ว่าด้วยเรื่องของการจัดท าฐานข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเช่ือมโยง แลกเปลี่ยน 
และใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่น การขยายการบริการอินเทอรเ์นต็ความเร็วสูง และการใช้
ประโยชน์จาก DLIT, DLTV การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา การปรับระบบการสอบ O-Net ให้เป็นท่ียอมรับ 
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560 : 90) 
  สภาพปัญหาปัจจุบันของนักเรยีนโรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน จากข้อมูลประจ าปีการศึกษา 2560 
การวัดและประเมินผลของผูเ้รียนและผลการทดสอบระดับชาติ O-Net ของปีการศึกษา 2560 ลดต่ าลง 2% จากค่าเฉลี่ย 
จากปีการศึกษา 2559 ท าให้โรงเรยีนต้องการนวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาและแกไ้ขจุดบกพร่องให้กับผู้เรียน 
โดยเฉพาะการใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอินเตอรเ์น็ตสืบค้นข้อมูลความรู้ และการให้ความช่วยเหลือด้านวิทยากร 
ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ท่ีโรงเรยีนขาดแคลน (โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน, 2560 : 10)  
  บทเรียนบนเว็บเป็นการผสมผสานกันระหว่างเทคโนโลยปีัจจุบัน กับกระบวนการออกแบบระบบการเรยีนการสอน
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพดา้นการเรียนรู้ และแก้ปญัหาในด้านข้อจ ากดัของสถานท่ีและเวลา ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2546 : 65) 
ส าหรับบทเรียนบนระบบเครือข่าย (Web–based Instruction : WBI) เป็นการเรียนการสอนที่ประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อหลายมิติ 
ที่อาศัยประโยชน์จากคุณลักษณะของอินเทอร์เน็ต โดยการน าเอาทรัพยากรที่มีอยู่ในเวลิดไ์วด์เว็บ (World Wide Web)  
มาออกแบบเป็นเว็บเพื่อการเรียนการสอนสนบัสนุนและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในรปูแบบต่าง ๆ ที่มปีระสิทธิภาพเชื่อมโยง
เป็นเครือข่ายทีส่ามารถเรยีนได้ทุกท่ีทุกเวลา โดยผู้สอนและผู้เรยีนมปีฏิสัมพันธ์กันผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เช่ือมโยง 
ซึ่งกันและกัน สุรเดช มูลจันที (2550 : 90-91) กล่าวว่าบทเรียนบนเว็บแบบเว็บเควสท์ เป็นนวัตกรรมการจัดกิจกรรมการเรียน 
ในลักษณะที่นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ส่วนใหญ่ หรือทั้งหมดจากแหล่งเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ให้การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
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ที่ช่วยให้นักเรียนใช้เวลาในการสืบค้นและเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพท่ีสุด ท าให้นักเรียนได้ใช้แหล่งขอ้มูล ใช้การคิดวิเคราะห์ 
ใช้การจัดการกับข้อมูล ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหาได้ จากการศึกษาวิจัยของนักการศึกษาหลายท่าน 
ล้วนสนับสนุนว่าบทเรยีนบนเว็บสามารถน าไปใช้เป็นสื่อการเรียนของนักเรียนได้ 
  จากการศึกษาการเรียนบนเว็บที่ใช้แนวคิดการใช้ปัญหาเป็นฐาน ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
พร้อมท้ังส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ความสามารถอย่างเตม็ที่ และเป็นการกระตุ้นให้นักเรยีนเกิดการตื่นตวัในเรื่องการคิดวิเคราะห์
ทักษะในการแก้ปัญหา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น เพราะในชีวิตประจ าวันนักเรียนจะต้องเผชิญกับอุปสรรคและจะต้อง 
ใช้องค์ความรู้ไม่เฉพาะแต่วิชาชีพของตัวเองเท่านั้น ยังต้องรวมศาสตร์อื่น ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อเปน็แนวทางที่จะน าไปสู่
เป้าหมายของชีวิตอีกด้วย นับว่าเป็นรูปแบบการเรียนการสอนทีส่อดคล้องกับกับสภาพของสังคมในปจัจุบัน ซึ่งมีการแข่งขัน 
กันสูงมาก ไมเ่ฉพาะแตเ่รื่องการเรยีนเท่านั้น ตลอดจนการท างานในทุกสาขาอาชีพ เมื่อนักศึกษาผ่านกระบวนการเรียนรู้ 
แบบการใช้ปัญหาเป็นฐานแล้ว ผู้วจิัยคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาจะสามารถคดิวิเคราะห์และแก้ปญัหาในชีวิตประจ าวันได้
อย่างสมเหตุสมผล อย่างที่ตัวเองได้ฝึกฝนมาและสามารถน าไปพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนในเรื่องอื่น ๆ ส าหรับผู้ที่สนใจต่อไป 
ไพศาล สุวรรณน้อย (2558 : 138) ได้อธิบายว่าการเรียนโดยใช้แนวคิดการใช้ปัญหาเป็นฐาน ผู้เรียนจะมีทักษะในการตั้งสมมติฐาน
และการให้เหตุผลดีขึ้น สามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ท างานเป็นกลุ่มและสื่อสารกับผู้อื่นได้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพ 
ความคงอยู่ของความรู้นานกว่าการเรียนแบบบรรยาย นอกจากน้ัน บรรยากาศการเรียนรู้มีชีวิตชีวา จูงใจให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้
มากขึ้น และยังส่งเสริมความร่วมมือและการท างานร่วมกัน 
  การใช้รูปภาพเพื่อน าเสนอข้อมูลอินโฟกราฟิกมีต้นก าเนิดมาจากการใช้รูปภาพเพื่อการสื่อสาร ในอดีตมีวิวัฒนาการ
และเปลี่ยนค านยิามจนเป็นค าว่า “อินโฟกราฟิก” ที่หมายถึงรูปแบบการเรยีนรู้จากการมอง ช่วยเพิ่มความสนใจของผู้รับสาร 
และลดระยะเวลาในการท าความเข้าใจเนื้อหา หลักการจัดท าอินโฟกราฟิกประกอบด้วยทักษะ 3 ประการ คือ วิเคราะห์  
เรียบเรียง และออกแบบ การจัดท าจะเริม่จากการแปลงใจความส าคญัของเนื้อหาเป็นรูปภาพ โดยรูปภาพน่ันต้องอธิบายเนื้อหา
ได้ครบถ้วนเข้าใจง่าย มีสถติิและเอกสารอ้างอิงประกอบ เพื่อเพ่ิมความน่าสนใจและน่าเช่ือถือ การจดัท าสื่ออินโฟกราฟิก 
จะใช้เครื่องมือในการพัฒนารูปภาพ เนื่องจากความต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร ความง่ายในการเผยแพร่ผลงาน 
ได้หลายช่องทาง และความสามารถของวิธีสื่อสารที่ช่วยเพิ่มความตั้งใจ เปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือพฤตกิรรมของผูร้ับสาร  
ซึง่เป็นประโยชน์ที่ส าคัญและจ าเปน็ หากต้องการสร้างอินโฟกราฟิกที่ดีและมปีระสิทธิภาพ ควรยึดตามหลักการจัดท าสื่อ  
ดังท่ีเสนอไปข้างต้น นอกจากน้ีควรประเมินปัจจยัที่มีผลกระทบด้วย (จงกลณี จงพรชัย, กฤตติกา ตญัญะแสนสุข, ลาวลัย์ 
ศรัทธาพุทธ, 2559 : 98) 
  จากประเด็นความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงต้องการพัฒนารูปแบบการสอนและการถ่ายทอดความรู้ โดยใช้การพัฒนา
บทเรียนบนเว็บ ซึ่งเป็นสื่อท่ีเน้นการเรยีนแบบเอกัตบุคคล เพื่อแก้ปญัหาผูเ้รียนที่เรียนช้าสามารถเรียนไปตามความสามารถ
ของตน โดยผู้วิจัยสนใจที่จะพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์แกผู่้เรยีน เพื่อใช้เป็นสื่อการเรยีนการสอน 
ผ่านโปรแกรมบทเรียนบนเว็บ โดยผสมผสานสื่ออินโฟกราฟิกที่มีประสิทธิภาพ ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจและสร้างแรงจูงใจ 
แก่ผู้เรยีน ซึ่งสามารถเรยีนซ้ าหรือทบทวนได้ด้วยตนเอง  
 
วัตถุประสงค์  
  1. เพื่อพัฒนาบทเรียนบนเว็บผสมผสานสื่ออินโฟกราฟิกส์ ตามแนวคิดการใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะ 
การแก้ปัญหา เรื่องคอมพิวเตอรส์ร้างช้ินงาน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 
  2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการแกป้ัญหา ก่อนเรียนและหลังเรียนจากบทเรียนบนเว็บ ผสมผสานสื่ออนิโฟกราฟิกส์
ตามแนวคิดการใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปญัหา เรื่องคอมพิวเตอรส์ร้างช้ินงาน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
  3. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน จากบทเรียนบนเว็บผสมผสานสื่ออินโฟกราฟิกส์ 
ตามแนวคิดการใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปญัหา เรื่องคอมพิวเตอรส์ร้างช้ินงาน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
  4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนบนเว็บ ผสมผสานสื่ออินโฟกราฟิกส์ตามแนวคิดการใช้ปัญหา
เป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการแกป้ัญหา เรื่อง คอมพิวเตอร์สร้างช้ินงาน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
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ที่ช่วยให้นักเรียนใช้เวลาในการสืบค้นและเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพท่ีสุด ท าให้นักเรียนได้ใช้แหล่งขอ้มูล ใช้การคิดวิเคราะห์ 
ใช้การจัดการกับข้อมูล ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหาได้ จากการศึกษาวิจัยของนักการศึกษาหลายท่าน 
ล้วนสนับสนุนว่าบทเรยีนบนเว็บสามารถน าไปใช้เป็นสื่อการเรียนของนักเรียนได้ 
  จากการศึกษาการเรียนบนเว็บที่ใช้แนวคิดการใช้ปัญหาเป็นฐาน ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
พร้อมท้ังส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ความสามารถอย่างเตม็ที่ และเป็นการกระตุ้นให้นักเรยีนเกิดการตื่นตวัในเรื่องการคิดวิเคราะห์
ทักษะในการแก้ปัญหา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น เพราะในชีวิตประจ าวันนักเรียนจะต้องเผชิญกับอุปสรรคและจะต้อง 
ใช้องค์ความรู้ไม่เฉพาะแต่วิชาชีพของตัวเองเท่านั้น ยังต้องรวมศาสตร์อื่น ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อเปน็แนวทางที่จะน าไปสู่
เป้าหมายของชีวิตอีกด้วย นับว่าเป็นรูปแบบการเรียนการสอนทีส่อดคล้องกับกับสภาพของสังคมในปจัจุบัน ซึ่งมีการแข่งขัน 
กันสูงมาก ไมเ่ฉพาะแตเ่รื่องการเรยีนเท่านั้น ตลอดจนการท างานในทุกสาขาอาชีพ เมื่อนักศึกษาผ่านกระบวนการเรียนรู้ 
แบบการใช้ปัญหาเป็นฐานแล้ว ผู้วจิัยคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาจะสามารถคดิวิเคราะห์และแก้ปญัหาในชีวิตประจ าวันได้
อย่างสมเหตุสมผล อย่างที่ตัวเองได้ฝึกฝนมาและสามารถน าไปพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนในเรื่องอื่น ๆ ส าหรับผู้ที่สนใจต่อไป 
ไพศาล สุวรรณน้อย (2558 : 138) ได้อธิบายว่าการเรียนโดยใช้แนวคิดการใช้ปัญหาเป็นฐาน ผู้เรียนจะมีทักษะในการตั้งสมมติฐาน
และการให้เหตุผลดีขึ้น สามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ท างานเป็นกลุ่มและสื่อสารกับผู้อื่นได้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพ 
ความคงอยู่ของความรู้นานกว่าการเรียนแบบบรรยาย นอกจากน้ัน บรรยากาศการเรียนรู้มีชีวิตชีวา จูงใจให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้
มากขึ้น และยังส่งเสริมความร่วมมือและการท างานร่วมกัน 
  การใช้รูปภาพเพื่อน าเสนอข้อมูลอินโฟกราฟิกมีต้นก าเนิดมาจากการใช้รูปภาพเพื่อการสื่อสาร ในอดีตมีวิวัฒนาการ
และเปลี่ยนค านยิามจนเป็นค าว่า “อินโฟกราฟิก” ที่หมายถึงรูปแบบการเรยีนรู้จากการมอง ช่วยเพิ่มความสนใจของผู้รับสาร 
และลดระยะเวลาในการท าความเข้าใจเนื้อหา หลักการจัดท าอินโฟกราฟิกประกอบด้วยทักษะ 3 ประการ คือ วิเคราะห์  
เรียบเรียง และออกแบบ การจัดท าจะเริม่จากการแปลงใจความส าคญัของเนื้อหาเป็นรูปภาพ โดยรูปภาพน่ันต้องอธิบายเนื้อหา
ได้ครบถ้วนเข้าใจง่าย มีสถติิและเอกสารอ้างอิงประกอบ เพื่อเพ่ิมความน่าสนใจและน่าเช่ือถือ การจดัท าสื่ออินโฟกราฟิก 
จะใช้เครื่องมือในการพัฒนารูปภาพ เนื่องจากความต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร ความง่ายในการเผยแพร่ผลงาน 
ได้หลายช่องทาง และความสามารถของวิธีสื่อสารที่ช่วยเพิ่มความตั้งใจ เปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือพฤตกิรรมของผูร้ับสาร  
ซึง่เป็นประโยชน์ที่ส าคัญและจ าเปน็ หากต้องการสร้างอินโฟกราฟิกที่ดีและมปีระสิทธิภาพ ควรยึดตามหลักการจัดท าสื่อ  
ดังท่ีเสนอไปข้างต้น นอกจากน้ีควรประเมินปัจจยัที่มีผลกระทบด้วย (จงกลณี จงพรชัย, กฤตติกา ตญัญะแสนสุข, ลาวลัย์ 
ศรัทธาพุทธ, 2559 : 98) 
  จากประเด็นความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงต้องการพัฒนารูปแบบการสอนและการถ่ายทอดความรู้ โดยใช้การพัฒนา
บทเรียนบนเว็บ ซึ่งเป็นสื่อท่ีเน้นการเรยีนแบบเอกัตบุคคล เพื่อแก้ปญัหาผูเ้รียนที่เรียนช้าสามารถเรียนไปตามความสามารถ
ของตน โดยผู้วิจัยสนใจที่จะพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์แกผู่้เรยีน เพื่อใช้เป็นสื่อการเรยีนการสอน 
ผ่านโปรแกรมบทเรียนบนเว็บ โดยผสมผสานสื่ออินโฟกราฟิกที่มีประสิทธิภาพ ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจและสร้างแรงจูงใจ 
แก่ผู้เรยีน ซึ่งสามารถเรยีนซ้ าหรือทบทวนได้ด้วยตนเอง  
 
วัตถุประสงค์  
  1. เพื่อพัฒนาบทเรียนบนเว็บผสมผสานสื่ออินโฟกราฟิกส์ ตามแนวคิดการใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะ 
การแก้ปัญหา เรื่องคอมพิวเตอรส์ร้างช้ินงาน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 
  2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการแกป้ัญหา ก่อนเรียนและหลังเรียนจากบทเรียนบนเว็บ ผสมผสานสื่ออนิโฟกราฟิกส์
ตามแนวคิดการใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปญัหา เรื่องคอมพิวเตอรส์ร้างช้ินงาน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
  3. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน จากบทเรียนบนเว็บผสมผสานสื่ออินโฟกราฟิกส์ 
ตามแนวคิดการใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปญัหา เรื่องคอมพิวเตอรส์ร้างช้ินงาน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
  4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนบนเว็บ ผสมผสานสื่ออินโฟกราฟิกส์ตามแนวคิดการใช้ปัญหา
เป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการแกป้ัญหา เรื่อง คอมพิวเตอร์สร้างช้ินงาน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
 
 

 
 

กรอบแนวคิดและสมมติฐาน 
  ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจยัแสดงกรอบแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎี การใช้ปญัหาเป็นฐานของมณัฑรา ธรรมบศุย (2545 : 5) 
มาประยุกต์ใช้เป็นช่ือต้นตัวแปรต้น 1 ด้าน คือ ด้านการบทเรียนบนเว็บที่ผสมผสานอินโฟกราฟิกส์ ตามแนวคิดการใช้ปัญหาเป็นฐาน 
และช่ือตน้ตัวแปรตาม 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน  2) ดา้นทักษะการแก้ปญัหา 3) ด้านความพึงพอใจ  โดยแสดง 
การเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ดังภาพประกอบ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                             
                                                         
 
 
 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิด  

บทเรียนบนเว็บ หลักการออกแบบบทเรียนบนเว็บ 
1.  การสร้างแรงจูงใจให้กับผูเ้รียน  
2.  บอกวัตถุประสงค์ของการเรยีน  
3.  ทบทวนความรู้เดิม  
4.  ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้  
5.  ให้ค าแนะน าและให้ข้อมลูย้อนกลับ  
6.  ทดสอบความรู้  
7.  การน าความรูไ้ปใช้ 
 
การเรยีนรู้แบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน  
(Problem-Based Learning) 
1. ก าหนดปัญหา 
2. ท าความเข้าใจปัญหา 
3. ด าเนินการศึกษาค้นคว้า 
4. สังเคราะหค์วามรู ้
5. สรุปและประเมินค่าของค าตอบ 
6. น าเสนอและประเมินผลงาน     

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ทักษะการแก้ปัญหา 
ความพึงพอใจ 

อินโฟกราฟิกส์  
การสร้างอินโฟกราฟิกให้มีประสิทธิภาพ  
1. เน้นท่ีหัวข้อหลักหัวข้อเดียว 
2. ออกแบบให้เข้าใจง่าย  
3. ข้อมูลเป็นสิ่งส าคัญ  
4. แน่ใจว่าข้อเท็จจริงถูกต้อง  
5. ให้อินโฟกราฟิกเป็นตัวเล่าเรื่อง 
6. การออกแบบที่ดีท าให้มีประสิทธิภาพ  
7. ใช้สีที่ดึงดูดความสนใจ 
8. ใช้ค าพูดที่กระชับ 
9. ตรวจสอบตัวเลขข้อมลู  
10. ท าไฟล์อินโฟกราฟิกให้เล็ก 

บทเรียนบนเว็บผสมผสานสื่ออินโฟ
กราฟิกส์ตามแนวคิดการใช้ปัญหา
เป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการ
แก้ปัญหา เรื่องคอมพิวเตอรส์ร้าง
ช้ินงาน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

การสอนแบบผสมผสาน โดยใช้การจัดการเรยีนการสอน  
เป็นร้อยละ 70 : 30 แบ่งเป็นการเรียนในช้ันเรียน 
เป็นร้อยละ 70 การเรียนบนเว็บเป็นร้อยละ 30  



วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
ปที่ 14 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 256380

 
 

  สมมติฐาน 
   1. นักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บผสมผสานสื่ออินโฟกราฟิกส์ ตามแนวคิดการใช้ปัญหาเป็นฐาน 
เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปญัหามผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
   2. นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บผสมผสานสื่ออินโฟกราฟิกสต์ามแนวคิดการใช้ปัญหาเป็นฐาน 
เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปญัหา มทีักษะการแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  1. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
    1.1 ประชากร 
       ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 
หนองดงหนองหิน จ านวนทั้งหมดเป็น 65 คน  
    1.2 กลุ่มตัวอย่าง  
      กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
หนองดงหนองหิน ได้มาจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่มกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เป็นจ านวน 30 คน 
  2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
   เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 5 ชนิด ประกอบด้วย  
   2.1 แผนการจัดการเรยีนรู้ของบทเรียน 16 ช่ัวโมง   
   2.2 บทเรียนบนเว็บผสมผสานสื่ออินโฟกราฟิกส์ตามแนวคิดการใช้ปัญหาเป็นฐาน  
   2.3 แบบทดสอบวัดทักษะการแกป้ัญหา เป็นแบบปรนัย  4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 
   2.4 แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 
   2.5 แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการพัฒนา แบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด 
มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   3.1 แผนการจัดการเรยีนรู้ของบทเรียนบนเว็บผสมผสานสื่ออินโฟกราฟิกส์ตามแนวคดิการใช้ปัญหาเปน็ฐาน 
     3.1.1 ศึกษาโครงสร้างเนื้อหาตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
     3.1.2 ศึกษาหลักการ ทฤษฎี และเทคนิคการจดัการเรียนรู้ของแนวคิดการใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อใช้ใน
แผนการจดัการเรียนรู้ ตามแนวคดิการใช้ปัญหาเป็นฐานโดยให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 4 ท่าน  
     3.1.3 จัดท าแผนการจัดการเรียนรูโ้ดยน าเนื้อหาที่วิเคราะห์ได้มาเขียนเป็นแผนการจัดการเรยีนรู้ 
     3.1.4 จัดท าแผนการจัดการเรียนรูต้ามแนวคิดการใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยมีวิธีการจัดการเรียนการสอน 
ตามแนวคิด  6 ข้ันตอน 
     3.1.5 น าแผนการจัดการเรยีนรู้ที่เขียนเสรจ็เรยีบร้อยแล้วให้ประธาน คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
และผูเ้ชี่ยวชาญด้านการจัดท าแผนการจัดการเรยีนรู้ พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสม  
     3.1.6 น าแผนการจัดการเรยีนรู้ที่ได้ท าการแก้ไขปรับปรุงแล้ว ไปท าการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญประเมนิผล
ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึง่  
     3.1.7 น าแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนบนเว็บ รวมทั้งสื่อและอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในกระบวนการจัดกิจกรรม
การเรยีนรู้ที่ผ่านการประเมิน และแก้ไขปรับปรุงแล้วน าไปใช้ 
    3.2 บทเรียนบนเว็บผสมผสานสื่ออินโฟกราฟิกส์ตามแนวคิดการใช้ปัญหาเป็นฐาน 
     3.2.1 ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยีช่วงช้ันท่ี 2 (ป.4–ป.6) วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องคอมพิวเตอร์สร้างช้ินงาน แล้วรวบรวมเอกสาร 
ที่เกี่ยวข้องเนื้อหา 
      3.2.2 ก าหนดรูปแบบการน าเสนอเนื้อหาบทเรียนโดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 จ านวนหน่วย 
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  สมมติฐาน 
   1. นักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บผสมผสานสื่ออินโฟกราฟิกส์ ตามแนวคิดการใช้ปัญหาเป็นฐาน 
เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปญัหามผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
   2. นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บผสมผสานสื่ออินโฟกราฟิกสต์ามแนวคิดการใช้ปัญหาเป็นฐาน 
เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปญัหา มทีักษะการแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  1. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
    1.1 ประชากร 
       ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 
หนองดงหนองหิน จ านวนทั้งหมดเป็น 65 คน  
    1.2 กลุ่มตัวอย่าง  
      กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
หนองดงหนองหิน ได้มาจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่มกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เป็นจ านวน 30 คน 
  2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
   เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 5 ชนิด ประกอบด้วย  
   2.1 แผนการจัดการเรยีนรู้ของบทเรียน 16 ช่ัวโมง   
   2.2 บทเรียนบนเว็บผสมผสานสื่ออินโฟกราฟิกส์ตามแนวคิดการใช้ปัญหาเป็นฐาน  
   2.3 แบบทดสอบวัดทักษะการแกป้ัญหา เป็นแบบปรนัย  4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 
   2.4 แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 
   2.5 แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการพัฒนา แบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด 
มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   3.1 แผนการจัดการเรยีนรู้ของบทเรียนบนเว็บผสมผสานสื่ออินโฟกราฟิกส์ตามแนวคดิการใช้ปัญหาเปน็ฐาน 
     3.1.1 ศึกษาโครงสร้างเนื้อหาตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
     3.1.2 ศึกษาหลักการ ทฤษฎี และเทคนิคการจดัการเรียนรู้ของแนวคิดการใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อใช้ใน
แผนการจดัการเรียนรู้ ตามแนวคดิการใช้ปัญหาเป็นฐานโดยให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 4 ท่าน  
     3.1.3 จัดท าแผนการจัดการเรียนรูโ้ดยน าเนื้อหาที่วิเคราะห์ได้มาเขียนเป็นแผนการจัดการเรยีนรู้ 
     3.1.4 จัดท าแผนการจัดการเรียนรูต้ามแนวคิดการใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยมีวิธีการจัดการเรียนการสอน 
ตามแนวคิด  6 ข้ันตอน 
     3.1.5 น าแผนการจัดการเรยีนรู้ที่เขียนเสรจ็เรยีบร้อยแล้วให้ประธาน คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
และผูเ้ชี่ยวชาญด้านการจัดท าแผนการจัดการเรยีนรู้ พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสม  
     3.1.6 น าแผนการจัดการเรยีนรู้ที่ได้ท าการแก้ไขปรับปรุงแล้ว ไปท าการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญประเมนิผล
ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึง่  
     3.1.7 น าแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนบนเว็บ รวมทั้งสื่อและอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในกระบวนการจัดกิจกรรม
การเรยีนรู้ที่ผ่านการประเมิน และแก้ไขปรับปรุงแล้วน าไปใช้ 
    3.2 บทเรียนบนเว็บผสมผสานสื่ออินโฟกราฟิกส์ตามแนวคิดการใช้ปัญหาเป็นฐาน 
     3.2.1 ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยีช่วงช้ันท่ี 2 (ป.4–ป.6) วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องคอมพิวเตอร์สร้างช้ินงาน แล้วรวบรวมเอกสาร 
ที่เกี่ยวข้องเนื้อหา 
      3.2.2 ก าหนดรูปแบบการน าเสนอเนื้อหาบทเรียนโดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 จ านวนหน่วย 
 

 
 

 
   3.2.3 วิเคราะห์เนื้อหาวิชาและจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหากับจดุประสงค์
เชิงพฤติกรรม โดยให้ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเนื้อหาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาความถูกต้อง โดยมผีู้เช่ียวชาญ 
ทั้ง 3 ท่าน ที่สร้างขึ้นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับดี มีค่าเท่ากับ 3.94 
    3.2.4 น าไปทดลองใช้ การทดลองแบบกลุ่มเล็ก (Small Group Evaluation) ได้ค่าเท่ากับ 87.20/80.67  
    3.2.5 น าบทเรียนบนเว็บไปทดลองใช้และน าไปประเมินโดยการขอค าแนะน าจากประธานกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ ์และผู้มปีระสบการณ ์โดยแตล่ะชุดจะมีการก าหนดสถานการณ์และมคี าตอบให้ผูเ้รียนเลือกตอบตามล าดับ 
การแก้ไขสถานการณ์จ านวน 20 ข้อ  
  3.3 แบบทดสอบทักษะการแก้ปัญหา 
   3.3.1 ศึกษาเนื้อหาและวิเคราะหร์ายละเอียด เรื่องคอมพิวเตอร์ในการสร้างช้ินงาน วิชาการงานอาชีพ 
และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการงานและพื้นฐานอาชีพ ของกระทรวงศึกษาธิการ 
    3.3.2 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวิธีการสร้างแบบวัดทักษะการแกป้ัญหา 
    3.3.3 ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมขอ้มูลเกี่ยวกับทักษะการแก้ปัญหาจากเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
   3.3.4 สร้างแบบทดสอบทักษะการแก้ปัญหาเป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก ซึ่งผู้วิจัยดดัแปลงมาจากแนวคิด
กระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และทางเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ร่วมกัน โดยแต่ละชุดจะมีการก าหนดสถานการณ์
และมีค าตอบให้ผู้เรียนเลือกตอบ 4 ข้อตามล าดับ โดยสร้างไว้ 30 ข้อ ให้ครอบคลุมเนื้อหาที่ก าหนดตามค าแนะน าที่ให้ออกข้อสอบ
เกินจ านวนท่ีต้องการจริงไม่ต่ ากว่าร้อยละ 25 (บุญชม ศรสีะอาด, 2545 : 75-76)  ซึ่งข้อสอบที่ต้องการจริงในการเก็บข้อมลู
ของวิจัยครั้งนี้คือ 20 ข้อ 
    3.3.5 น าแบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหาไปให้ผูเ้ชี่ยวชาญตรวจสอบ เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคลอ้งระหว่าง
ข้อสอบกับจุดประสงค์ (IOC) ค่าทีผู่้วิจัยได้เท่ากับ 0.67–1 มาใช้เป็นแบบทดสอบ 
    3.3.6 น าแบบทดสอบที่ได้รับการปรับปรุงจากค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญและมคี่า (IOC) ทดสอบกับนักเรียน 
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 
    3.3.7 น าแบบทดสอบที่นักเรียนท าแล้วมาตรวจให้คะแนนโดยให้คะแนนข้อที่ถูกต้องข้อละ 1 คะแนนแล้วน าไป
วิเคราะหร์ายข้อเพื่อหาระดับความยากง่าย (P) มีค่าความยากระหวา่ง 0.53-0.8 และค่าอ านาจแนก (r) มีค่าอ านาจจ าแนก
ระหว่าง 0.20–0.67  
    3.3.8 การวิเคราะห์หาความเช่ือมั่นของข้อสอบ โดยใช้สูตร KR–20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder Richardson)  
ใช้นักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน ได้ค่าเท่ากับ 0.79  
    3.3.9 น าแบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหาฉบับสมบรูณ์ จ านวน 20 ข้อใช้กับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยต่อไป 
  3.4 แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
    3.4.1 วิเคราะห์และศึกษาหลักกา สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการสรา้ง
แบบทดสอบ 
   3.4.2 ศึกษาการสร้างแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ เพื่อเป็นแนวการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน 
   3.4.3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเนื้อหาสาระ ตัวช้ีวัด มาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนแบบอิงเกณฑ์ ชนิดปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ เพื่อคัดเลือกไว้ 20 ข้อ  
    3.4.4 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่ก าหนดไว้ในตารางวิเคราะห์ข้อสอบแล้วน าแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเสนอคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ให้ผู้เช่ียวชาญ โดยก าหนดผู้เชี่ยวชาญ ทั้งหมด 3 ท่าน  
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสม 
    3.4.5 น าข้อมูลที่ได้มาหาค่าความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ได้ค่าเท่ากับ 0.67-1 ผลการพิจารณา
ความสอดคล้องระหวา่งเนื้อหากับจุดประสงค์การเรียนรู้โดยผูเ้ชี่ยวชาญทั้ง 3 ผู้วิจัยได้ปรับปรุงแกไ้ขให้มีความเหมาะสมของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญท าการเลือกข้อสอบจ านวน 20 ข้อเพื่อใช้ในการทดลอง 
   3.4.6 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีผา่นการพิจารณาจากผู้เช่ียวชาญแล้วน าไปทดลองใช้ 
กับกลุ่มทดลองแบบกลุ่มใหญ่ จ านวน 30 คน ที่ใกล้เคียงกันกับกลุ่มทดลองจริง 
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    3.4.7 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีตรวจสอบแกไ้ขข้อบกพร่องแล้วมาวิเคราะหร์ายข้อ  
ค่าอ านาจจ าแนกโดยใช้สูตร B-Index ค่าที่ไดเ้ท่ากับ 0.2–0.6 และหาค่าความยาก (P) ควรมคี่าความยากระหว่าง 0.2-0.8 
ค่าที่ได้เท่ากับ 0.5–0.7 (สมบัติ ท้ายเรือค า, 2553 : 92-93) น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผ่านตรวจสอบแก้ไข
ข้อบกพร่องแล้วน าไปจัดพมิพ์เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล 
   3.4.8 การวิเคราะห์หาความเช่ือมั่นของข้อสอบ โดยใช้สูตร KR–20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder Richardson) 
ใช้นักเรียนที่ไม่ใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน ได้ค่าเท่ากับ 0.79 จากนั้นคัดเลือกข้อสอบให้ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดแก้ไขข้อบกพร่อง  
    3.4.9 น าแบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหาฉบับสมบรูณ์ จ านวน 20 ข้อใช้กับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยต่อไป 
  3.5 แบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียน 
     3.5.1 ศึกษาตารางและงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับความพึงพอใจแนวคิดทฤษฎีความพึงพอใจการวัดประเมินผล 
ความพึงพอใจ 
     3.5.2 สร้างแบบวัดความพึงพอใจจ านวน 25 ข้อต้องการใช้จริงจ านวน 20 ข้อเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) โดยผู้ศึกษาค้นคว้าได้ศึกษาวิธีสร้างแบบวัดความพึงพอใจจากหนังสือการวัดผลการศึกษาของ (สมนึก ภัททิยธนี, 
2546 : 200) ก าหนดค่าคะแนนเป็น 5 ระดับตามวิธีของลเิคิร์ท (Likert) และก าหนดเกณฑ์การตรวจให้คะแนน 5 ระดับ 
    3.5.3 น าแบบวัดความพึงพอใจท่ีสร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจสอบความชัดเจนทางภาษา 
และความถูกต้องตามเนื้อหา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาให้ปรับการใช้ภาษาให้เหมาะสมกับนักเรียน  
    3.5.4 น าแบบวัดความพึงพอใจท่ีปรับปรุงแล้วใหผู้้เชี่ยวชาญดา้นเนือ้หา และการวดัผลการประเมินแบบวัด 
ความพึงพอใจก าหนดค่าคะแนนเป็น 5 ระดับตามวิธีของลเิคิร์ท (Likert) และก าหนดเกณฑ์การให้ คะแนน 5 ระดับ ผลจาก
การตรวจพิจารณาของผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา และการวัดผลแบบวัดความพึงพอใจที่สร้างขึ้นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  
    3.5.5 น าแบบวัดความพึงพอใจให้ผู้เช่ียวชาญหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างบทเรียนที่สร้างขึ้น ไปให้ผู้เช่ียวชาญ 
จ านวน 3 ท่านตรวจสอบความเทีย่งตรงเชิงเนื้อหา มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ค่าท่ีได้เท่ากับ 0.67–1 และข้อที่ปรับปรุงแก้ไข
แล้วคัดเลือกให้เหลือจ านวน 20 ข้อ  
    3.5.6 ปรับปรุงแบบวัดความพึงพอใจตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ แล้วน าไปทดลองใช้ (Try out) กบัประชากร 
ที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าอ านาจจ าแนกโดยวธิี Item Total Correlation ค่าทีไ่ด้เท่ากับ 0.2-0.47 
    3.5.7 หาค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) 
ได้ค่าเท่ากับ 0.77และพิมพ์แบบวัดความพึงพอใจฉบับจริง เพื่อน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไปขั้นตอนแบบแผนที่ใช้ในการศึกษา
ค้นคว้า การศึกษาครั้งน้ีเป็นการศกึษากึ่งทดลอง (Quasi-Experiment) แบบ One Group Pre-test Post-Design (บุญชม  
ศรีสะอาด, 2545 : 109)    
  4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
   ผู้วิจัยวิเคราะหห์าคุณภาพของเครือ่งมือ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการด าเนินการ ดังนี้ 
  4.1 วิเคราะห์หาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยโปรแกรมบทเรียน หาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 = 
80/80 โดยใช้สูตรในการค านวณ (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2551 : 139) 
    4.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหา ของผู้เรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 
   4.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนท่ีเรยีนด้วยบทเรียน ก่อนเรียนและหลังเรยีน 
   4.4 วิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีเรยีนด้วยบทเรียน ตามสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
 
   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
     1. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
      1.1 หาดัชนีความสอดคล้องระหวา่งข้อสอบกับจุดประสงค์เชิงพฤตกิรรมจากความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ  
      1.2 การหาค่าความยากของแบบทดสอบ  
     1.3 การหาค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ  
      1.4 การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ  
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    3.4.7 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีตรวจสอบแกไ้ขข้อบกพร่องแล้วมาวิเคราะหร์ายข้อ  
ค่าอ านาจจ าแนกโดยใช้สูตร B-Index ค่าที่ไดเ้ท่ากับ 0.2–0.6 และหาค่าความยาก (P) ควรมคี่าความยากระหว่าง 0.2-0.8 
ค่าที่ได้เท่ากับ 0.5–0.7 (สมบัติ ท้ายเรือค า, 2553 : 92-93) น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผ่านตรวจสอบแก้ไข
ข้อบกพร่องแล้วน าไปจัดพมิพ์เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล 
   3.4.8 การวิเคราะห์หาความเช่ือมั่นของข้อสอบ โดยใช้สูตร KR–20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder Richardson) 
ใช้นักเรียนที่ไม่ใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน ได้ค่าเท่ากับ 0.79 จากนั้นคัดเลือกข้อสอบให้ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดแก้ไขข้อบกพร่อง  
    3.4.9 น าแบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหาฉบับสมบรูณ์ จ านวน 20 ข้อใช้กับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยต่อไป 
  3.5 แบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียน 
     3.5.1 ศึกษาตารางและงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับความพึงพอใจแนวคิดทฤษฎีความพึงพอใจการวัดประเมินผล 
ความพึงพอใจ 
     3.5.2 สร้างแบบวัดความพึงพอใจจ านวน 25 ข้อต้องการใช้จริงจ านวน 20 ข้อเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) โดยผู้ศึกษาค้นคว้าได้ศึกษาวิธีสร้างแบบวัดความพึงพอใจจากหนังสือการวัดผลการศึกษาของ (สมนึก ภัททิยธนี, 
2546 : 200) ก าหนดค่าคะแนนเป็น 5 ระดับตามวิธีของลเิคิร์ท (Likert) และก าหนดเกณฑ์การตรวจให้คะแนน 5 ระดับ 
    3.5.3 น าแบบวัดความพึงพอใจท่ีสร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจสอบความชัดเจนทางภาษา 
และความถูกต้องตามเนื้อหา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาให้ปรับการใช้ภาษาให้เหมาะสมกับนักเรียน  
    3.5.4 น าแบบวัดความพึงพอใจท่ีปรับปรุงแล้วใหผู้้เชี่ยวชาญดา้นเนือ้หา และการวดัผลการประเมินแบบวัด 
ความพึงพอใจก าหนดค่าคะแนนเป็น 5 ระดับตามวิธีของลเิคิร์ท (Likert) และก าหนดเกณฑ์การให้ คะแนน 5 ระดับ ผลจาก
การตรวจพิจารณาของผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา และการวัดผลแบบวัดความพึงพอใจที่สร้างขึ้นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  
    3.5.5 น าแบบวัดความพึงพอใจให้ผู้เช่ียวชาญหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างบทเรียนที่สร้างขึ้น ไปให้ผู้เช่ียวชาญ 
จ านวน 3 ท่านตรวจสอบความเทีย่งตรงเชิงเนื้อหา มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ค่าท่ีได้เท่ากับ 0.67–1 และข้อที่ปรับปรุงแก้ไข
แล้วคัดเลือกให้เหลือจ านวน 20 ข้อ  
    3.5.6 ปรับปรุงแบบวัดความพึงพอใจตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ แล้วน าไปทดลองใช้ (Try out) กบัประชากร 
ที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าอ านาจจ าแนกโดยวธิี Item Total Correlation ค่าทีไ่ด้เท่ากับ 0.2-0.47 
    3.5.7 หาค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) 
ได้ค่าเท่ากับ 0.77และพิมพ์แบบวัดความพึงพอใจฉบับจริง เพื่อน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไปขั้นตอนแบบแผนที่ใช้ในการศึกษา
ค้นคว้า การศึกษาครั้งน้ีเป็นการศกึษากึ่งทดลอง (Quasi-Experiment) แบบ One Group Pre-test Post-Design (บุญชม  
ศรีสะอาด, 2545 : 109)    
  4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
   ผู้วิจัยวิเคราะหห์าคุณภาพของเครือ่งมือ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการด าเนินการ ดังนี้ 
  4.1 วิเคราะห์หาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยโปรแกรมบทเรียน หาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 = 
80/80 โดยใช้สูตรในการค านวณ (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2551 : 139) 
    4.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหา ของผู้เรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 
   4.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนท่ีเรยีนด้วยบทเรียน ก่อนเรียนและหลังเรยีน 
   4.4 วิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีเรยีนด้วยบทเรียน ตามสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
 
   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
     1. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
      1.1 หาดัชนีความสอดคล้องระหวา่งข้อสอบกับจุดประสงค์เชิงพฤตกิรรมจากความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ  
      1.2 การหาค่าความยากของแบบทดสอบ  
     1.3 การหาค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ  
      1.4 การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ  

 
 

     1.5 การหาค่าคุณภาพของโปรแกรมบทเรียนวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของโปรแกรมบทเรียนใช้วิธีการหา
ประสิทธิภาพ 
     1.6 หาค่าความเช่ือมั่นของแบบประเมินความพึงพอใจท้ังฉบับโดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา  
     1.7 ค่าอ านาจจ าแนกของข้อสอบโดยใช้ดัชนีบี (B-index) 
    2. สถิติพ้ืนฐาน 
      2.1 ร้อยละ 
      2.2 ค่าเฉลี่ย  
     2.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
    3. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน 
      ทดสอบความแตกต่างระหวา่งคะแนนทดสอบก่อนเรยีนและหลังเรยีน โดยใช้ t-test (dependent Samples) 
 
สรุปผล    
  ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามล าดับขั้นตอน ดังต่อไปนี ้
  ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ (𝐸𝐸1/𝐸𝐸2) การพัฒนาบทเรียน ประสิทธิภาพ 80/80 
    ผลวิเคราะหห์าประสิทธิภาพของจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานสื่ออินโฟกราฟิกสต์ามแนวคดิการใช้
ปัญหาเป็นฐาน ตามเกณฑ์ 80/80 รายหน่วยการเรียน ดังตาราง 1 
 
ตาราง 1  ผลวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานสื่ออินโฟกราฟิกส์ 
  ตามแนวคิดการใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 

ผลการเรียน คะแนนเต็ม  S.D. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย 
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (𝐸𝐸1) 50 44.53 2.06 89.07 
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (𝐸𝐸2) 20 16.30 1.47 81.50 
 
  ตอนท่ี 2 ผลการเปรียบเทยีบคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนจากบทเรียนบนเว็บผสมผสานสือ่อินโกราฟิกส์ 
ตามแนวคิดการใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 
ตาราง 2  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวนนักเรียน  S.D. t Sig. 
ก่อนเรียน 30 7.90 2.42 16.510 .000** หลังเรียน 30 16.30 1.46 

** มีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .01 
 
  จากตาราง 2 แสดงว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จากบทเรียนบนเว็บผสมผสานสื่ออินโฟกราฟิกสต์ามแนวคิด 
การใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา เรื่องคอมพิวเตอร์สร้างช้ินงาน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หลังเรียนสูงกว่า 
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .01 
  ตอนท่ี 3 ผลการเปรียบเทยีบทักษะการแก้ปัญหา ก่อนเรียนและหลงัเรียนจากบทเรียนบนเว็บผสมผสาน 
สื่ออินโฟกราฟิกส์ ตามแนวคิดการใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสรมิทักษะการแก้ปัญหา เรื่องคอมพิวเตอรส์ร้างช้ินงาน  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
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ตาราง 3  ทักษะการแก้ปัญหา 
 

แบบวัดทักษะการแก้ปัญหา จ านวนนักเรียน  S.D. t Sig. 
ก่อนเรียน 30 7.67 1.82 12.28 .000** หลังเรียน 30 12.93 2.19 

** มีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .01 
 
    ตอนท่ี 4 ผลความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมตี่อบทเรียน มคี่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ( = 4.56, S.D. = 0.64) 
โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ความพึงพอใจด้านเนื้อหา ( = 4.55, S.D. = 1.60) อยู่ในระดับมากที่สดุ ความพึงพอใจ 
ด้านความสวยงาม ( = 4.58, S.D. = 1.69) อยู่ในระดับมากท่ีสุด ความพึงพอใจด้านโปรแกรม ( = 4.55, S.D. = 1.68)  
อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 
อภิปรายผล 
  1. การพัฒนาบทเรียนบนเว็บที่พัฒนาขึ้น พบว่าบทเรียนบนเว็บมีประสิทธิภาพ 89.07/81.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  
80/80 ท่ีตั้งไว้ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของสร้อยระย้า เขตต์ครี ี(2557 : 68) ศึกษาผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ 
ของบทเรียนบนเว็บ เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับนสิิตระดับปริญญาตรี เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย โดยพบว่า 
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.75/85.67 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ได้ตั้งไวท้ี่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากการพฒันาบทเรียน ได้ผ่าน
ขั้นตอนจากการจัดท าอย่างมีระบบ และมีวิธีการเขียนแผนการเรียนรู้ที่เหมาะสม โดยศึกษาจากหลักสูตรคู่มือครู เนื้อหา เทคนิค  
วิธีการจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพือ่เป็นแนวทางน าไปสู่การจัดกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการสอน 
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผู้ศึกษาค้นคว้ายังได้วิเคราะห์เนื้อหาอย่างละเอียด โดยแบ่งเนื้อหา เรื่องเกี่ยวกับ 
การพัฒนาบทเรียนบนเว็บผสมผสานสื่ออินโฟกราฟิกสต์ามแนวคดิการใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทกัษะการแก้ปัญหา 
และได้ผา่นการตรวจสอบ แกไ้ขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษา และผ่านการตรวจสอบและประเมิน 
ความถูกต้องจากผู้เช่ียวชาญ ผ่านการทดลองปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ก่อนน าไปใช้จริง ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนา 
โดยยดึแบบสร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามองค์ประกอบของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั   
  2. ทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนจากการใช้บทเรียนที่พัฒนาขึ้น พบว่าจากคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
ทักษะการแก้ปัญหา มีค่าเฉลี่ยก่อนเรียน 7.67 ค่าเฉลี่ยหลังเรียน 12.93 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าและพัฒนาการทางการเรียน 
จึงท าให้ประสบผลส าเร็จทางการเรียนจากบทเรียนบนเว็บผสมผสานสื่ออินโฟกราฟิกส์ ตามแนวคิดการใช้ปัญหาเป็นฐาน  
เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปญัหา สอดคล้องกับผลการศึกษา พรรณพร นามโนรินทร (2555 : 87) เรื่องการจัดการเรยีนรู ้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร้อยละ 81.25 ของกลุ่มเป้าหมาย ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนที่เรียนจากการจัดการเรยีนรู้ 
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร้อยละ 87.50 ของกลุ่มเป้าหมาย แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าและพัฒนาการทางการเรียนจึงท าให้
ประสบผลส าเร็จทางการเรียน แผนการจัดการเรยีนรู้ การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียน 
มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้ปัญหาเป็นเครื่องกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความต้องการที่จะศึกษาหาความรู้และค าตอบด้วยตนเอง 
โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาที่ช่วยให้นักเรียนคดิเป็นท าเป็นและแกป้ัญหาเป็น มีการตดัสินใจที่ดีและสามารถเรียนรู้การท างาน
เป็นทีม รวมทั้งการน าทักษะที่ได้ในการแก้ปัญหาไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ โดยมีครูเป็นผู้ให้การสนับสนนุและอ านวยความสะดวก
ในการเรียนรู้  
  3. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียน จากบทเรยีนท าให้ผูเ้รยีนมีค่าเฉลี่ยก่อนเรียน 7.90 ค่าเฉลี่ยหลังเรียน 
16.30 และมีค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานก่อนเรียน 2.42 หลังเรียน 1.46 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 
ที่ระดับ .01 สอดคล้องกับผลของภาวิดา สายโอภาส (2557 : 5) ผลของการเปรยีบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียน กับคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่านักเรียนที่เรียนจากบทเรียนบนเว็บ เรื่องการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ ตามโปรแกรมประเมินผลนักเรียน
นานาชาติ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่าการเรียนจากบทเรียนบนเว็บท าให้กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้นกว่าเดิม 

X

X
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X X
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ตาราง 3  ทักษะการแก้ปัญหา 
 

แบบวัดทักษะการแก้ปัญหา จ านวนนักเรียน  S.D. t Sig. 
ก่อนเรียน 30 7.67 1.82 12.28 .000** หลังเรียน 30 12.93 2.19 

** มีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .01 
 
    ตอนท่ี 4 ผลความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมตี่อบทเรียน มคี่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ( = 4.56, S.D. = 0.64) 
โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ความพึงพอใจด้านเนื้อหา ( = 4.55, S.D. = 1.60) อยู่ในระดับมากที่สดุ ความพึงพอใจ 
ด้านความสวยงาม ( = 4.58, S.D. = 1.69) อยู่ในระดับมากท่ีสุด ความพึงพอใจด้านโปรแกรม ( = 4.55, S.D. = 1.68)  
อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 
อภิปรายผล 
  1. การพัฒนาบทเรียนบนเว็บที่พัฒนาขึ้น พบว่าบทเรียนบนเว็บมีประสิทธิภาพ 89.07/81.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  
80/80 ท่ีตั้งไว้ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของสร้อยระย้า เขตต์ครี ี(2557 : 68) ศึกษาผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ 
ของบทเรียนบนเว็บ เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับนสิิตระดับปริญญาตรี เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย โดยพบว่า 
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.75/85.67 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ได้ตั้งไวท้ี่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากการพฒันาบทเรียน ได้ผ่าน
ขั้นตอนจากการจัดท าอย่างมีระบบ และมีวิธีการเขียนแผนการเรียนรู้ที่เหมาะสม โดยศึกษาจากหลักสูตรคู่มือครู เนื้อหา เทคนิค  
วิธีการจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพือ่เป็นแนวทางน าไปสู่การจัดกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการสอน 
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผู้ศึกษาค้นคว้ายังได้วิเคราะห์เนื้อหาอย่างละเอียด โดยแบ่งเนื้อหา เรื่องเกี่ยวกับ 
การพัฒนาบทเรียนบนเว็บผสมผสานสื่ออินโฟกราฟิกสต์ามแนวคดิการใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทกัษะการแก้ปัญหา 
และได้ผา่นการตรวจสอบ แกไ้ขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษา และผ่านการตรวจสอบและประเมิน 
ความถูกต้องจากผู้เช่ียวชาญ ผ่านการทดลองปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ก่อนน าไปใช้จริง ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนา 
โดยยดึแบบสร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามองค์ประกอบของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั   
  2. ทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนจากการใช้บทเรียนที่พัฒนาขึ้น พบว่าจากคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
ทักษะการแก้ปัญหา มีค่าเฉลี่ยก่อนเรียน 7.67 ค่าเฉลี่ยหลังเรียน 12.93 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าและพัฒนาการทางการเรียน 
จึงท าให้ประสบผลส าเร็จทางการเรียนจากบทเรียนบนเว็บผสมผสานสื่ออินโฟกราฟิกส์ ตามแนวคิดการใช้ปัญหาเป็นฐาน  
เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปญัหา สอดคล้องกับผลการศึกษา พรรณพร นามโนรินทร (2555 : 87) เรื่องการจัดการเรยีนรู ้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร้อยละ 81.25 ของกลุ่มเป้าหมาย ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนที่เรียนจากการจัดการเรยีนรู้ 
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร้อยละ 87.50 ของกลุ่มเป้าหมาย แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าและพัฒนาการทางการเรียนจึงท าให้
ประสบผลส าเร็จทางการเรียน แผนการจัดการเรยีนรู้ การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียน 
มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้ปัญหาเป็นเครื่องกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความต้องการที่จะศึกษาหาความรู้และค าตอบด้วยตนเอง 
โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาที่ช่วยให้นักเรียนคดิเป็นท าเป็นและแกป้ัญหาเป็น มีการตดัสินใจที่ดีและสามารถเรียนรู้การท างาน
เป็นทีม รวมทั้งการน าทักษะที่ได้ในการแก้ปัญหาไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ โดยมีครูเป็นผู้ให้การสนับสนนุและอ านวยความสะดวก
ในการเรียนรู้  
  3. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียน จากบทเรยีนท าให้ผูเ้รยีนมีค่าเฉลี่ยก่อนเรียน 7.90 ค่าเฉลี่ยหลังเรียน 
16.30 และมีค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานก่อนเรียน 2.42 หลังเรียน 1.46 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 
ที่ระดับ .01 สอดคล้องกับผลของภาวิดา สายโอภาส (2557 : 5) ผลของการเปรยีบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียน กับคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่านักเรียนที่เรียนจากบทเรียนบนเว็บ เรื่องการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ ตามโปรแกรมประเมินผลนักเรียน
นานาชาติ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่าการเรียนจากบทเรียนบนเว็บท าให้กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้นกว่าเดิม 
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และบทเรียนบนเว็บทีผู่้วิจัยสร้างขึน้มีการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นให้นักเรียนคิดวเิคราะห์จากสถานการณ์ตัวอย่าง 
ที่ผู้วิจัยก าหนดขึ้น ซึ่งแตล่ะสถานการณ์เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตประจ าวันของนักเรียน ให้นักเรียนได้แสวงหาความรูจ้ากเว็บไซต์
ต่าง ๆ ที่คัดเลือกมาให้ ซึ่งแต่ละเวบ็ไซตม์ีการแสดงเนื้อหาหลากหลาย ท้ังข้อความ ภาพน่ิงและไฟล์วิดโีอ ช่วยกระตุ้นนักเรียน
ให้เกิดความสนใจ มีแรงจูงใจในการเรียน คณุสมบัติของการเรียนแบบผสมผสานเป็นการเรยีนที่ช่วยให้ผู้เรยีนไดร้ับความรู้ 
ความเข้าใจ และทักษะปฏิบัตไิดด้ขีึ้น ช่วยลดการเรียนลง และรองรบัต่อความหลากหลายของผู้เรยีน รวมไปถึงคณุประโยชน์
ของเว็บที่เข้ามาช่วยปรับปรุง การจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนอย่างหลากหลาย ขยายการเรียนรูไ้ด้กว้างขึ้น และเพิ่มโอกาส
เข้าถึงสื่อและเนื้อหาบนเว็บได้ทุกเวลา 
 4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียน พบว่าความพึงพอใจของนักเรียนโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด 
ในเรื่องเนื้อหาบทเรียนบนเว็บและกิจกรรมเรียนรู้ในห้องเรียน ท าใหรู้้ถึงความพึงพอใจของนักเรียนของการเรียนการสอน  
ความสนใจ ความอยากรู้อยากเหน็ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกิดานันท์ มลิทอง (2543 : 198)  
ที่กล่าวว่า นวัตกรรมคอมพิวเตอรช่์วยเป็นแรงจูงใจในการเรียนรู้ เนือ่งจากเป็นประสบการณ์ที่แปลกและใหม่ เปดิโอกาสให้
เรียนรู้บทเรียนกิจกรรมได้ด้วยตนเอง และผู้ที่ศึกษาเนื้อหาไม่เข้าใจสามารถทบทวนบทเรียนไดต้ลอดเวลา ด้านท่ีนักเรียน 
มีความพึงพอใจเป็นอันดับที่ 2 คือ ด้านรูปแบบ/ลักษณะของสื่อการเรียนการสอน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะโดยด้านรูปแบบ/ลักษณะ
ของสื่อการเรียนการสอน ประกอบด้วยตัวอักษรอ่านง่ายชัดเจน รูปแบบสวยงาม ท าให้บรรยากาศในห้องเรียนดีขึ้น  
และสอดคล้องกับงานวิจัยของจตรุงค์ ตรีรตัน์ (2554 : 108-110) ศึกษาความคิดเห็นต่อการศึกษาด้วยบทเรียน บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างมากกับการใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เนต็ โดยสามารถเรียนรู้โดยไม่จ ากดัเวลา 
และสถานท่ี เพราะหากมีเครือข่ายคอมพิวเตอร์กส็ามารถศึกษาบทเรียนได้ ด้านที่นักเรยีนมีความพึงพอใจเป็นอันดับสุดท้าย 
คือ ด้านเนื้อหา ท้ังนี้อาจเป็นเพราะค าอธิบายเนื้อหาแต่ละหน่วยมีความชัดเจน การจดัล าดับเนื้อหาในแต่ละบทเรียนมีความ
เหมาะสม ความยากง่ายของเนื้อหามีความเหมาะสม เนื้อหาในบทเรียนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ แบบทดสอบมีความสอดคล้อง
และเหมาะสมกับเนื้อหา ปริมาณเนื้อหาในแต่ละหน่วยเหมาะสมกับเวลาเรียน 
 
ข้อเสนอแนะ 
  1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช ้
        1.1 ในการจัดการเรียนการสอน พบวา่ครูควรมีการจดัการระยะเวลาให้เหมาะสมกับกิจกรรมแต่ละกิจกรรม
เพื่อให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ที่เหมาะสม กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ท าให้ผู้เรยีน สามารถน าทักษะการแก้ปัญหาที่ได้ 
จากการเรียนรูไ้ปปรับใช้ในการจดัการปัญหาสิ่งต่าง ๆ ทีเ่ป็นอุปสรรคของผู้เรียนในชีวิตประจ าวัน 
       1.2 การจัดการเรียนการสอน ครูควรเน้นในกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ละขั้นตอน การสร้างสถานการณ์
เพื่อจะท าให้ผู้เรียนเกดิทักษะการแก้ปัญหา มีสื่อและกระบวนการทีช่่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนใจที่อยากจะเรยีนรู้ เข้าใจง่าย 
ช่วยกระตุ้นนักเรียนให้เกดิความสนใจ มีแรงจูงใจในการเรียน คณุสมบัติของการเรยีนแบบผสมผสานไว้ว่าเป็นการเรียนท่ีช่วยให้
ผู้เรยีนไดร้ับความรู้ความเข้าใจ และการแก้ปญัหาไดด้ีขึ้น ช่วยลดการเรยีนลง 
  1.3 โรงเรียนควรสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนในด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เนต็ที่พร้อมใช้งาน
สามารถจัดการเรยีนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้ครผูู้สอนจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมได้อย่างเต็มที่  
  2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
  2.1 ควรศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐานประกอบ 
สื่ออินโฟกราฟิกส์ เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา ควรมีการวิจัยปญัหาและผลกระทบจากการเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บ 
ของผู้เรียน เพื่อการแกไ้ขปัญหาและพัฒนาบทเรยีน การปรับตัวของผู้เรียนกับสถานการณ์การแก้ปัญหาในแต่ละครั้ง 
ความสามารถของผู้เรียนแตล่ะบุคคลที่มีความแตกต่างกัน เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อผูเ้รียน 
   2.2 ควรศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการน าผลการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ประกอบสื่ออินโฟกราฟิกส์ เพื่อส่งเสรมิทักษะการแก้ปญัหา สามารถศึกษาตัวแปรตามเพิ่มเติม เช่น ทักษะปฏิบัติ ความคงทน
ในการเรียนรู้  
   2.3 สามารถน าการใช้ปัญหาเป็นฐานประกอบสื่ออินโฟกราฟิกส์ ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบอืน่ ๆ เช่น 
สื่อท่ีสามารถใช้ได้ในโทรศัพท์ในรูปแบบแอปพลิเคชัน ที่สามารถท าให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ที่ไหนกไ็ด้ เวลาใดก็ได้ ท าให้ผู้เรียน 
ได้สร้างองค์ความรูไ้ดเ้ต็มตามศักยภาพของผู้เรียน 
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การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยที่เรียนรู้ด้วยชุดกจิกรรมการเรียนรู้
ตามแนวคิดสตีมศึกษา 
The Development of Early Childhood Children’s Problem Solving Ability through 
Learning Activity Package Based on STEAM Education 
 
พาชุดา เบญจพิชญ1์ และ ปริญา  ปรพิุฒ2 

Pachuda Benchapich1 and Pariya Pariput2 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทยีบความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย ท่ีเรียนรู้
ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสตมีศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เด็กปฐมวัย อายุระหว่าง 3-4 ปี ที่ศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 
ปีการศึกษา 2562 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาค า จ านวน 40 คน ที่ไดมาโดยการสุม่แบบกลุ่ม 
(Cluster random sampling) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ได้แก่ ชุดกจิกรรมการเรียนรูต้ามแนวคดิสตีมศึกษา จ านวน 12 ชุด 
รวมใช้เวลาในการจดัการเรียนรู้ 12 ช่ัวโมง และสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแก้ปญัหาใช้เกณฑ์ประเมินแบบรูบริค 
จ านวน 5 ด้าน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และร้อยละ ผลการวิจัย พบว่าความสามารถในการแก้ปัญหา
ของเด็กปฐมวัยที่เรียนรู้ด้วยชุดกจิกรรมตามแนวคิดสตมีศึกษา อยู่ในระดับสูง โดยมีคะแนนรวมเฉลี่ยคิดเป็น 81.06  
และมีความสามารถในการแก้ปัญหาสูงขึ้น  

 
ค าส าคัญ  :  ความสามารถในการแก้ปญัหา, เดก็ปฐมวัย, สตมีศึกษา 
 
Abstract 
 This research aimed to study and compare the problem-solving ability of the early childhood 
children learning through the activity package based on the concept of the STEAM Education. The samples 
were 3-4-year-old children studying in the first semester of the academic year 2019 of the Child 
Development Center under the Local Administrative Organizations in Nakham Sub-District, Si Mueang Mai 
District, Ubon Ratchathani Province. They were 40 samples in the cluster random sampling. The instruments 
were 12 learning activity packages based on the STEAM Education with 12 hours learning. The 5 aspects 
rubric assessment was used to observe behavior, problem solving ability. The data was analyzed by using 
basic statistics such as mean and percentage. The results showed that the problem solving ability of  
the early childhood children learned by the activity package based on the concept of the STEAM 
Education at a high level with an average score of 81.06 and a higher ability to solve problems.  
 
Keywords  :  Problem Solving Ability, Early Childhood Children, STEAM Education 
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บทน า 
 หลักสตูรการศึกษาปฐมวัย พุทธศกัราช 2560 ได้ก าหนดจุดหมายให้เด็กได้มีพัฒนาการตามวยัเตม็ตามศักยภาพ

และมีความพร้อมในการเรยีนรู้ต่อไป ดังนี ้1) ร่างกายเจรญิเติบโตตามวัย แข็งแรง และมสีุขนิสัยทีด่ี 2) สุขภาพจิตดี  
มีสุนทรียภาพ มีคณุธรรม จริยธรรม และจติใจที่ดีงาม 3) มีทักษะชีวิตและปฏิบัตตินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีวินัย 
และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และ 4) มีทักษะการคิด การใช้ภาษาสื่อสาร และการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2560 : 26) โดยเฉพาะความสามารถในการแก้ปัญหาเป็นกระบวนการที่บุคคลจะใช้ประสบการณ์ 
ทักษะ ความรู้ที่ได้เรยีนรู้มาก่อนหน้ามาใช้เพื่อหาข้อสรุปเพื่อแก้ปญัหาในสถานการณ์ใหม่ โดยกระบวนการเริม่ต้นตั้งแต ่
การมองเห็นปัญหาไปจนถึงการลงข้อสรุป ไดม้าจากการพิจารณาอยา่งถี่ถ้วน และเด็กจะต้องวิเคราะหไ์ด้ว่าจะน าความรู้ 
ที่ได้เรยีนมาไปแก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ ๆ ได้อย่างไร (Krulik & Rudnick, 1993 : 6) จากการศึกษาข้อมูลผลการจดั
ประสบการณ์ในระดับปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาค า อ าเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัด
อุบลราชธาน ีซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ได้ใช้แนวทางการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560 พบว่าในช่วง  
1 ปีการศึกษาท่ีผ่านมา เด็กมีพัฒนาการด้านความสามารถในการแก้ปัญหาอยู่ในระดับต่ ากว่าด้านอื่น ประกอบกับผลรายงาน
ของส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ (สมศ.) รอบ 3 ไดเ้ข้าประเมินคณุภาพการศึกษาในศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก  
พบว่าควรไดร้ับการพัฒนาในดา้นการคิดและการแก้ปัญหาไดเ้หมาะสมตามวัย ตามมาตรฐานของส านกังานกรมส่งเสริม 
การปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อพิจารณาโดยรวมผลการประเมิน นับเป็นปัญหาที่จ าเป็นท่ีต้องยกระดับคุณภาพในระดับปฐมวัย 
ให้สูงข้ึน (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), 2555 : 3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจึง 
มีความตระหนักในด้านนีเ้พื่อจะพฒันาความสามารถในการแก้ปญัหาอย่างต่อเนื่อง และประสบการณใ์ห้มีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งข้ึน  

 การจัดการเรยีนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาในระดับปฐมวัย ตอ้งยึดหลักการสอนที่เน้นผูเ้รียนเปน็ส าคัญ  
ดังท่ี เมอร์รสิัน (Morrison, 2005 : 621) ได้กล่าวไว้ว่า เป็นการสอนแบบให้เด็กได้คิด และลงมือปฏบิัติ ได้แก่ การจัด
ประสบการณ์ ด้วยการใหผู้้เรียนได้ลงมือปฏิบตัิ ไดค้ิด ได้แก้ปัญหา ได้ศึกษาหาค าตอบด้วยตนเอง จะท าให้ผู้เรียนสามารถ 
สร้างความรู้ขึ้นมาได้จากประสบการณ์ จากการกระท า จากการไดส้มัผัส การได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นกบัเพื่อน  
กับครู และกับผู้มีประสบการณ์ตรง ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาวิธีการจัดการศกึษาในรูปแบบต่าง ๆ และพบว่าการจัดการเรยีนรู้ตาม
แนวคิดสตมีศึกษา เป็นรปูแบบการจัดการเรยีนรู้แบบใหม่และน่าสนใจ และเหมาะแก่การน ามาพัฒนาความสามารถในการ
แก้ปัญหา โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสตีมศึกษา (STEAM Education) ได้พัฒนามาจากการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา 
ซึ่งการจัดการเรยีนรู้แบบสตีมศึกษา เป็นการจัดการศึกษาบรูณาการความรู้ 5 ด้าน คือ วิทยาศาสตร์ (S: Science) เทคโนโลยี 
(T: Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (E: Engineering) ศิลปะ (A: Art) ทั้งหมดอยู่ในองค์ประกอบทางคณิตศาสตร์  
(M: Mathematics) โดยเน้นจุดเดน่ของธรรมชาติตลอดจนวิธีการสอนของแต่ละสาขาวิชามาผสมผสานกัน ซึ่งแนวคิดนี้
สามารถพัฒนาความสามารถในการคิดของเด็กไดส้อดคล้องกับงานวจิัยของหทัยภัทร ไกรวรรณ (2558 : 103-105) ได้ศึกษา
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสตีมศึกษาท่ีมีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดยจัด
ประสบการณ์ 10 สัปดาห์ ๆ ละ 4 วัน ๆ ละ 40 นาที พบว่าเด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสตีมศึกษา 
5 ขั้น คือ ขั้นที ่1 การระบุปัญหา ขั้นที ่2 การค้นหาแนวคิดที่เกี่ยวข้อง ขั้นที ่3 การวางแผนและพัฒนา ขั้นที ่4 การทดสอบ
และการประเมินผล และขั้นที ่5 การน าเสนอผลลัพธ ์มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์หลังการจัดประสบการณ์ 
สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์ สอดคล้องกับงานวิจัยของเกตุมณี เหมรา (2558 : 84-86) ได้ศึกษาผลของการจัดกิจกรรม 
สะเต็มศึกษาที่มผีลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังได้รบัการจดักิจกรรม พบว่าเด็กปฐมวัย 
ที่ได้รับการจัดกิจกรรมสะเตม็ศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการแก้ปัญหาสูงขึ้น หลังได้รับการจัดกิจกรรมสะเตม็ศึกษา 
และมีความสามารถในการแก้ปัญหาสูงขึ้น โดยเด็กสามารถระบไุด้วา่ปัญหาคืออะไร และบอกวิธีการขัน้ตอนในการแก้ปัญหาได้ 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของสริญิ์ลดาฌ์ เกียรติทวี (2560 : 75-81) ได้ศึกษาการจดัการเรียนรูจ้ากงานของพ่อเพื่อพัฒนา
ทักษะการแก้ปัญหาและประสบการณ์การเรียนรู้วิศวกรรมศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยสะเต็มศึกษา กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย
เป็นนักเรียนระดบัช้ันอนุบาล 3 จ านวน 17 คน พบว่า ทักษะการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยทีเ่รียนรู้ โดยสะเตม็ศึกษา  
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 84.41 สูงกว่าเกณฑโ์รงเรยีนที่ก าหนดไว้คือ รอ้ยละ 70.00 และเด็กปฐมวัยได้คะแนน จากการท า 
แบบวัดประสบการณ์ การเรียนรู้วศิวกรรมศาสตร์ เฉลี่ยร้อยละ 94.51 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์โรงเรียนท่ีก าหนดไว ้
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บทน า 
 หลักสตูรการศึกษาปฐมวัย พุทธศกัราช 2560 ได้ก าหนดจุดหมายให้เด็กได้มีพัฒนาการตามวยัเตม็ตามศักยภาพ

และมีความพร้อมในการเรยีนรู้ต่อไป ดังนี ้1) ร่างกายเจรญิเติบโตตามวัย แข็งแรง และมสีุขนิสัยทีด่ี 2) สุขภาพจิตดี  
มีสุนทรียภาพ มีคณุธรรม จริยธรรม และจติใจที่ดีงาม 3) มีทักษะชีวิตและปฏิบัตตินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีวินัย 
และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และ 4) มีทักษะการคิด การใช้ภาษาสื่อสาร และการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2560 : 26) โดยเฉพาะความสามารถในการแก้ปัญหาเป็นกระบวนการที่บุคคลจะใช้ประสบการณ์ 
ทักษะ ความรู้ที่ได้เรยีนรู้มาก่อนหน้ามาใช้เพื่อหาข้อสรุปเพื่อแก้ปญัหาในสถานการณ์ใหม่ โดยกระบวนการเริม่ต้นตั้งแต ่
การมองเห็นปัญหาไปจนถึงการลงข้อสรุป ไดม้าจากการพิจารณาอยา่งถี่ถ้วน และเด็กจะต้องวิเคราะหไ์ด้ว่าจะน าความรู้ 
ที่ได้เรยีนมาไปแก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ ๆ ได้อย่างไร (Krulik & Rudnick, 1993 : 6) จากการศึกษาข้อมูลผลการจดั
ประสบการณ์ในระดับปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาค า อ าเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัด
อุบลราชธาน ีซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ได้ใช้แนวทางการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560 พบว่าในช่วง  
1 ปีการศึกษาท่ีผ่านมา เด็กมีพัฒนาการด้านความสามารถในการแก้ปัญหาอยู่ในระดับต่ ากว่าด้านอื่น ประกอบกับผลรายงาน
ของส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ (สมศ.) รอบ 3 ไดเ้ข้าประเมินคณุภาพการศึกษาในศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก  
พบว่าควรไดร้ับการพัฒนาในดา้นการคิดและการแก้ปัญหาไดเ้หมาะสมตามวัย ตามมาตรฐานของส านกังานกรมส่งเสริม 
การปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อพิจารณาโดยรวมผลการประเมิน นับเป็นปัญหาที่จ าเป็นท่ีต้องยกระดับคุณภาพในระดับปฐมวัย 
ให้สูงข้ึน (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), 2555 : 3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจึง 
มีความตระหนักในด้านนีเ้พื่อจะพฒันาความสามารถในการแก้ปญัหาอย่างต่อเนื่อง และประสบการณใ์ห้มีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งข้ึน  

 การจัดการเรยีนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาในระดับปฐมวัย ตอ้งยึดหลักการสอนที่เน้นผูเ้รียนเปน็ส าคัญ  
ดังท่ี เมอร์รสิัน (Morrison, 2005 : 621) ได้กล่าวไว้ว่า เป็นการสอนแบบให้เด็กได้คิด และลงมือปฏบิัติ ได้แก่ การจัด
ประสบการณ์ ด้วยการใหผู้้เรียนได้ลงมือปฏิบตัิ ไดค้ิด ได้แก้ปัญหา ได้ศึกษาหาค าตอบด้วยตนเอง จะท าให้ผู้เรียนสามารถ 
สร้างความรู้ขึ้นมาได้จากประสบการณ์ จากการกระท า จากการไดส้มัผัส การได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นกบัเพื่อน  
กับครู และกับผู้มีประสบการณ์ตรง ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาวิธีการจัดการศกึษาในรูปแบบต่าง ๆ และพบว่าการจัดการเรยีนรู้ตาม
แนวคิดสตมีศึกษา เป็นรปูแบบการจัดการเรยีนรู้แบบใหม่และน่าสนใจ และเหมาะแก่การน ามาพัฒนาความสามารถในการ
แก้ปัญหา โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสตีมศึกษา (STEAM Education) ได้พัฒนามาจากการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา 
ซึ่งการจัดการเรยีนรู้แบบสตีมศึกษา เป็นการจัดการศึกษาบรูณาการความรู้ 5 ด้าน คือ วิทยาศาสตร์ (S: Science) เทคโนโลยี 
(T: Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (E: Engineering) ศิลปะ (A: Art) ทั้งหมดอยู่ในองค์ประกอบทางคณิตศาสตร์  
(M: Mathematics) โดยเน้นจุดเดน่ของธรรมชาติตลอดจนวิธีการสอนของแต่ละสาขาวิชามาผสมผสานกัน ซึ่งแนวคิดนี้
สามารถพัฒนาความสามารถในการคิดของเด็กไดส้อดคล้องกับงานวจิัยของหทัยภัทร ไกรวรรณ (2558 : 103-105) ได้ศึกษา
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสตีมศึกษาท่ีมีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดยจัด
ประสบการณ์ 10 สัปดาห์ ๆ ละ 4 วัน ๆ ละ 40 นาที พบว่าเด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสตีมศึกษา 
5 ขั้น คือ ขั้นที ่1 การระบุปัญหา ขั้นที ่2 การค้นหาแนวคิดที่เกี่ยวข้อง ขั้นที ่3 การวางแผนและพัฒนา ขั้นที ่4 การทดสอบ
และการประเมินผล และขั้นที ่5 การน าเสนอผลลัพธ ์มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์หลังการจัดประสบการณ์ 
สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์ สอดคล้องกับงานวิจัยของเกตุมณี เหมรา (2558 : 84-86) ได้ศึกษาผลของการจัดกิจกรรม 
สะเต็มศึกษาที่มผีลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังได้รบัการจดักิจกรรม พบว่าเด็กปฐมวัย 
ที่ได้รับการจัดกิจกรรมสะเตม็ศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการแก้ปัญหาสูงขึ้น หลังได้รับการจัดกิจกรรมสะเตม็ศึกษา 
และมีความสามารถในการแก้ปัญหาสูงขึ้น โดยเด็กสามารถระบไุด้วา่ปัญหาคืออะไร และบอกวิธีการขัน้ตอนในการแก้ปัญหาได้ 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของสริญิ์ลดาฌ์ เกียรติทวี (2560 : 75-81) ได้ศึกษาการจดัการเรียนรูจ้ากงานของพ่อเพื่อพัฒนา
ทักษะการแก้ปัญหาและประสบการณ์การเรียนรู้วิศวกรรมศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยสะเต็มศึกษา กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย
เป็นนักเรียนระดบัช้ันอนุบาล 3 จ านวน 17 คน พบว่า ทักษะการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยทีเ่รียนรู้ โดยสะเตม็ศึกษา  
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 84.41 สูงกว่าเกณฑโ์รงเรยีนที่ก าหนดไว้คือ รอ้ยละ 70.00 และเด็กปฐมวัยได้คะแนน จากการท า 
แบบวัดประสบการณ์ การเรียนรู้วศิวกรรมศาสตร์ เฉลี่ยร้อยละ 94.51 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์โรงเรียนท่ีก าหนดไว ้

 
 

 

 จากความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจจะศึกษาและพัฒนาความสามารถในการแก้ปญัหาส าหรับเด็กปฐมวัย  
ให้สูงข้ึน โดยใช้ชุดกิจกรรมเรยีนรูต้ามแนวคิดสตมีศึกษา และเป็นแนวทางให้กับครูและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
ระดับปฐมวัยใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาส าหรับเด็กปฐมวยัให้มีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งข้ึนไป 
 
วัตถุประสงค ์  
 1. เพื่อศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยทีเ่รียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรูต้ามแนวคิดสตมีศึกษา 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยที่เรยีนด้วยชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ตามแนวคิดสตมี
ศึกษา 
 
กรอบแนวคิด 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจยัแสดงกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย 
ที่เรียนรูด้้วยชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ตามแนวคดิสตีมศึกษา ตัวแปรตน้ ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสตีมศึกษา  
โดยประยุกต์ใช้แนวคิดชุดกิจกรรมของบุญชม ศรีสะอาด (2541 : 95-96) และแนวคิดสตมีศึกษาของ Yakman (2010 : 1-2)  
มาประยุกต์ใช้เป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการทั้ง 5 สาระ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม ศิลปะ และคณิตศาสตร์ 
ไว้ในกิจกรรม 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นที ่1 เผชิญปัญหา ขั้นที ่2 การส ารวจ และค้นหา ขั้นที ่3 การออกแบบสร้างสรรค์ 
ขั้นที ่4 ปฏิบัติ และขั้นที ่5 น าเสนอ และประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปญัหา โดยพจิารณาจากองค์ประกอบ 
5 ด้าน โดยประยุกต์ใช้แนวคิดของหทัยภัทร ไกรวรรณ (2558 : 18-19) ได้แก่ ด้านท่ี 1 ด้านการเข้าใจปัญหา ด้านที่ 2  
ด้านการส ารวจข้อมูล ด้านที่ 3 ด้านการวางแผนการแก้ปัญหา ด้านที่ 4 ด้านการปฏิบัติ ด้านที่ 5 ด้านการน าเสนอและประยุกต์ใช้ 
โดยแสดงการเชื่อมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ดังภาพประกอบ 1  

 ตัวแปรต้น                 ตัวแปรตาม 

  
ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิด 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
  1.1 ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ เด็กปฐมวัยอายุระหว่าง 3-4 ปี ท่ีศึกษาอยู่ใน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอ าเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 1,332 คน 
  1.2 กลุ่มตัวอยาง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ เด็กปฐมวัยอายุระหว่าง 3-4 ปี ที่ศึกษาอยู่ใน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาค า ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 40 คน ท่ีไดมาโดย 
การสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) 
 

 
 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้
ตามแนวคิดสตมีศึกษา 

 
 
 
 
 

ความสามารถในการแก้ปญัหา  ประกอบด้วย  
ด้านที่ 1 ด้านการเข้าใจปญัหา   
ด้านที่ 2 ด้านการส ารวจข้อมลู 
ด้านที่ 3 ด้านการวางแผนการแกป้ัญหา 
ด้านที่ 4 ด้านการปฏิบตั ิ
ด้านที่ 5 ด้านการน าเสนอและประยุกต์ใช้ 
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 2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
  ผู้วิจัยได้ก าหนดเครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมข้อมูล วิธีการสรา้งและหาคุณภาพเครื่องมือ ซึ่งมรีายละเอียด ดังน้ี 
  2.1 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสตมีศึกษา เพื่อส่งเสรมิความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย 
มีจ านวน 12 ชุด  
  2.2 แบบสังเกตวัดความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย แบบรูบริค (รายด้าน) จ านวน 5 ข้อ ดังนี ้

ด้านที่ 1 ด้านการเข้าใจปญัหา คือ ความสามารถในการแสดงความคดิเห็นเพื่อบอกสิ่งท่ีเป็นปญัหา 
ว่ามีสาเหตุมาจากสิ่งใด 

ด้านที่ 2 ด้านการส ารวจข้อมลู คือ ความสามารถในการใช้ประสาทสมัผัสทั้งห้า มาใช้ในการสืบค้นข้อมลู
เพื่อหาค าตอบหรือแนวทางแก้ปัญหา 

ด้านที่ 3 ด้านการวางแผนการแกป้ัญหา คือ ความสามารถในการเลอืกแนวทางหรือวิธีการแก้ปัญหา 
ของตนเอง และอธิบายข้ันตอนการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นข้ันตอน 

ด้านที่ 4 ด้านการปฏิบตัิ คือ ความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมตามแผนงานหรือวิธีการหรือขั้นตอน 
ที่ก าหนดไว ้

ด้านที่ 5 ด้านการน าเสนอและประยุกต์ใช้ คือ ความสามารถในการน าเสนอและสรุปผลการแก้ปญัหา  
และการน ามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
 3. วิธีสร้างและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
  ผู้วิจัยสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ดังน้ี 
  3.1 ศึกษาและวิเคราะห์หลักสตูรปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
  3.2 ศึกษาต ารา และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับความหมาย
ของชุดกิจกรรม แนวคิดของชุดกิจกรรม ประเภทของชุดกิจกรรม องค์ประกอบของชุดกิจกรรม ประโยชน์ของชุดกิจกรรม 
  3.3 ศึกษาต ารา และเอกสารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแนวคิดสตมีศึกษา 
  3.4 สร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสตีมศึกษา เพื่อส่งเสริมทกัษะการคิดส าหรับเด็กปฐมวัย โดยผู้วิจัย
ได้จัดท าชุดกจิกรรมทั้งหมด 5 ชุดกิจกรรม โดยแตล่ะชุดกจิกรรมการเรียนรู้มีองค์ประกอบ คือ 1) ค าช้ีแจงการใช้ชุดกิจกรรม
การเรยีนรู้ 2) คู่มือครสู าหรับการใช้ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ 3) แผนการจัดการเรยีนรู้ 4) สื่อการเรียนรู้ 5) การวัดผลประเมินผล   
  3.5 สร้างแผนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับชุดกิจกรรมการเรียนรู ้
  3.6 น าชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยแนวคิดสตมีศึกษาท้ัง 12 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น พร้อมทั้งแผน 
การจัดการเรยีนรู้ และแบบทดสอบชุดกิจกรรมการเรียนรูเ้สนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอค าแนะน าแก้ไขในส่วนท่ียังบกพร่อง 
และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
  3.7 น าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรยีนรู้ ทั้ง 12 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
เสนอต่อผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 5 คน เพื่อตรวจสอบหาคุณภาพและความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ 
  3.8 น าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสตมีศึกษา ที่ผู้เช่ียวชาญประเมินความเหมาะสม มาหาค่าเฉลี่ย 
เพื่อพิจารณาระดับความเหมาะสมเป็นรายชุด ตั้งแต่ระดับ 3.51 ขึ้นไปจะถือเป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสม  
บุญชม ศรีสะอาด (2545 : 112)  
  3.9 น าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสตมีศึกษา มาปรับปรุงในส่วนท่ีพกพร่อง ตามข้อเสนอแนะ 
ของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน จากน้ันน าไปทดลองใช้เพื่อหาคณุภาพก่อนน าไปใช้จริง รายบุคคล 1:1 และกลุ่มเล็ก 1:10 ซึ่งไม่ใช่ 
กลุ่มตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและข้อบกพร่องของชุดกิจกรรมการเรียนรูม้าปรับปรุงแก้ไข 
  3.10 ปรับปรุงชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคดิสตีมศึกษา พิมพ์เปน็ฉบับสมบรูณ์ เสนอต่อที่ปรึกษา เพื่อน าไป
ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง เด็กปฐมวัยอายุระหว่าง 3-4 ปี ที่ศึกษาอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาค า 
ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 40 คน ท่ีได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) 
  3.11 สร้างแบบประเมินความสามารถในการคิดแก้ปญัหาของเด็กปฐมวัย จ านวน 5 ข้อ ตามพฤติกรรมบ่งช้ี
ความสามารถในการแก้ปญัหา 5 ด้าน  
  3.12 สร้างเกณฑ์แบบประเมินความสามารถในการแก้ปญัหาของเดก็ปฐมวัย เป็นแบบรูบริค (Rubrics)  
ซึ่งมีระดับคุณภาพของพฤติกรรมจ านวน 4 ระดับ 
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 2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
  ผู้วิจัยได้ก าหนดเครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมข้อมูล วิธีการสรา้งและหาคุณภาพเครื่องมือ ซึ่งมรีายละเอียด ดังน้ี 
  2.1 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสตมีศึกษา เพื่อส่งเสรมิความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย 
มจี านวน 12 ชุด  
  2.2 แบบสังเกตวัดความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย แบบรูบริค (รายด้าน) จ านวน 5 ข้อ ดังนี ้

ด้านที่ 1 ด้านการเข้าใจปญัหา คือ ความสามารถในการแสดงความคดิเห็นเพื่อบอกสิ่งท่ีเป็นปญัหา 
ว่ามีสาเหตุมาจากสิ่งใด 

ด้านที่ 2 ด้านการส ารวจข้อมลู คือ ความสามารถในการใช้ประสาทสมัผัสทั้งห้า มาใช้ในการสืบค้นข้อมลู
เพื่อหาค าตอบหรือแนวทางแก้ปัญหา 

ด้านที่ 3 ด้านการวางแผนการแกป้ัญหา คือ ความสามารถในการเลอืกแนวทางหรือวิธีการแก้ปัญหา 
ของตนเอง และอธิบายข้ันตอนการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นข้ันตอน 

ด้านที่ 4 ด้านการปฏิบตัิ คือ ความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมตามแผนงานหรือวิธีการหรือขั้นตอน 
ที่ก าหนดไว ้

ด้านที่ 5 ด้านการน าเสนอและประยุกต์ใช้ คือ ความสามารถในการน าเสนอและสรุปผลการแก้ปญัหา  
และการน ามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
 3. วิธีสร้างและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
  ผู้วิจัยสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ดังน้ี 
  3.1 ศึกษาและวิเคราะห์หลักสตูรปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
  3.2 ศึกษาต ารา และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับความหมาย
ของชุดกิจกรรม แนวคิดของชุดกิจกรรม ประเภทของชุดกิจกรรม องค์ประกอบของชุดกิจกรรม ประโยชน์ของชุดกิจกรรม 
  3.3 ศึกษาต ารา และเอกสารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแนวคิดสตมีศึกษา 
  3.4 สร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสตีมศึกษา เพื่อส่งเสริมทกัษะการคิดส าหรับเด็กปฐมวัย โดยผู้วิจัย
ได้จัดท าชุดกจิกรรมทั้งหมด 5 ชุดกิจกรรม โดยแตล่ะชุดกจิกรรมการเรียนรู้มีองค์ประกอบ คือ 1) ค าช้ีแจงการใช้ชุดกิจกรรม
การเรยีนรู้ 2) คู่มือครสู าหรับการใช้ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ 3) แผนการจัดการเรยีนรู้ 4) สื่อการเรียนรู้ 5) การวัดผลประเมินผล   
  3.5 สร้างแผนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับชุดกิจกรรมการเรียนรู ้
  3.6 น าชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยแนวคิดสตมีศึกษาท้ัง 12 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น พร้อมทั้งแผน 
การจัดการเรยีนรู้ และแบบทดสอบชุดกิจกรรมการเรียนรูเ้สนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอค าแนะน าแก้ไขในส่วนท่ียังบกพร่อง 
และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
  3.7 น าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรยีนรู้ ทั้ง 12 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
เสนอต่อผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 5 คน เพื่อตรวจสอบหาคุณภาพและความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ 
  3.8 น าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสตมีศึกษา ที่ผู้เช่ียวชาญประเมินความเหมาะสม มาหาค่าเฉลี่ย 
เพื่อพิจารณาระดับความเหมาะสมเป็นรายชุด ตั้งแต่ระดับ 3.51 ขึ้นไปจะถือเป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสม  
บุญชม ศรีสะอาด (2545 : 112)  
  3.9 น าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสตมีศึกษา มาปรับปรุงในส่วนท่ีพกพร่อง ตามข้อเสนอแนะ 
ของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน จากน้ันน าไปทดลองใช้เพื่อหาคณุภาพก่อนน าไปใช้จริง รายบุคคล 1:1 และกลุ่มเล็ก 1:10 ซึ่งไม่ใช่ 
กลุ่มตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและข้อบกพร่องของชุดกิจกรรมการเรียนรูม้าปรับปรุงแก้ไข 
  3.10 ปรับปรุงชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคดิสตีมศึกษา พิมพ์เปน็ฉบับสมบรูณ์ เสนอต่อที่ปรึกษา เพื่อน าไป
ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง เด็กปฐมวัยอายุระหว่าง 3-4 ปี ที่ศึกษาอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาค า 
ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 40 คน ท่ีได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) 
  3.11 สร้างแบบประเมินความสามารถในการคิดแก้ปญัหาของเด็กปฐมวัย จ านวน 5 ข้อ ตามพฤติกรรมบ่งช้ี
ความสามารถในการแก้ปญัหา 5 ด้าน  
  3.12 สร้างเกณฑ์แบบประเมินความสามารถในการแก้ปญัหาของเดก็ปฐมวัย เป็นแบบรูบริค (Rubrics)  
ซึ่งมีระดับคุณภาพของพฤติกรรมจ านวน 4 ระดับ 

 
 

 

   3.13 น าแบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาหลังเรียนของเดก็ปฐมวัย และเกณฑ์การประเมินที่สร้างขึ้น
เสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอค าแนะน าแก้ไขปรับปรุง โดยก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายค่ารอ้ยละของคะแนน
ความสามารถในการแก้ปญัหา  
  3.14 น าแบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาไปให้ผู้เชี่ยวชาญชุดเดิมพิจารณาประเมินความสอดคล้อง
ของพฤติกรรมบ่งช้ีความสามารถในการแก้ปัญหาแต่ละขั้นกับเกณฑก์ารประเมิน  
  3.15 จัดพิมพ์แบบประเมินความสามารถในการแก้ปญัหา ของเด็กปฐมวัย ท่ีได้รบัการจดัการเรียนรู้ด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนรูต้ามแนวคดิสตมีศึกษา เป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป  
 4. การวิเคราะห์ขอมูล 
  ผู้วิจัยได้น าชุดกิจกรรมทั้ง 12 ชุด ไปเก็บรวบรวมข้อมลูและบันทึกผล หลังจากน้ันได้น าแบบสังเกตพฤติกรรม
ของเด็กมาตรวจวเิคราะห์และรายงานผลโดยใช้ สถิติขั้นพ้ืนฐานได้แก่ ค่าเฉลี่ย และร้อยละ  

 
สรุปผล 
 1. ผลการศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ตามแนวคิดสตมีศึกษา ปรากฏผลดังตาราง 1 
 
ตาราง 1 ความสามารถในการแก้ปญัหาของเด็กปฐมวัยที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ตามแนวคิดสตมีศึกษา  
 

 
จากตาราง 1 พบว่าความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย ท่ีได้รับการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้ชุดกจิกรรม 

การเรยีนรู้ตามแนวคิดสตมีศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 81.06 เมื่อเรียงล าดับเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ 1 การเข้าใจ
ปัญหา มีคะแนนเฉลีย่คิดเป็นร้อยละ  69.03 ด้านที่ 2 มีคะแนนเฉลีย่คิดเป็นร้อยละ 61.77 ด้านที่ 3 การวางแผนแก้ปัญหา  
มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 57.85 ด้านที ่4 การปฏิบัติ มีคะแนนเฉลี่ยคดิเป็นร้อยละ 57.81 และดา้นท่ี 5 การน าเสนอ 
และประยุกต์ใช้ มีคะแนนเฉลีย่คิดเป็นร้อยละ 53.23    
  2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยที่เรียนด้วยชุดกจิกรรมการเรียนรูต้ามแนวคิด
สตีมศึกษา ผู้วิจัยจึงได้น าคะแนนเฉลี่ยรายด้านมาเขียนเป็นกราฟไดด้ังภาพประกอบ 2 
 

คร้ังท่ี ด้าน 1 
 

การเข้าใจ
ปัญหา 

ด้าน 2 
 

การส ารวจ
ข้อมูล 

ด้าน 3 
 

การวางแผน
แก้ปัญหา 

ด้าน 4 
 

การปฏิบัติ 

ด้าน 5 
 

การน าเสนอ 
และประยุกต์ใช ้

รวมร้อยละ 
 

1 52.22 52.08 50.28 49.58 43.75 66.88 
2 65.83 57.92 55.83 57.50 53.33 78.30 
3 73.61 66.25 60.83 59.17 52.08 84.85 
4 84.44 70.83 64.44 65.00 63.75 94.21 

รวมเฉลี่ย 69.03 61.77 57.85 57.81 53.23 81.06 



วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
ปที่ 14 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 256392

 
 

 

 
 
ภาพประกอบ 2  คะแนนความสามารถในการแก้ปญัหารายครั้งของเด็กปฐมวัย 
 

                จากภาพประกอบ 2 แสดงให้เห็นว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย ท่ีไดร้ับการจดัการเรียนรู้ 
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสตมีศึกษา มีคะแนนเฉลีย่คดิเป็นร้อยละ 81.06 เมื่อเรียงล าดบัเป็นรายครั้ง  
พบว่าการประเมินครั้งท่ี 1 มีคะแนนเฉลี่ยคดิเป็นร้อยละ 66.88 การประเมินครั้งท่ี 2 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 78.30  
การประเมินครั้งท่ี 3 มีคะแนนเฉลีย่คิดเป็นร้อยละ 84.85 และการประเมินครั้งท่ี 4 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 94.21   
 
อภิปรายผล 

 จากการท าวิจัย เรื่องการพัฒนาความสามารถในการแก้ปญัหาของเด็กปฐมวัย ที่เรยีนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวคิดสตมีศึกษา พบว่า 
  1.  ผลการศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กหลังการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรูต้ามแนวคิด 
สตีมศึกษา พบว่าเด็กปฐมวัยมีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 81.06 ซึ่งแสดงว่าชุดกิจกรรมนี้สามารถพัฒนาการคิดแก้ปัญหา
ของเด็กปฐมวัยได้ เด็กมีความสามารถในการแก้ปัญหาอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการเรยีนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวคิดสตมีศึกษาเพราะว่าเดก็ได้ลงมือปฏิบัติจริงผ่านการจัดประสบการณ์ทั้ง 5 ขั้นตอน ได้แก่ ข้ันท่ี 1 เผชิญปัญหา  
เป็นการน าเข้าสู่กิจกรรมโดยการเล่านิทาน ข่าว หรือก าหนดสถานการณ์ เพื่อกระตุ้นให้เด็กร่วมกันระดมความคิดเพื่อระบุปัญหา 
พบว่าเด็กมีความสามารถด้านเข้าใจปัญหาสูงขึ้น ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสตีมศึกษาท าให้เด็ก
ได้ฝึกการหาปญัหาและหาข้อสรุปของปัญหานั้นคืออะไร มีสาเหตุเกดิจากสิ่งใด จากการที่ครูใช้ค าถามเพื่อกระตุ้นให้เด็ก 
เกิดการคดิและร่วมกันแสดงความคิดเห็น สอดคล้องกับทฤษฎีของ Bruner (1966 : 233) ทีก่ล่าวว่าการรับรู้ของเด็ก 
และความคิดของเด็กจะได้จากการเรียนด้วยตนเองเป็นเรื่องส าคัญ กว่าความรู้ที่ผู้อื่นหยิบยื่นให้ และกระบวนการแก้ปญัหา 
ต้องมาจากสถานการณ์ทีเ่ด็กสามารถน าเอาความรู้และประสบการณเ์ดิมของตนมาค้นหาความรู้ จึงท าให้เด็กเกดิความคดิ 
และจดจ าประเด็นส าคญัต่าง ๆ ไดเ้ป็นอย่างดี ขั้นที่ 2 การส ารวจ และค้นหา เป็นการส ารวจโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า  
ศึกษาค้นคว้า หาวิธีการแก้ปัญหา พบว่าเด็กมีความสามารถด้านส ารวจข้อมูลสูงขึ้น ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากการจัดประสบการณ์
ท าให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้งหา้ในการศึกษาและแสวงหาค าตอบของปัญหา สอดคล้องกับทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญัญา
ของ Piaget (1952 : 236-246) ที่กล่าวว่า เด็กอายุ 3-7 ปี อยู่ในพัฒนาการขั้น Preoperational Stage เป็นขั้นท่ีเด็กจะได้
เรียนรูจ้ากการสัมผัส โดยอาศัยสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่จับต้องได้ที่เป็นรูปธรรม ดังน้ันการที่เด็กได้ใช้ประสาทสัมผสัทั้งห้าถือได้ว่า
เป็นการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ขั้นที่ 3 การออกแบบสร้างสรรค์ เป็นการออกแบบวิธี หรือแนวทาง
การแก้ปัญหา ด้วยการอธิบายวิธีการแก้ปัญหาทีผู่้เรยีนเลือก พบว่าเด็กมีความสามารถด้านการวางแผนการแก้ปัญหาสูงขึ้น 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดประสบการณ์ครูให้เด็กไดร้่วมกันระดมความคิดเพื่อวางแผนในการแก้ปัญหา โดยเด็กจะเรียนรู ้
จากการที่เด็กไดส้ังเกต และจากประสาทสัมผัสทั้งห้า เพื่อออกแบบวิธีหรือแนวทางการแก้ปัญหา สอดคล้องกับทฤษฎีของ 
Vygotsky (1995 : 79) ทีก่ล่าวว่า เด็กจะเกดิการเรียนรู้และแก้ปัญหานั้นได้ ก็ต่อเมื่อได้รับการช่วยเหลือหรือแนะน าจาก 
บุคคลอื่น เช่น ครู เพื่อน หรือผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่า บุคคลเหล่านี้จะสนับสนุนใหเ้ด็กเกดิการเรยีนรู้จากการมีปฏสิัมพันธ์
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ภาพประกอบ 2  คะแนนความสามารถในการแก้ปญัหารายครั้งของเด็กปฐมวัย 
 

                จากภาพประกอบ 2 แสดงให้เห็นว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย ท่ีไดร้ับการจดัการเรียนรู้ 
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสตมีศึกษา มีคะแนนเฉลีย่คดิเป็นร้อยละ 81.06 เมื่อเรียงล าดบัเป็นรายครั้ง  
พบว่าการประเมินครั้งท่ี 1 มีคะแนนเฉลี่ยคดิเป็นร้อยละ 66.88 การประเมินครั้งท่ี 2 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 78.30  
การประเมินครั้งท่ี 3 มีคะแนนเฉลีย่คิดเป็นร้อยละ 84.85 และการประเมินครั้งท่ี 4 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 94.21   
 
อภิปรายผล 

 จากการท าวิจัย เรื่องการพัฒนาความสามารถในการแก้ปญัหาของเด็กปฐมวัย ที่เรยีนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวคิดสตมีศึกษา พบว่า 
  1.  ผลการศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กหลังการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรูต้ามแนวคิด 
สตีมศึกษา พบว่าเด็กปฐมวัยมีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 81.06 ซึ่งแสดงว่าชุดกิจกรรมนี้สามารถพัฒนาการคิดแก้ปัญหา
ของเด็กปฐมวัยได้ เด็กมีความสามารถในการแก้ปัญหาอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการเรยีนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวคิดสตมีศึกษาเพราะว่าเดก็ได้ลงมือปฏิบัติจริงผ่านการจัดประสบการณ์ทั้ง 5 ขั้นตอน ได้แก่ ข้ันท่ี 1 เผชิญปัญหา  
เป็นการน าเข้าสู่กิจกรรมโดยการเล่านิทาน ข่าว หรือก าหนดสถานการณ์ เพื่อกระตุ้นให้เด็กร่วมกันระดมความคิดเพื่อระบุปัญหา 
พบว่าเด็กมีความสามารถด้านเข้าใจปัญหาสูงขึ้น ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสตีมศึกษาท าให้เด็ก
ได้ฝึกการหาปญัหาและหาข้อสรุปของปัญหานั้นคืออะไร มีสาเหตุเกดิจากสิ่งใด จากการที่ครูใช้ค าถามเพื่อกระตุ้นให้เด็ก 
เกิดการคดิและร่วมกันแสดงความคิดเห็น สอดคล้องกับทฤษฎีของ Bruner (1966 : 233) ทีก่ล่าวว่าการรับรู้ของเด็ก 
และความคิดของเด็กจะได้จากการเรียนด้วยตนเองเป็นเรื่องส าคัญ กว่าความรู้ที่ผู้อื่นหยิบยื่นให้ และกระบวนการแก้ปญัหา 
ต้องมาจากสถานการณ์ทีเ่ด็กสามารถน าเอาความรู้และประสบการณเ์ดิมของตนมาค้นหาความรู้ จึงท าให้เด็กเกดิความคดิ 
และจดจ าประเด็นส าคญัต่าง ๆ ไดเ้ป็นอย่างดี ขั้นที่ 2 การส ารวจ และค้นหา เป็นการส ารวจโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า  
ศึกษาค้นคว้า หาวิธีการแก้ปัญหา พบว่าเด็กมีความสามารถด้านส ารวจข้อมูลสูงขึ้น ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากการจัดประสบการณ์
ท าให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้งหา้ในการศึกษาและแสวงหาค าตอบของปัญหา สอดคล้องกับทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญัญา
ของ Piaget (1952 : 236-246) ที่กล่าวว่า เด็กอายุ 3-7 ปี อยู่ในพัฒนาการขั้น Preoperational Stage เป็นขั้นท่ีเด็กจะได้
เรียนรูจ้ากการสัมผัส โดยอาศัยสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่จับต้องได้ที่เป็นรูปธรรม ดังน้ันการที่เด็กได้ใช้ประสาทสัมผสัทั้งห้าถือได้ว่า
เป็นการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ขั้นที่ 3 การออกแบบสร้างสรรค์ เป็นการออกแบบวิธี หรือแนวทาง
การแก้ปัญหา ด้วยการอธิบายวิธีการแก้ปัญหาทีผู่้เรยีนเลือก พบว่าเด็กมีความสามารถด้านการวางแผนการแก้ปัญหาสูงขึ้น 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดประสบการณ์ครูให้เด็กไดร้่วมกันระดมความคิดเพื่อวางแผนในการแก้ปัญหา โดยเด็กจะเรียนรู ้
จากการที่เด็กไดส้ังเกต และจากประสาทสัมผัสทั้งห้า เพื่อออกแบบวิธีหรือแนวทางการแก้ปัญหา สอดคล้องกับทฤษฎีของ 
Vygotsky (1995 : 79) ทีก่ล่าวว่า เด็กจะเกดิการเรียนรู้และแก้ปัญหานั้นได้ ก็ต่อเมื่อได้รับการช่วยเหลือหรือแนะน าจาก 
บุคคลอื่น เช่น ครู เพื่อน หรือผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่า บุคคลเหล่านี้จะสนับสนุนใหเ้ด็กเกดิการเรยีนรู้จากการมีปฏสิัมพันธ์

 
 

 

และท างานร่วมกับผู้อื่นเพราะเด็กวัยนี้ยังไมส่ามารถคิดแก้ปัญหาได้โดยล าพังได้ ขั้นที่ 4 ปฏิบัติ เป็นการลงมือปฏิบตั ิ
การแก้ปัญหาตามวิธีการและขั้นตอนที่ได้ออกแบบไว้ตามความคดิของผู้เรียน พบว่าเด็กมีความสามารถด้านการปฏิบตัิสูงขึ้น 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดประสบการณ์ท าให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยอาศัยสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่จบัต้องได้ สอดคล้องกับ
ปรัชญาของ Dewey (1976 : 130) ทีก่ล่าวว่า เด็กปฐมวัยเรียนรูไ้ดด้ีจากการกระท า และจากประสบการณต์รง ไดม้ีปฏสิัมพันธ์
กับผู้อื่น เด็กสามารถเรียนรู้จากการลองผิดลองถูกด้วยตนเองและจากค าแนะน าของผู้อื่นเพื่อท่ีจะสามารถแก้ปัญหานั้นได้  
ขั้นที่ 5 น าเสนอและประยุกต์ใช้ เป็นการน าเสนอช้ินงาน และการน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน พบว่าเด็กมีความสามารถ
ด้านการน าเสนอและประยุกต์ใช้สงูขึ้น ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากเด็กไดเ้ลือกวิธีหรือแนวทางการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ท าให้สามารถ
น าเสนอช้ินงานและการน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดสตมีศึกษา  
ท าให้เด็กเกิดความสนใจ สนุกสนาน มีความอยากรู้อยากเห็น และมคีวามกระตือรือร้นในการท ากิจกรรมในแต่ละขั้นตอน  
เด็กได้ใช้ความคิดมาใช้ในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ ซึ่งการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดสตมีศึกษานั้น 
ท าให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้โดยใช้ประสาทสัมผัสทางด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ในขณะท ากิจกรรมต่าง ๆ เด็กต้องใช้ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ซึ่งเด็กปฐมวัยเปน็วัยท่ีมีความสนใจ อยากรู้อยากเห็น อยากลอง ชอบลงมือปฏิบัติ เป็นวัยที่มีพัฒนาการ
ทางด้านสติปญัญาสูง สอดคล้องกับทฤษฎีทางสติปัญญาของเพียเจต ์ท่ีกล่าวว่าเด็กปฐมวัยในช่วงอายุ 2-7 ปี เด็กจะพยายาม
แก้ปัญหาแบบลองผิดลองถูก แสดงพฤติกรรมอย่างมีจดุมุ่งหมายและสามารถแก้ปัญหาด้วยวิธีการเปลีย่นแปลงต่าง ๆ  
ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวจิัยของหทัยภัทร ไกรวรรณ  (2558 : 103) ได้ศึกษาการจดัประสบการณ์การเรยีนรู้แบบ 
สตีมศึกษาทีม่ีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย พบว่าเด็กปฐมวัยทีไ่ดร้ับการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้แบบสตีมศึกษา 5 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 การระบุปัญหา ขั้นที่ 2 การค้นหาแนวคิดที่เกี่ยวข้อง ขั้นที่ 3 การวางแผนและพัฒนา 
ขั้นที่ 4 การทดสอบและการประเมินผล และขั้นท่ี 5 การน าเสนอผลลัพธ์ เด็กมีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
หลังการจดัประสบการณส์ูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งทิพย์ ศรสิงห์ (2560 : 101) ได้ศึกษา
ความสามารถในการคดิแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยโดยใช้เกมการศึกษา พบว่าความสามารถในการคดิแก้ปัญหาหลังการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้เกมการศึกษา เด็กปฐมวัยมีความสามารถในการคิดแก้ปญัหาสูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์
การเรยีนรู้ และเด็กปฐมวัยมีความสามารถในการคิดแก้ปญัหาในภาพรวมอยู่ในระดับด ี
 2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยที่เรียนด้วยชุดกจิกรรมการเรียนรูต้ามแนวคิด
สตีมศึกษา พบว่าเด็กมีพัฒนาการสูงขึ้น ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ที่ผู้วจิัยพัฒนาขึ้นนี้เป็นกิจกรรมท่ีบูรณาการ
ทั้ง 5 สาระ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม ศิลปะ และคณติศาสตร์ ไว้ในกิจกรรมการเรียนรูท้ั้ง 5 ขั้นตอน เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปญัหา ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 เผชิญสถานการณ์ คือ การน าเข้าสู่กิจกรรมโดยการเลา่นิทาน ข่าว  
หรือก าหนดสถานการณ์ เพื่อกระตุ้นให้เด็กร่วมกันระดมความคิดเพือ่ระบุปัญหา ข้ันท่ี 2 การส ารวจ และค้นหา คือการส ารวจ
โดยใช้ประสาทสมัผสัทั้ง 5 ศึกษาค้นคว้า หาวิธีการแก้ปัญหา ข้ันท่ี 3 การออกแบบสร้างสรรค์ คือการออกแบบวิธีการแนวทาง 
การแก้ปัญหา ขั้นที่ 4 ปฏิบัติ คือการลงมือปฏบิัติ การแก้ปญัหา ตามวิธีการและขั้นตอนท่ีได้ออกแบบไว้ ขั้นที่ 5 น าเสนอ  
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เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและประสบการณ์การเรยีนรู้วิศวกรรมศาสตร์ของเด็กปฐมวยัโดยสะเตม็ศึกษา กลุ่มเปา้หมาย 
ทีใ่ช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนระดับช้ันอนุบาล 3 จ านวน 17 คน พบว่าทักษะการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยที่เรียนรู้ โดยสะเต็มศึกษา 
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 84.41 สูงกว่าเกณฑโ์รงเรยีนที่ก าหนดไว้ คือ ร้อยละ 70.00 และเด็กปฐมวัยไดค้ะแนน จากการท า 
แบบวัดประสบการณ์ การเรียนรู้วศิวกรรมศาสตร์ เฉลี่ยร้อยละ 94.51 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์โรงเรียนท่ีก าหนดไว ้
 
ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช ้
                  1.1 ครูปฐมวัย ควรน าแผนการจดัการเรยีนรู้ตามแนวคิดสตมีศึกษา ไปใช้ในการจัดท ากิจกรรมการเรยีนรู้ 
โดยอาจเลือกเนื้อหาอื่น ๆ ที่เหมาะสมในการจัดท าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
ยิ่งข้ึน 
                1.2 จัดท าคู่มือครูเพิ่มเติมจากชุดกจิกรรมการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมส าหรับครู 
                 1.3 กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคดิสตมีศึกษามีหลายขั้นตอน ครูผูส้อนควรศึกษาท าความเข้าใจก่อนน าไปใช้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียน 

 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
  จากผลการศึกษาที่พบว่า ความสามารถในการแก้ปญัหาของเด็กปฐมวัยในด้านที่ 5 การน าเสนอและประยุกต์ใช้ 
ของเด็กปฐมวัยมีคะแนนเฉลีย่น้อยท่ีสุด ดังนั้นจึงควรหาแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการแกไ้ขปัญหาของเด็กต่อไป 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
The Development of English Reading Achievement by Using Computer Assisted 
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บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านแก้ง อ าเภอเดชอุดม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ท่ีเรียนในรายวิชา
ภาษาอังกฤษ จ านวน 30 คน ได้มาโดยการสุม่แบบกลุ่ม เครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัย คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
จ านวน 12 บทเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการอ่าน จ านวน 40 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานด้วยค่าที  
  ผลการวิจัยพบว่า1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.06/80.42 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการอ่าน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการสอนอ่านโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
การอ่านภาษาอังกฤษ ส าหรบันักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หลังเรยีนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .01  
 

ค าส าคัญ  :  ผลสัมฤทธ์ิการอ่านภาษาอังกฤษ, บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, การอ่านภาษาอังกฤษ 
 
Abstract 
  The purposes of this study were to develop the Computer Assisted Instruction (CAI) to improve 
English reading achievement for grade 6 students based on the efficiency criterion of 80/80 and to compare  
the students’ English reading achievement before and after learning by using the CAI. The sample was randomized 
by cluster sampling to select 30 students who were studying in grade 6 at Ban Keang School, Det Udom district, 
Ubon Ratchathani province under the Primary Educational Service Area Office 5. The research instruments 
were the CAI with 12 lessons and a multiple choice achievement test consisting of 40 items. The statistics 
for data analysis were percentage, mean, standard deviation, and t--test.  
  The research findings were as follows. 1) The efficiency of the CAI for enhancing English reading 
achievement grade 6 students was at 81.06/80.42 which met the efficiency criterion of 80/80, and 2) The students’ 
English reading achievement after learning by using the CAI was statistically significantly higher than before 
learning at .01 level. 
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บทน า 
  การเรยีนภาษาอังกฤษเป็นสิ่งจ าเปน็ในสังคมปัจจุบัน เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่น ามาใช้กัน 
อย่างแพร่หลายไปท่ัวโลก และเป็นภาษาที่คนหลากหลายชาติหลากหลายภาษานยิมใช้เพื่อติดต่อสื่อสารทั้งในด้านธุรกิจ  
ด้านวัฒนธรรม และการศึกษา จะเห็นได้ว่าในการให้ข้อมูลในกิจกรรมส าคญัต่าง ๆ ของแต่ละประเทศ นอกจากให้ข้อมูล 
เป็นภาษาประจ าชาติแล้ว ยังให้ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษอีกด้วย ป้ายบอกทางในประเทศต่าง ๆ ก็จะเห็นว่านอกจากจะแสดง
ด้วยภาษาประจ าชาติแล้ว ก็ยังมีภาษาอังกฤษเช่นเดียวกัน ยิ่งในปัจจุบันเป็นยุคของข้อมูลข่าวสารที่ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ในการติดต่อสื่อสาร ก็มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ดังน้ันการเรียนภาษาอังกฤษจึงมีความส าคญัมาก และทักษะที่จ าเป็น 
ก็คือฟัง พูด อ่านและเขียน และทกัษะที่ง่ายและใช้มากที่สดุในประเทศไทย คือ ทักษะการอ่าน 
  การอ่านเป็นเครื่องมือในการศึกษาแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ รวมไปถึงการสร้างความเข้าใจและความ
ตระหนักในวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างและหลากหลาย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 1) ทักษะที่มีความส าคญัมากท่ีสดุ
ส าหรับคนไทยคือทักษะการอ่านเพราะในชีวิตประจ าวันน้ัน คนไทยต้องอ่านสื่อประเภทต่าง ๆ ที่เป็นภาษาอังกฤษ สื่อท่ีว่านี้
เป็นสื่อท่ีมาในรูปแบบของข้อมลูข่าวสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เนต็ หนังสือพิมพ์ หนังสือวารสาร ต ารา 
จดหมายและแบบฟอร์มต่าง ๆ เปน็ต้น นอกจากนี้ ยังมีสื่อที่เกี่ยวข้องกับเครื่องอุปโภคบรโิภคที่ใช้ในชีวิตประจ าวันด้วย เช่น 
ฉลากผลิตภัณฑต์่าง ๆ ถือได้ว่าทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนั้น มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กนัท้ัง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด 
อ่าน และเขียนส าหรับประเทศไทยที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ และไมไ่ด้อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาพูดนั้น ความสามารถในการอ่านมีความจ าเป็นส าหรับการเรียนภาษาอังกฤษอย่างยิ่ง (จิตรลดา ชาปัญญา, 2554 : 
23) นอกจากน้ี สายใจ  ฉิมมณี (2555 : 14) กล่าวว่า ทักษะการอ่านมีความจ าเป็นต่อผูเ้รียนในปัจจบุนั ซึ่งท าให้ผู้อ่านศึกษา 
หาความรูไ้ดร้วดเร็วและมีแนวโน้มในการประกอบอาชีพในอนาคตทีด่ีกว่า เนื่องจากผู้อ่านจะไดร้ับผลประโยชน์อย่างมากมาย
จากการอ่านภาษาอังกฤษซึ่งอรพนิ ค าพันธ์ (2555 : 12) กล่าวว่าประเทศไทยจัดการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 
ซึ่งผู้เรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีไมไ่ด้ใช้ภาษาอังกฤษในการพูด สิ่งท่ีจ าเป็นส าหรับการเรยีนภาษาอังกฤษ คือ ความสามารถ 
ในการอ่าน เพราะการอ่านจะช่วยพัฒนาบุคคลและสังคมใหเ้ป็นผู้ทีม่ีความคิดสร้างสรรค์ ช่วยเสริมสรา้งประสบการณ์ 
และก่อให้เกิดความเพลิดเพลิน ทักษะการอ่านเป็นทักษะทีส่ าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจ าวนั ในการศึกษาหาความรู้ 
การติดต่อสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งล้วนแตม่ีภาษาอังกฤษเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งสิ้น ดังนั้นนโยบายการศึกษาเพื่อคนไทย 
จึงก าหนดให้เรียนภาษาอังกฤษเปน็ภาษาท่ีสอง ส าหรับคนส่วนใหญแ่ล้วทักษะที่ส าคญัที่สุดที่จะต้องเรยีนให้ลึกซึ้ง คือ  
ทักษะการอ่าน ผู้ที่มีทักษะในการอ่านที่ดีจะช่วยให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งข้ึน และมีพัฒนาการสูงในการเรยีนวิชาต่าง ๆ ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 1) ได้กล่าวถึงความส าคัญไว้ว่า การอ่านเป็นเครื่องมือในการศึกษาแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ 
รวมไปถึงการสรา้งความเข้าในและความตระหนักในวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างและหลากหลาย 
  จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการอ่านภาษาอังกฤษ สรุปปญัหาไวใ้นสรุปปัญหาวิชาการดังนี้ นักเรยีนส่วนมาก
อยู่ในสิ่งแวดล้อมท่ีไม่จ าเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษ จึงท าให้นักเรียนไม่มีโอกาสได้ใช้ภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ นอกจากจะได้
ฝึกในช้ันเรียนเท่านั้น นักเรียนส่วนมากมีพ้ืนฐานด้านค าศัพท์ที่ต่ ามาก การมีพื้นฐานด้านค าศัพท์ที่ไม่เพียงพอเป็นส่วนส าคญั 
ทีส่่งผลกระทบโดยตรงต่อทักษะด้านการอ่านภาษาอังกฤษ จ านวนนักเรียนในห้องเรียนมีจ านวนมากกว่า 50 คน หากจัดการเรียน
การสอนแบบสอบอ่านทีละคน ก็จะท าให้ไม่เพียงพอกับเวลาที่เรียน นอกจากนี้จากงานวิจัยของธนาวุฒิ สุรพรรณ (2556 : 2-3) 
สรุปปญัหาได้ว่า นักเรยีนส่วนใหญ่ยังไมส่ามารถอ่านภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ท าไดเ้พียงออกเสียงค าศัพท์หรือประโยคนั้น ๆ 
ตามครผููส้อน แต่ก็ไมส่ามารถบอกถึงความหมายของค าศัพท์หรือข้อความในประโยคนั้น ๆ นอกจากน้ี อีกหนึ่งสาเหตุที่นักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า อาจเนือ่งมาจากนักเรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกันทั้งทางร่างกายและจิตใจ อารมณ์และสติปญัญา 
รวมทั้งปัญหาการขาดการสื่อการเรียนการสอน จึงท าให้ครูไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในปัจจุบันเป็นเรื่องที่ยาก 
ที่จะให้ทุกคนบรรลุตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไวไ้ด้ นักเรียนท่ีมีปัญหาผลการเรียนอยู่ในระดับต่ า มีการรับรู้ช้ากว่านักเรยีน 
ที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับสูง จึงท าให้เกิดปัญหาทางการเรยีนรู้ ส าหรับการเรียนการสอนแต่ละครั้งนัน้ ครูผู้สอนจ าเป็นต้อง 
มีการพัฒนาวิธีถ่ายทอดความรู้ซึ่งมีหลายวิธีการ เช่น การสอนแบบบรรยาย การสอนแบบสาธิต การสอนแบบอภิปราย  
การสอนแบบกลุ่ม ตลอดจนการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเข้าช่วย เช่น การใช้ชุดการเรยีนการสอน  
บทเรียนโปรแกรม และคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นต้น 
  ด้วยเหตดุังกล่าวสื่อการเรียนการสอนจึงมีความจ าเป็นอย่างมากในการพัฒนาทักษะการเรียนรูต้่าง ๆ ให้กับผู้เรียน 
เนื่องจากสื่อการเรียนการสอนจะสามารถถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก และเพิ่มความน่าสนใจของบทเรียน ท าให้นักเรียน
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ไม่รูส้ึกเบื่อกับบทเรียนในแบบเรียน การเรียนรู้จากสื่อต่าง ๆ ท่ีแปลกใหม่นอกเหนือจากการเรียนตามหนังสือท่ัวไปนั้น จะเป็น
ตัวกระตุ้นความอยากเรียนรู้ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี ซึ่งในยุคปัจจบุันสื่อและเทคโนโลยตี่าง ๆ มีมากมายที่จะเป็นตัวกระตุ้น
ให้นักเรียนได้เกิดการพัฒนาศักยภาพทางความคิด เรียนรู้ฝึกฝน และท าให้เกิดทักษะที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการคัดเลือกสื่อ
การเรยีนรู้มาประกอบการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนนั้นก็ควรมคีวามหลากหลาย ทั้งสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี
และสื่ออ่ืน ๆ ซึ่งช่วยให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีคณุค่า น่าสนใจ ชวนคิด เข้าใจได้ง่าย รวมทั้งกระตุ้นให้นักเรียนสามารถ
สร้างองค์ความรู้ เข้าใจบทเรียนไดถ้่องแท้ และช่วยสอนนักเรียนท่ีมคีวามสามารถแตกต่างกันให้บรรลจุุดประสงค์ในการเรียน 
ช่วยประหยัดเวลาในการสอน ช่วยให้นักเรียนรู้จากสิ่งที่เป็นรูปธรรมไปสู่นามธรรม ท าให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้ และจดจ าได้นาน 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 6) 
  ปัจจุบัน คอมพิวเตอร์มีความส าคญัในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเป็นอย่างมาก ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร ์ท าให้ผู้เรียนให้ความสนใจในบทเรียนและมีความกระตือรือร้นในการเรียน การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
เพื่อเป็นสื่อทางการสอนท าให้มีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้สื่อการสอนธรรมดา และสามารถน าเสนอเนื้อหาได้ลึกซึ้งกว่าการสอน
ตามปกติ เช่น การเตรยีมการน าเสนอไว้อย่างเป็นข้ันตอน ใช้สื่อประเภทภาพประกอบ การบรรยายและใช้ข้อความน าเสนอ
พร้อมภาพเคลื่อนไหว หรือการใช้วีดีทัศน์ เช่นนี้สามารถช่วยให้การสอนมีประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วย (ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง, 2547 : 5) 
สื่อการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดียระดับสูง ท าให้มีปฏิสมัพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ มีความสามารถ
ในการตอบสนองต่อข้อมลูที่ผูเ้รยีนปอ้นเขา้ไปได้ทันที ซึ่งบทเรยีนจะมีทั้งตัวอักษร กราฟกิ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสยีงประกอบ
ท าให้ผู้เรียนสนุกสนานไปกับการเรยีน ไม่รู้สึกเบื่อหน่าย ในส่วนนี้เองวงการศึกษาได้ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์มาใช้ในการออกแบบ
และพัฒนาคอมพิวเตอร์ในสถาบันการศึกษา ท าให้ผู้เรียนเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ บรรลุตามจุดมุ่งหมายของการจัดกจิกรรม
การเรยีนการสอน (เนาวรัตน์ กองตัน, 2551 : 3) 
  ผู้วิจัยได้ท าการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพของบทเรียน จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
ที่มจีุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาอังกฤษ เช่น ผลการวิจัยของสายใจ ฉิมมณี (2555 : 80) สรุปว่าความสามารถ
ทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับชยกร สุตะโคตร (2556 : 140) ได้สรุปผลการวิจัยไว้ว่า ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย หลังเรียนสูงว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .01 และเมธาวี ยวงยิ้ม (2556 : 86) ที่ว่าผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนที่เรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลตมิีเดยี เพื่อพัฒนาการอ่านออกเสียงค าศัพท์ในภาษาอังกฤษ มีคา่เฉลี่ยหลังเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ
ที่ระดับ .05 
  จากงานวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อการสอนสมัยใหม่และแปลกใหม่ ต่างจาก
บทเรียนในหนังสือเรียน โดยช่วยสร้างแรงกระตุ้นในการเรียนให้กับนักเรียนให้สนใจในบทเรียนได้อย่างดี และสามารถสร้างแรงจูงใจ
ให้กับนักเรียนจดจ าเนื้อหาบทเรียนได้ดีขึ้น ดังนั้นการน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ก็จะเกิดประโยชน์ตอ่นักเรียนและเพิ่มทักษะต่าง ๆ ในการเรยีนมากยิ่งข้ึน 
  ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาอังกฤษ
ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนน่าจะเป็นสื่อที่สามารถ
กระตุ้นความน่าสนใจในบทเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน และเพื่อให้ผู้เรียนมีการพัฒนาทางการอ่านภาษาอังกฤษซึ่งน่าจะส่งผลให้ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านสูงข้ึนไปด้วย 
 
วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
  2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้บทเรียน 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
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ไม่รูส้ึกเบื่อกับบทเรียนในแบบเรียน การเรียนรู้จากสื่อต่าง ๆ ท่ีแปลกใหม่นอกเหนือจากการเรียนตามหนังสือท่ัวไปนั้น จะเป็น
ตัวกระตุ้นความอยากเรียนรู้ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี ซึ่งในยุคปัจจบุันสื่อและเทคโนโลยตี่าง ๆ มีมากมายที่จะเป็นตัวกระตุ้น
ให้นักเรียนได้เกิดการพัฒนาศักยภาพทางความคิด เรียนรู้ฝึกฝน และท าให้เกิดทักษะที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการคัดเลือกสื่อ
การเรยีนรู้มาประกอบการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนนั้นก็ควรมคีวามหลากหลาย ทั้งสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี
และสื่ออ่ืน ๆ ซึ่งช่วยให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีคณุค่า น่าสนใจ ชวนคิด เข้าใจได้ง่าย รวมทั้งกระตุ้นให้นักเรียนสามารถ
สร้างองค์ความรู้ เข้าใจบทเรียนไดถ้่องแท้ และช่วยสอนนักเรียนท่ีมคีวามสามารถแตกต่างกันให้บรรลจุุดประสงค์ในการเรียน 
ช่วยประหยัดเวลาในการสอน ช่วยให้นักเรียนรู้จากสิ่งที่เป็นรูปธรรมไปสู่นามธรรม ท าให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้ และจดจ าได้นาน 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 6) 
  ปัจจุบัน คอมพิวเตอร์มีความส าคญัในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเป็นอย่างมาก ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร ์ท าให้ผู้เรียนให้ความสนใจในบทเรียนและมีความกระตือรือร้นในการเรียน การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
เพือ่เป็นสื่อทางการสอนท าให้มีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้สื่อการสอนธรรมดา และสามารถน าเสนอเนื้อหาได้ลึกซึ้งกว่าการสอน
ตามปกติ เช่น การเตรยีมการน าเสนอไว้อย่างเป็นข้ันตอน ใช้สื่อประเภทภาพประกอบ การบรรยายและใช้ข้อความน าเสนอ
พร้อมภาพเคลื่อนไหว หรือการใช้วีดีทัศน์ เช่นนี้สามารถช่วยให้การสอนมีประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วย (ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง, 2547 : 5) 
สื่อการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดียระดับสูง ท าให้มีปฏิสมัพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ มีความสามารถ
ในการตอบสนองต่อข้อมลูที่ผูเ้รยีนปอ้นเขา้ไปได้ทันที ซึ่งบทเรยีนจะมีทั้งตัวอักษร กราฟกิ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสยีงประกอบ
ท าให้ผู้เรียนสนุกสนานไปกับการเรยีน ไม่รู้สึกเบื่อหน่าย ในส่วนนี้เองวงการศึกษาได้ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์มาใช้ในการออกแบบ
และพัฒนาคอมพิวเตอร์ในสถาบันการศึกษา ท าให้ผู้เรียนเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ บรรลุตามจุดมุ่งหมายของการจัดกจิกรรม
การเรยีนการสอน (เนาวรัตน์ กองตัน, 2551 : 3) 
  ผู้วิจัยได้ท าการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพของบทเรียน จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
ที่มจีุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาอังกฤษ เช่น ผลการวิจัยของสายใจ ฉิมมณี (2555 : 80) สรุปว่าความสามารถ
ทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับชยกร สุตะโคตร (2556 : 140) ได้สรุปผลการวิจัยไว้ว่า ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย หลังเรียนสูงว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .01 และเมธาวี ยวงยิ้ม (2556 : 86) ที่ว่าผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนที่เรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลตมิีเดยี เพื่อพัฒนาการอ่านออกเสียงค าศัพท์ในภาษาอังกฤษ มีคา่เฉลี่ยหลังเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ
ที่ระดับ .05 
  จากงานวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อการสอนสมัยใหม่และแปลกใหม่ ต่างจาก
บทเรียนในหนังสือเรียน โดยช่วยสร้างแรงกระตุ้นในการเรียนให้กับนักเรียนให้สนใจในบทเรียนได้อย่างดี และสามารถสร้างแรงจูงใจ
ให้กับนักเรียนจดจ าเนื้อหาบทเรียนได้ดีขึ้น ดังนั้นการน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ก็จะเกิดประโยชน์ตอ่นักเรียนและเพิ่มทักษะต่าง ๆ ในการเรยีนมากยิ่งข้ึน 
  ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาอังกฤษ
ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนน่าจะเป็นสื่อที่สามารถ
กระตุ้นความน่าสนใจในบทเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน และเพื่อให้ผู้เรียนมีการพัฒนาทางการอ่านภาษาอังกฤษซึ่งน่าจะส่งผลให้ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านสูงข้ึนไปด้วย 
 
วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
  2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้บทเรียน 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 
 
 

 
 

กรอบแนวคิดและสมมติฐาน 
  กรอบแนวคิดการวิจยั เรื่องการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ผู้วิจัยน าเสนอแผนภาพความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรอสิระและตัวแปรตามดังแสดงในภาพประกอบ 1 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิด 
 
  สมมติฐาน  ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หลังเรียนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าก่อนเรียน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการอ่านหลงัใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ทีผู่้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษาเอกสาร ต ารา เกี่ยวกับการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการอ่าน เพื่อใหม้ีความเหมาะสมกับระดับของผูเ้รยีน เนื้อหามีความสอดคล้องกับมาตรฐานรายวิชา ตัวช้ีวัด 
และจุดประสงค์รายวิชา เรียงล าดบัจากง่ายไปยาก นอกจากน้ีก่อนท่ีผู้วิจัยจะน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยยังด าเนินการตามขั้นตอนการสร้างบทเรยีนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการอ่าน โดยน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการอ่าน
เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบและน าไปปรับปรุงแก้ไข หลังจากนั้นเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบ
ความสอดคล้องของเนื้อหาของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับแบบทดสอบ มีการน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการอ่าน
ไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเช่ือมั่นของ
แบบทดสอบทั้งฉบับ ก่อนที่จะน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ตามล าดับขั้นตอนต่อนี ้
  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   1.1 ประชากร  
     ประชากรที่ใช้ในงานวิจัย คือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ในกลุ่มเครือข่าย แก้งโนนกาเร็น อ าเภอเดชอุดม  
จังหวัดอุบลราชธานี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ที่เรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ  
จ านวน 3 โรงเรียน ได้แก่  
    1.1.1 โรงเรียนบ้านแก้ง จ านวน 53 คน 
    1.1.2 โรงเรียนบ้านสองคอน จ านวน 10 คน 
    1.1.3 โรงเรียนบ้านยาง จ านวน 23 คน 
    รวมนักเรียนท้ังสิ้น 86 คน 
   1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
   กลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านแก้ง อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ที่เรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 30 คน ได้มาโดยการเลือกสุ่มแบบกลุม่ (Cluster Random Sampling) โดยใช้หน่วยสุ่มเปน็ห้องเรียน 
  2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
   เครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัยมีดังนี้ 
   2.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 6 จ านวน 12 ชุด  
   2.2  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านก่อนเรียนและหลังเรียน (Pre-test, Post-test) 40 ข้อ 40 คะแนน 

การจัดการเรยีนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางอ่านภาษาอังกฤษของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

ผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านภาษาอังกฤษ 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
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  3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองกับกลุ่มตัวอย่าง คอื นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน
บ้านแก้ง อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอบุลราชธานี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต 5 ท่ีเรียนในรายวิชา
ภาษาอังกฤษ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 30 คน ดังนี้ 
   3.1 ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาอังกฤษก่อนเรียน (Pre-test) ก่อนที่จะสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 กับนักเรียนโรงเรียนบา้นแก้ง 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง 30 คน 
   3.2 ด าเนินการสอนตามขั้นตอนของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการอ่าน
ภาษาอังกฤษทุกเรื่อง จ านวน 12 เรื่อง ใช้เวลาในการสอนเรื่องละ 1 ช่ัวโมง รวม 12 ช่ัวโมง 
    3.3 ท าการทดสอบหลังเรียน (Post-test) ใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาอังกฤษชุดเดิม  
ตรวจให้คะแนนแล้วบันทึกผล 
   3.4 น าผลการตรวจให้คะแนนที่ได้จากการท าแบบฝึกหัดในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และคะแนนแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านก่อนเรียนและหลังเรียน ไปวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติเพื่อทดสอบสมมตุิฐาน 
  4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  4.1 วเิคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านภาษาอังกฤษ 
ส าหรับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ตามเกณฑ์ 80/80 (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2556 : 12) โดยหาค่าเฉลีย่และค่าร้อยละ 
  4.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรยีน ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านภาษาอังกฤษ ส าหรับช้ันประถมศกึษาปีท่ี 6 โดยการทดสอบค่า t-test แบบ Dependent 
Samples (บุญชม ศรีสะอาด, 2535 : 109) 
 
สรุปผล 
  การวิจัย เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ส าหรับนักเรยีน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 สรุปผลไดด้ังนี้ 
  1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการอ่านภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.06/80.42 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80 ดังข้อมูลใน ตาราง 1 
 
ตาราง 1  แสดงประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียน 
  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 

จ านวน
นักเรียน 

(n) 

กระบวนการ ผลลัพธ์ทดสอบหลังเรียน 

คะแนนเต็ม 
(A) 

คะแนนรวม 
( x ) 

ประสิทธิภาพ
กระบวนการ 

(E1) 

คะแนนเต็ม 
(B) 

คะแนนรวม 
( f ) 

ประสิทธิภาพ
ผลลัพธ ์

(E2) 
30 120 2918 81.06 40 965 80.42 

 
  2. ผลสมัฤทธ์ิทางการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ที่ได้รับการสอนอ่านโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถติิที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตั้งไว้ ดังข้อมูลใน ตาราง 2 
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  3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองกับกลุ่มตัวอย่าง คอื นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน
บ้านแก้ง อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอบุลราชธานี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต 5 ท่ีเรียนในรายวิชา
ภาษาอังกฤษ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 30 คน ดังนี้ 
   3.1 ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาอังกฤษก่อนเรียน (Pre-test) ก่อนที่จะสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 กับนักเรียนโรงเรียนบา้นแก้ง 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง 30 คน 
   3.2 ด าเนินการสอนตามขั้นตอนของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการอ่าน
ภาษาอังกฤษทุกเรื่อง จ านวน 12 เรื่อง ใช้เวลาในการสอนเรื่องละ 1 ช่ัวโมง รวม 12 ช่ัวโมง 
    3.3 ท าการทดสอบหลังเรียน (Post-test) ใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาอังกฤษชุดเดิม  
ตรวจให้คะแนนแล้วบันทึกผล 
   3.4 น าผลการตรวจให้คะแนนที่ได้จากการท าแบบฝึกหัดในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และคะแนนแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านก่อนเรียนและหลังเรียน ไปวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติเพื่อทดสอบสมมตุิฐาน 
  4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  4.1 วเิคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านภาษาอังกฤษ 
ส าหรับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ตามเกณฑ์ 80/80 (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2556 : 12) โดยหาค่าเฉลีย่และค่าร้อยละ 
  4.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรยีน ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านภาษาอังกฤษ ส าหรับช้ันประถมศกึษาปีท่ี 6 โดยการทดสอบค่า t-test แบบ Dependent 
Samples (บุญชม ศรีสะอาด, 2535 : 109) 
 
สรุปผล 
  การวิจัย เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ส าหรับนักเรยีน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 สรุปผลไดด้ังนี้ 
  1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการอ่านภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.06/80.42 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80 ดังข้อมูลใน ตาราง 1 
 
ตาราง 1  แสดงประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียน 
  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 

จ านวน
นักเรียน 

(n) 

กระบวนการ ผลลัพธ์ทดสอบหลังเรียน 

คะแนนเต็ม 
(A) 

คะแนนรวม 
( x ) 

ประสิทธิภาพ
กระบวนการ 

(E1) 

คะแนนเต็ม 
(B) 

คะแนนรวม 
( f ) 

ประสิทธิภาพ
ผลลัพธ ์

(E2) 
30 120 2918 81.06 40 965 80.42 

 
  2. ผลสมัฤทธ์ิทางการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ที่ได้รับการสอนอ่านโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถติิที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตั้งไว้ ดังข้อมูลใน ตาราง 2 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตาราง 2  แสดงการเปรียบเทียบความแตกตา่งของผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาอังกฤษ ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียน 
  คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านภาษาอังกฤษ ส าหรับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
 

การเปรียบเทียบคะแนน n  
(40) S.D. t P 

ก่อนเรียน 30 16.87 1.25 58.116** .000 หลังเรียน 30 32.17 1.56 
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
อภิปรายผล 
  จากผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านแก้ง อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ผู้วิจัยน าประเด็นส าคญัมาอภิปรายดังนี้  
   1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 6 ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.06/80.42 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ 80/80 หมายความว่า บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการอ่าน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 สามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิด
กระบวนการเรียนรู้ เฉลีย่ร้อยละ 81.06 และสามารถเปลีย่นพฤติกรรมของผู้เรียนหลังเรียนด้วยบทเรยีนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เฉลีย่ร้อยละ 80.42 แสดงให้เห็นว่า
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพือ่พัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการอ่านภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีผู้วิจัย
สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพช่วยให้ผู้เรยีนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยทุกประการ ทั้งนี้เพราะ
ผู้วิจัยพัฒนาตามแนวคิดดา้นคุณลกัษณะของบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนของถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541 : 8-10)  
ที่กล่าวว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นมีลักษณะดังนี้ 1) การจัดรูปแบบทีส่อดคล้องกับคุณลักษณะของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน มี 4 ประการ ได้แก่ 1) สารสนเทศ 2) ความแตกต่างระหว่างบุคคล 3) การโต้ตอบ และ 4) การให้ผลตอบกลับ
โดยทันที โดยมีรายละเอียด คือ 1) สารสนเทศ ในการน าเสนอเนื้อหามีการจดัแบ่งเนื้อหาออกเป็นตอน มีการเรยีงล าดับเนื้อหา
จากง่ายไปยาก ท าให้นักเรียนสามารถท าความเข้าใจได้ง่าย ไม่สบัสน 2) ความแตกต่างระหว่างบุคคล ในการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนผู้วิจัยได้จดัวางเนื้อหา แบบฝึกหัด และแบบทดสอบให้มีความยืดหยุ่น ให้นักเรียนมีอิสระในการควบคุม
การเรียนด้วยตนเอง ทั้งการควบคุมล าดับของการเรียนเนื้อหา การควบคุมการทดสอบ ในการเรียนไม่จ าเป็นต้องเรียนตามล าดับ
เนื้อหา และสามารถทบทวนบทเรียนซ้ าได้จนกว่าจะเข้าใจในเนื้อหา นักเรียนแต่ละคนศึกษาเนื้อหาจนเข้าใจแล้วจึงท าแบบฝึกหัด 
และแบบทดสอบหลังเรียน ท าใหค้ะแนนของแบบฝึกหัดและแบบทดสอบหลังเรียนเป็นไปตามเกณฑท์ี่ก าหนด 3) การโต้ตอบ 
การวางรูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียน โดยการโต้ตอบขณะศึกษาเนื้อหา ท ากิจกรรม
ระหว่างเรยีน ท าแบบฝึกหดั หรือแบบทดสอบ ท าให้นักเรียนต้องสนใจบทเรียนอยู่ตลอดเวลา จึงสามารถเรียนรู้เนื้อหาได้ 
อย่างเข้าใจยิ่งขึ้น 4) การให้ผลย้อนกลับโดยทันที ผู้วิจัยได้ก าหนดให้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีการแจ้งผลย้อนกลับ 
ให้กับนักเรียนที่ท ากิจกรรมระหว่างเรียน โดยการสรุปผลคะแนนใหน้ักเรียนได้ทราบ หรือให้ค าเฉลยแบบฝึกหัดเพื่อให้นักเรียน
สามารถตรวจสอบ และประเมินผลงานของตนเองได้ในทันที เพื่อเป็นการเสริมแรงให้นักเรียนเกิดก าลังใจหรือเกิดความพยายาม
ในการเรียนเพิ่มมากขึ้น 2) การออกแบบหน้าจอของบทเรียน ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผู้วิจัยได้จัดแบ่งหน้าจอ
ออกเป็น 3 ส่วนประกอบด้วย ส่วนหัวของบทเรียนซึ่งเป็นส่วนที่ระบุรายละเอียดต่าง ๆ ของบทเรียน ส่วนเมนูหลักประกอบด้วย
ปุ่มส าหรับการเชื่อมโยงไปยังต าแหน่งต่าง ๆ ในบทเรียน ขนาดและสีของปุ่มและตัวอักษรมีความชัดเจน จัดเรยีงล าดับ 
ของการเรียนไว้อย่างเป็นระเบียบ นักเรียนสามารถเชื่อมโยงได้อย่างสะดวก เข้าใจง่าย ประกอบกับมีการให้ค าอธิบายขั้นตอน
ในการใช้งานบทเรียนไว้อย่างชัดเจน ทั้งในโปรแกรมบทเรียนและในเอกสารคู่มือการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ส่วนพื้นที่
ส าหรับน าเสนอเนื้อหาหรือกิจกรรม มีพื้นท่ีมากพอที่จะแสดงท้ังข้อความและรูปภาพได้อย่างชัดเจน มีเสียงบรรยายเพื่ออธิบาย
ขั้นตอนและเนื้อหาสาระส าคัญ จากองค์ประกอบท้ัง 2 ด้าน ได้แก่ การจัดรูปแบบที่สอดคล้องกับคุณลกัษณะของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน และการออกแบบหน้าจอของบทเรียน ท าให้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน
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ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งผลการศกึษาครั้งนี้สอดคล้องกับ
งานวิจัยของลีลารัศน์ จาตุรพล (2555 : 112-113) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านและสะกดค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอรม์ัลติมีเดยี เรื่องการเช่ือมโยงตัวอักษรกับหน่วยเสียง (Phonics) ร่วมกับกิจกรรมกลุ่มของนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัตมิีเดียทีส่ร้างขึ้นมปีระสิทธิภาพ 82.25/81.33 ส่วนนิศากร แสงสว่าง (2557 : 
172-173) น าเสนอผลการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาอังกฤษท่ีเน้นนิทานคุณธรรม เพื่อส่งเสรมิความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษ และความตระหนักรู้ด้านคณุธรรม ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ผลปรากฏว่าสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ภาษาอังกฤษท่ีเน้นนิทานคุณธรรม มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 78.45/80.86 ซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพเปน็ไปตามเกณฑ์ 75/75  
  2. ผลสมัฤทธ์ิทางการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านแก้ง อ าเภอเดชอุดม   
จังหวัดอุบลราชธานี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ที่เรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2561 จ านวน 30 คน ได้มาโดยการเลือกสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 
ที่ได้รับการสอนอ่านโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หลังเรยีนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่า
การสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 6 ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นมผีลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการอ่านของผู้เรียน ผู้วจิัยใช้แนวคิดของบุญเกื้อ ควรหาเวช (2542 : 68-69)  
ที่กล่าวว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ดังนี้ 1) ใช้ในการฝึกฝนทักษะและเพิ่มเตมิความรู้ 
กล่าวคือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเกิดจากความพยายามในการที่จะช่วยให้นักเรียนที่เรียนอ่อนสามารถใช้เวลานอกเวลาเรียน
ในการฝึกฝนทักษะและเพิ่มเติมความรู้ เพื่อที่จะปรับปรุงการเรียนของตนให้ทันนักเรียนอื่นได้ ดังนั้นผู้สอนจึงสามารถน าบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปช่วยในการสอนเสริม หรือทบทวนการสอนปกติในช้ันเรียนได้ โดยที่ผู้สอนไมจ่ าเป็นต้องเสยีเวลาฅใน
การสอนซ้ ากับนักเรียนที่ตามไม่ทันหรือจัดการสอนเพิ่มเติม 2) ใช้ในการทบทวนความรู้ กล่าวคือ นักเรียนมีโอกาสเรียนได้หลายครั้ง
เท่าที่ต้องการ 3) ใช้ในการเรียนที่นักเรียนเป็นศูนย์กลาง กล่าวคือ ตัวนักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ความแตกต่างของนักเรียน
ไม่มีผลต่อการเรียนรู้ดังเช่นวิธีการอื่น ๆ 4) ช่วยฝึกนักเรียนให้คิดอย่างมีเหตุผล กล่าวคือ นักเรียนต้องตอบโต้กับบทเรียนตลอดเวลา
เพื่อแก้ปัญหาหรือตอบค าถาม 5) ช่วยให้ผู้สอนควบคุมนักเรียนได้อยา่งใกล้ชิด กล่าวคือ นักเรียนสามารถใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนในการเรยีนรู้ ท าให้ผูส้อนมีเวลาเพียงพอในการดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดมากขึ้น ซึ่งผลจากการใช้แนวคิดดังกล่าว 
ท าให้นักเรียนเกิดความสนใจและเกิดแรงกระตุ้นในการเรียน ท าให้คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าทดสอบก่อนเรียน ซึ่งสอดคล้อง
กับสายใจ ฉิมมณี (2555 : 80) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียการอ่านวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 5 ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมเีดียหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิตริะดับ .01 ส่วน เอกภพ ไชยยา (2555 : 132-133) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร ์
การอ่านภาษาอังกฤษนอกเวลาประเภทการ์ตูน เพื่อเสริมทักษะและทัศนคติที่ดีต่อการอ่านของนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่างที่สูงขึ้นหลังจากที่เรียนด้วยสื่อคอมพิวเตอร์การอ่าน
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ .05 สว่น ชยกร สุตะโคตร (2556 : 140) ได้ท าวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัตมิีเดยี 
เรื่องการเรียนรู้อาเซียนผ่านภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิก์ารอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 5 กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 1 ห้องเรียน จ านวน 45 คน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สรุปผลการวิจัยไว้ว่า
ผลสัมฤทธิก์ารอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 และผลการวิจัยของ Yang (2011 : 28) ได้ท าการวิจัยเปรียบเทียบความสามารถ
ในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรยีนที่ไดร้ับการสอนอ่านด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้อินเตอรเ์นต็มาช่วยในการสอนภาษาอังกฤษ 
โดยใช้ทฤษฎีการเล่าเรื่องมาช่วยในการเรยีน โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนกัเรียนชาวสวีเดนในกลุ่มทีเ่ป็นอาสาสมัครที่ต้องการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม โดยเป็นผู้ที่มีความรู้ทางภาษาอังกฤษอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า โดยครูผู้สอนจะใช้วธิีเล่าเรื่องผ่านสื่อออนไลน์ 
ให้นักเรียนฟังโดยนักเรียนเป็นผู้ฟัง และอ่านเนื้อเรื่องจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จ านวน 6 คาบเรียน ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง
ทั้งหมด 3 สัปดาห์ โดยผลการทดลองพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีความเห็นที่ดีมากต่อสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยเจตคติที่มีต่อ
วิชาภาษาอังกฤษอยู่ในระดับท่ีดีมาก และมีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
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ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งผลการศกึษาครั้งนี้สอดคล้องกับ
งานวิจัยของลีลารัศน ์จาตุรพล (2555 : 112-113) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านและสะกดค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอรม์ัลติมีเดยี เรื่องการเช่ือมโยงตัวอักษรกับหน่วยเสียง (Phonics) ร่วมกับกิจกรรมกลุ่มของนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัตมิีเดียทีส่ร้างขึ้นมปีระสิทธิภาพ 82.25/81.33 ส่วนนิศากร แสงสว่าง (2557 : 
172-173) น าเสนอผลการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาอังกฤษท่ีเน้นนิทานคุณธรรม เพื่อส่งเสรมิความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษ และความตระหนักรู้ด้านคณุธรรม ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ผลปรากฏว่าสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ภาษาอังกฤษท่ีเน้นนิทานคุณธรรม มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 78.45/80.86 ซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพเปน็ไปตามเกณฑ์ 75/75  
  2. ผลสมัฤทธ์ิทางการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านแก้ง อ าเภอเดชอุดม   
จังหวัดอุบลราชธานี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ที่เรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2561 จ านวน 30 คน ได้มาโดยการเลือกสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 
ที่ได้รับการสอนอ่านโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หลังเรยีนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่า
การสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 6 ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นมผีลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการอ่านของผู้เรียน ผู้วจิัยใช้แนวคิดของบุญเกื้อ ควรหาเวช (2542 : 68-69)  
ที่กล่าวว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ดังนี้ 1) ใช้ในการฝึกฝนทักษะและเพิ่มเตมิความรู้ 
กล่าวคือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเกิดจากความพยายามในการที่จะช่วยให้นักเรียนที่เรียนอ่อนสามารถใช้เวลานอกเวลาเรียน
ในการฝึกฝนทักษะและเพิ่มเติมความรู้ เพื่อที่จะปรับปรุงการเรียนของตนให้ทันนักเรียนอื่นได้ ดังนั้นผู้สอนจึงสามารถน าบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปช่วยในการสอนเสริม หรือทบทวนการสอนปกติในช้ันเรียนได้ โดยที่ผู้สอนไมจ่ าเป็นต้องเสยีเวลาฅใน
การสอนซ้ ากับนักเรียนที่ตามไม่ทันหรือจัดการสอนเพิ่มเติม 2) ใช้ในการทบทวนความรู้ กล่าวคือ นักเรียนมีโอกาสเรียนได้หลายครั้ง
เท่าที่ต้องการ 3) ใช้ในการเรียนที่นักเรียนเป็นศูนย์กลาง กล่าวคือ ตัวนักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ความแตกต่างของนักเรียน
ไม่มีผลต่อการเรียนรู้ดังเช่นวิธีการอื่น ๆ 4) ช่วยฝึกนักเรียนให้คิดอย่างมีเหตุผล กล่าวคือ นักเรียนต้องตอบโต้กับบทเรียนตลอดเวลา
เพื่อแก้ปัญหาหรือตอบค าถาม 5) ช่วยให้ผู้สอนควบคุมนักเรียนได้อยา่งใกล้ชิด กล่าวคือ นักเรียนสามารถใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนในการเรยีนรู้ ท าให้ผูส้อนมีเวลาเพียงพอในการดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดมากขึ้น ซึ่งผลจากการใช้แนวคิดดังกล่าว 
ท าให้นักเรียนเกิดความสนใจและเกิดแรงกระตุ้นในการเรียน ท าให้คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าทดสอบก่อนเรียน ซึ่งสอดคล้อง
กับสายใจ ฉิมมณี (2555 : 80) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียการอ่านวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 5 ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมเีดียหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิตริะดับ .01 ส่วน เอกภพ ไชยยา (2555 : 132-133) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร ์
การอ่านภาษาอังกฤษนอกเวลาประเภทการ์ตูน เพื่อเสริมทักษะและทัศนคติที่ดีต่อการอ่านของนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่างที่สูงขึ้นหลังจากที่เรียนด้วยสื่อคอมพิวเตอร์การอ่าน
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ .05 สว่น ชยกร สุตะโคตร (2556 : 140) ได้ท าวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัตมิีเดยี 
เรื่องการเรียนรู้อาเซียนผ่านภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิก์ารอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 5 กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 1 ห้องเรียน จ านวน 45 คน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สรุปผลการวิจัยไว้ว่า
ผลสัมฤทธิก์ารอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 และผลการวิจัยของ Yang (2011 : 28) ได้ท าการวิจัยเปรียบเทียบความสามารถ
ในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรยีนที่ไดร้ับการสอนอ่านด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้อินเตอรเ์นต็มาช่วยในการสอนภาษาอังกฤษ 
โดยใช้ทฤษฎีการเล่าเรื่องมาช่วยในการเรยีน โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนกัเรียนชาวสวีเดนในกลุ่มทีเ่ป็นอาสาสมัครที่ต้องการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม โดยเป็นผู้ที่มีความรู้ทางภาษาอังกฤษอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า โดยครูผู้สอนจะใช้วธิีเล่าเรื่องผ่านสื่อออนไลน์ 
ให้นักเรียนฟังโดยนักเรียนเป็นผู้ฟัง และอ่านเนื้อเรื่องจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จ านวน 6 คาบเรียน ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง
ทั้งหมด 3 สัปดาห์ โดยผลการทดลองพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีความเห็นที่ดีมากต่อสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยเจตคติที่มีต่อ
วิชาภาษาอังกฤษอยู่ในระดับท่ีดีมาก และมีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
 
 

 
 

ข้อเสนอแนะ 
  การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6 มีข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ ดังนี้ 
  1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
   1.1 การน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนไปใช้ ผู้สอนควรจัดเตรยีมเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มจี านวนเพียงพอ 
และมีประสิทธิภาพสูงในการประมวลผล 
   1.2 ครูผู้สอนจะต้องศึกษาคู่มือในการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอย่างละเอียด และทดลองใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยตนเอง ก่อนท่ีจะน าบทเรียนไปใช้กับนักเรยีน เพื่อให้เข้าใจและสามารถแก้ปญัหาเมื่อนักเรียนซักถาม 
   1.3 ในการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ครูผู้สอนต้องท าหน้าที่ก ากับดูแลให้ผู้เรียน เข้าเรียนบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้ถูกต้องตามล าดับขั้นตอน 
   1.4 เมื่อนักเรียนเข้าสู่การเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในแตล่ะบทแล้ว หากตรวจพบว่ามีนักเรียน
คะแนนไมผ่่านเกณฑ์ ครูผูส้อนควรอธิบายแนะน าเป็นรายบคุคล เพือ่ให้นักเรียนเข้าใจถูกต้องและแก้ไขในบทเรียนถัดไป 
  2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
   2.1 ควรมีการศึกษาลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้มคีวามหลากหลายใหม้ีความเหมาะสม 
กับความต้องการของผู้เรียน 
   2.2 สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใช้ในการพัฒนาผลสมัฤทธิ์ด้านอื่น ในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
และเนื้อหาบทเรียนในกลุ่มสาระอืน่ ๆ ด้วย 
 
เอกสารอ้างอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: กระทรงศึกษาธิการ. 
จิตรลดา ชาปัญญา. (2554). การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3 โรงเรียนบ้านหนอง  
  แวงตอตั้ง จังหวัดขอนแก่น โดยใช้บทเรียนเล่มเล็ก. วิทยานิพนธ ์ศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาลกัสูตร 
  และการสอน. ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
ชยกร สุตะโคตร. (2556). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัตมิีเดยี เรื่อง การเรียนรู้อาเซยีนผ่านภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริม 
  ความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5. วทิยานิพนธ ์ครศุาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน. สกลนคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 
ชัยยงค์ พรหมวงศ์. (2556). การทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอน. วารสารศลิปากรศึกษาศาสตร์วิจัย, 5(1), 1-20. 
ถนอมพร เลาหจรัสแสง. (2541). คอมพิวเตอร์ช่วยสอน. กรุงเทพฯ: วงศ์กมลโพรดักช่ัน. 
ธนาวุฒิ สุรพรรณ. (2556). การใช้สื่อการ์ตูนมัลติมีเดียในการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจ 
  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 4 โรงเรียนมัธยมวดัใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ ฯ จังหวัดปราจีนบุรี.   
  วิทยานิพนธ ์ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา. ปทุมธาน:ี มหาวิทยาลัยรังสิต.  
นิศากร แสงสว่าง. (2557). ผลการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาอังกฤษท่ีเน้นนิทานคุณธรรม เพื่อส่งเสริมความสามารถ 
   ในการอ่านภาษาอังกฤษ และความตระหนักรู้ดา้นคุณธรรม ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6. วิทยานิพนธ ์ 
  ศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลัย 
  ศิลปากร.  
เนาวรัตน์ กองตัน. (2551). การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ส าหรับนกเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3.  
   วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา เชียงใหม:่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
บุญเกื้อ ควรหาเวช. (2542). นวัตกรรมการศึกษา. กรุงเทพฯ: ศูนยห์นังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
บุญชม ศรีสะอาด. (2535). การวิจัยเบื้องต้น (พิมพ์ครั้งท่ี 2) กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น. 
เมธาวี ยวงยิ้ม. (2556). การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัตมิีเดีย เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงค าศัพท์ในภาษาอังกฤษ 
  ตามแนวคิดการสอนแบบมอนเตสซอรี่ ในนักเรียนช้ันอนุบาล 3 โรงเรียนวาสเุทวี. วิทยานิพนธ์  
  ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย 
  เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. 



วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
ปที่ 14 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2563104

 
 

ฤทธชัิย อ่อนมิ่ง. (2547). การออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลตมิีเดีย (Design and Development of Computer  
  Multimedia). กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 
ลีลารัศน์ จาตรุพล. (2555). การพัฒนาทักษะการอ่านและสะกดค าศพัท์ภาษาอังกฤษ ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัตมิีเดยี  
  เรื่องการเช่ือมโยงตัวอักษรกับหน่วยเสียง (Phonics) ร่วมกับกิจกรรมกลุ่ม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3.  
  วิทยานิพนธ ์ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยกีารเรยีนรู้และสื่อสารมวลชน. กรงุเทพฯ:  
  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. 
สายใจ ฉิมมณี. (2555). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัตมิีเดยีการอ่านวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
  ปีท่ี 5 โรงเรียนวัดบางช้างใต้. วิทยานิพนธ ์ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา. กรงุเทพฯ: 
  มหาวิทยาลยัศิลปากร. 
อรพิน ค าพันธ์. (2555). การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้หนังสือนิทานอีสปประกอบเทคนิค SQ4R  
  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 3. วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาลักสูตรและการสอน.  
  มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
เอกภพ ไชยยา. (2555). การพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์การอ่านภาษาอังกฤษนอกเวลาประเภทการต์ูน เพือ่เสริมทักษะ 
  และทัศนคติทีด่ีต่อการอ่าน ของนกัศึกษาช้ันปีท่ี 2. วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาหลักสูตร 
  และวิธีสอน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศลิปากร. 
Yang, J. (2011). Storytelling as a Teaching Method in ESL Classrooms. Nakhon Pathom: Kristianstad University. 



105
Journal of Roi Et Rajabhat University

Volume 14 No.2 May - August 2020 

 
 

ฤทธชัิย อ่อนมิ่ง. (2547). การออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลตมิีเดีย (Design and Development of Computer  
  Multimedia). กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 
ลีลารัศน์ จาตรุพล. (2555). การพัฒนาทักษะการอ่านและสะกดค าศพัท์ภาษาอังกฤษ ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัตมิีเดยี  
  เรื่องการเช่ือมโยงตัวอักษรกับหน่วยเสียง (Phonics) ร่วมกับกิจกรรมกลุ่ม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3.  
  วิทยานิพนธ ์ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยกีารเรยีนรู้และสื่อสารมวลชน. กรงุเทพฯ:  
  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. 
สายใจ ฉิมมณี. (2555). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัตมิีเดยีการอ่านวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
  ปีท่ี 5 โรงเรียนวัดบางช้างใต้. วิทยานิพนธ ์ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา. กรงุเทพฯ: 
  มหาวิทยาลยัศิลปากร. 
อรพิน ค าพันธ์. (2555). การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้หนังสือนิทานอีสปประกอบเทคนิค SQ4R  
  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 3. วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาลักสูตรและการสอน.  
  มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
เอกภพ ไชยยา. (2555). การพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์การอ่านภาษาอังกฤษนอกเวลาประเภทการต์ูน เพือ่เสริมทักษะ 
  และทัศนคติทีด่ีต่อการอ่าน ของนกัศึกษาช้ันปีท่ี 2. วิทยานิพนธ ์ศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาหลักสูตร 
  และวิธีสอน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศลิปากร. 
Yang, J. (2011). Storytelling as a Teaching Method in ESL Classrooms. Nakhon Pathom: Kristianstad University. 

 
 

การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษด้วยการเขียนแบบเน้นกระบวนการ ส าหรับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
The Development of English Writing Skills Using the Writing Process Approach  
for Fourth Grade Students 
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บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ด้วยการเขียนแบบเน้นกระบวนการ 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนเรียนและหลังเรียน และศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการเขียน
แบบเน้นกระบวนการส าหรับนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียน 
บ้านแดงหม้อ และโรงเรียนบ้านทัน อ าเภอเขื่องใน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จ านวน 30 คน 
ได้มาโดยการสุม่แบบกลุม่ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ ชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการเขียนด้วยการเขยีนแบบเน้นกระบวนการ 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 4 จ านวน 6 ชุด แบบวัดทักษะการเขียนแบบอัตนยั จ านวน 3 ตอน สถิติที่ใช้ในงานวิจัย 
คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานด้วยค่าที  
  ผลการวิจัยพบว่า 1) ทักษะการเขยีนภาษาอังกฤษด้วยการเขียนแบบเน้นกระบวนการของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 2) ค่าดัชนีประสิทธิผล
ของการสอนด้วยวิธีการเขียนแบบเน้นกระบวนการ เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
มีค่าเท่ากับ 0.7371 แสดงว่านักเรยีนมีทักษะในการเขียนภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น .7371 หรือคิดเป็นร้อยละ 73.71 ซึ่งผ่านเกณฑ์
ที่ก าหนดคือ .50 ข้ึนไป 
 
ค าส าคัญ :  ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ, การเขียนแบบเน้นกระบวนการ, การเขียนภาษาอังกฤษ 
 
Abstract 
  The purposes of this study were to compare English writing skills of fourth grade students before 
and after learning using the writing process approach, and to study the effectiveness index of an activity package 
on English writing skills using the writing process approach. The sample was 30 students studying in grade 4 
at Ban Dangmoh School, and Ban Tun School, Khueang Nai District, Ubon Ratchathani Primary Educational 
Service Area Office 1. The participants were selected by cluster random sampling. The research instruments 
were 6 learning kits to develop English writing skills by using the writing process approach, and a subjective 
writing skill test which contained 3 parts. The collected data were analyzed by using the statistics of percentage, 
mean, standard deviation, and t-test.  
  The research findings were as follows. 1) Students’ English writing skills after using the writing 
process approach were statistically significantly higher than before learning at .01 level. 2) The effectiveness 
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index of leaning kits on English writing skills using the writing process approach was .7371. This indicated 
that students’ writing ability was increased by 73.71 percent which met the specified criterion of .05. 
 
Keywords  :  English Writing Skills, Writing Process Approach, English Writing 
 
บทน า 
  ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล มีความจ าเป็นต้องใช้ติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ ทั้งการประกอบอาชีพ การพัฒนาตนเอง 
และการก้าวตามให้ทันต่อเทคโนโลยี ล้วนมีภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสื่อสา รเพื่อให้คนทั้งโลกเข้าใจตรงกัน อีกทั้งยังสามารถ
สร้างความไดเ้ปรียบทางดา้นธุรกิจด้วย ดังน้ันการเรียนรูภ้าษาอังกฤษจึงจ าเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หลายประเทศท่ัวโลก 
ให้ความส าคญัและส่งเสรมิให้ประชากรในชาติเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ประชากรในชาติ ทั้งยังเล็งเห็นถึง 
การพัฒนาประเทศจากการติดต่อสื่อสารกับต่างชาติ เพื่อสร้างเศรษฐกิจที่ดีส่งผลให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าได้อย่างก้าวกระโดด 
ภาษาอังกฤษจึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาประชากร เพื่อพัฒนาประเทศ อีกทั้งประเทศไทยของเราไดเ้ข้าสู่
ประชาคมอาเซียนแล้ว และมีชาวต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาในประเทศมากมาย เกดิการแข่งขันในสังคมมากขึ้น แน่นอนว่าผู้ที่มี
ทักษะทางภาษาอังกฤษท่ีดีย่อมเปน็ผู้ไดเ้ปรยีบทางสังคม และเพื่อสรา้งความไดเ้ปรียบการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
ของประชากรในประเทศจึงจ าเป็นอย่างมาก 
  การเรียนรู้ภาษาอังกฤษจ าเป็นจะต้องมีทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน และทักษะที่ยากที่สุดในการเรียนรู้นั้นก็คือ 
ทักษะการเขียน ขวัญตา มากมลู (2555 : 16) กล่าวว่าทักษะการเขียน เป็นทักษะสุดท้ายทางการสื่อสาร เป็นทักษะที่ยากท่ีสุด 
เพราะต้องใช้กระบวนการคิดและผลิตภาษาที่นานกว่าทักษะดา้นอ่ืน ๆ และเป็นทักษะทีม่ีความส าคญัส าหรับผูเ้รียนที่เรียน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศในประเทศไทย ทั้งนี้เนื่องจากการเขียนเป็นทักษะทีส่ าคัญทีม่นุษย์ใช้ในการติดต่อสื่อสาร  
จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เขียนจะต้องมีความรู้ในด้านใช้ทักษะการเขียน ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างของค าในประโยคและไวยากรณ์ 
จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องน ามาพิจารณา เพราะถ้าเขียนผิดจะท าให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายผิด อีกทั้งกฤติกา ศรียงค์ (2552 : 26) 
สรุปไว้ว่าการเขียนเป็นทักษะที่มีความส าคัญ และจ าเป็นในการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของผู้เขียนออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
ให้ผู้อ่านเข้าใจได้ แต่การเขียนที่ดมีีรูปแบบน้ันจะมีลักษณะดังต่อไปนี้ เช่น การเขียนตามกรอบที่วางไว้ (Controlled Writing) 
การเขียนแบบอิสระ (Free Writing) การเขียนตามแบบที่แนะน าไว้ (Guided Writing) ซึ่งจะท าให้การเขียนเกิดประโยชน์ 
มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับวารุณี สขุชูเจริญกิจ (2556 : 38) สรุปไว้ว่าการเขียนเป็นทักษะที่ยากและมีความส าคัญ ผู้เขียนจะต้อง
ได้รับการฝึกฝนจากทักษะการฟัง การพูด การอ่าน จนสามารถน ามาเขียนเพื่อสื่อสารใหผู้้อื่นเข้าใจอยา่งมีประสิทธิภาพ  
เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร ต้องอาศัยความสามารถอย่างแท้จริง จึงจะสามารถเขียนหรือถ่ายทอด
ความคิดของตนเองให้ผู้อื่นเข้าใจได้ ซึ่งปัญหาที่ครผูู้สอนภาษาอังกฤษประสบอยูบ่่อยครั้ง คือนักเรยีนไม่สามารถเขียนประโยค
ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง ไมส่ามารถสื่อสารความต้องการด้วยการเขียนได้ตามวัตถปุระสงค์ที่ต้องการเขียน อย่างไรก็ตาม 
ครูผู้สอนส่วนใหญ่ตระหนักถึงปัญหาและพยายามที่จะแก้ปัญหาดังกล่าว  เพราะเมื่อผู้เรียนขาดทักษะดา้นการเขียนย่อมส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนลดลง 
  สรุปว่าทักษะการเขียนเป็นทักษะที่ยากที่สุดในการเรียนภาษาอังกฤษ โดยผู้เขียนจะต้องใช้ทักษะทุกทักษะเพื่อมาพัฒนา
ทักษะการเขียน นักเรียนจะต้องเข้าใจความหมายที่จะเขียนรวมถึงรูปแบบไวยากรณ์ด้วย ผู้สอนควรหาเทคนิคและวิธีการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน ซึ่งการเขียนแบบเน้นกระบวนการก็เป็นอีกวิธหีนึ่งที่ท าให้ผู้เรียน 
พัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของตนเองได้ 
  เนื่องจากโรงเรยีนในเครือข่ายที่ 10 เขื่องใน 3 ส่วนใหญ่มีผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) 
ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขเร่งด่วนเพื่อให้ผ่านเกณฑ์ (สมัย อินอร่าม, 2561 : 5) 
และผู้วิจัยได้ไปสังเกตการสอนของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 เมื่อปีการศึกษาที่ 2/2559 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งผู้วิจัยพบว่า 
นักเรียนมีทักษะการเขียนตรงตัวช้ีวัดตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 แต่นักเรียนไมส่ามารถ
เขียนประโยคความซ้อนได้ ซึ่งทักษะการเขียนของนักเรียนระดับนี้ ควรจะสามารถเขียนประโยคความซ้อนได้แล้ว จึงเป็นปัญหาส าคัญ
ที่จ าเป็นจะต้องเร่งแก้ไข ทั้งนีท้ักษะการเขียนเป็นอีกหนึ่งทักษะที่ส าคัญ นอกเหนือจากทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน 
นักเรียนมีความจ าเป็นต้องมีทักษะการเขียนที่ด ีเพื่อใช้ในการเรียนรู้ต่าง ๆ ซึ่งนักเรียนไม่สามารถที่จะน าค าศัพท์ท่ีได้ มาแต่งให้เป็น
ประโยคหรือเรื่องราวได้ ทั้งนี้อาจจะมีสาเหตมุาจาก 2 สาเหตุหลัก ๆ คือ สาเหตุแรกจากตัวนักเรียน โดยนักเรียนมีความรู้พื้นฐาน
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index of leaning kits on English writing skills using the writing process approach was .7371. This indicated 
that students’ writing ability was increased by 73.71 percent which met the specified criterion of .05. 
 
Keywords  :  English Writing Skills, Writing Process Approach, English Writing 
 
บทน า 
  ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล มีความจ าเป็นต้องใช้ติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ ทั้งการประกอบอาชีพ การพัฒนาตนเอง 
และการก้าวตามให้ทันต่อเทคโนโลยี ล้วนมีภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสื่อสา รเพื่อให้คนทั้งโลกเข้าใจตรงกัน อีกทั้งยังสามารถ
สร้างความไดเ้ปรียบทางดา้นธุรกิจด้วย ดังน้ันการเรียนรูภ้าษาอังกฤษจึงจ าเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หลายประเทศท่ัวโลก 
ให้ความส าคญัและส่งเสรมิให้ประชากรในชาติเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ประชากรในชาติ ทั้งยังเล็งเห็นถึง 
การพัฒนาประเทศจากการติดต่อสื่อสารกับต่างชาติ เพื่อสร้างเศรษฐกิจที่ดีส่งผลให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าได้อย่างก้าวกระโดด 
ภาษาอังกฤษจึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาประชากร เพื่อพัฒนาประเทศ อีกทั้งประเทศไทยของเราไดเ้ข้าสู่
ประชาคมอาเซียนแล้ว และมีชาวต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาในประเทศมากมาย เกดิการแข่งขันในสังคมมากขึ้น แน่นอนว่าผู้ที่มี
ทักษะทางภาษาอังกฤษท่ีดีย่อมเปน็ผู้ไดเ้ปรยีบทางสังคม และเพื่อสรา้งความไดเ้ปรียบการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
ของประชากรในประเทศจึงจ าเป็นอย่างมาก 
  การเรียนรู้ภาษาอังกฤษจ าเป็นจะต้องมีทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน และทักษะที่ยากที่สุดในการเรียนรู้นั้นก็คือ 
ทักษะการเขียน ขวัญตา มากมลู (2555 : 16) กล่าวว่าทักษะการเขียน เป็นทักษะสุดท้ายทางการสื่อสาร เป็นทักษะที่ยากท่ีสุด 
เพราะต้องใช้กระบวนการคิดและผลิตภาษาที่นานกว่าทักษะดา้นอ่ืน ๆ และเป็นทักษะทีม่ีความส าคญัส าหรับผูเ้รียนที่เรียน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศในประเทศไทย ทั้งนีเ้นื่องจากการเขียนเป็นทักษะทีส่ าคัญทีม่นุษย์ใช้ในการติดต่อสื่อสาร  
จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เขียนจะต้องมีความรู้ในด้านใช้ทักษะการเขียน ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างของค าในประโยคและไวยากรณ์ 
จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องน ามาพิจารณา เพราะถ้าเขียนผิดจะท าให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายผิด อีกทั้งกฤติกา ศรียงค์ (2552 : 26) 
สรุปไว้ว่าการเขียนเป็นทักษะที่มีความส าคัญ และจ าเป็นในการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของผู้เขียนออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
ให้ผู้อ่านเข้าใจได้ แต่การเขียนที่ดมีีรูปแบบน้ันจะมีลักษณะดังต่อไปนี้ เช่น การเขียนตามกรอบที่วางไว้ (Controlled Writing) 
การเขียนแบบอิสระ (Free Writing) การเขียนตามแบบที่แนะน าไว้ (Guided Writing) ซึ่งจะท าให้การเขียนเกิดประโยชน์ 
มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับวารุณี สขุชูเจริญกิจ (2556 : 38) สรุปไว้ว่าการเขียนเป็นทักษะที่ยากและมีความส าคัญ ผู้เขียนจะต้อง
ได้รับการฝึกฝนจากทักษะการฟัง การพูด การอ่าน จนสามารถน ามาเขียนเพื่อสื่อสารใหผู้้อื่นเข้าใจอยา่งมีประสิทธิภาพ  
เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร ต้องอาศัยความสามารถอย่างแท้จริง จึงจะสามารถเขียนหรือถ่ายทอด
ความคิดของตนเองให้ผู้อื่นเข้าใจได้ ซึ่งปัญหาที่ครผูู้สอนภาษาอังกฤษประสบอยูบ่่อยครั้ง คือนักเรยีนไม่สามารถเขียนประโยค
ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง ไมส่ามารถสื่อสารความต้องการด้วยการเขียนได้ตามวัตถปุระสงค์ที่ต้องการเขียน อย่างไรก็ตาม 
ครูผู้สอนส่วนใหญ่ตระหนักถึงปัญหาและพยายามที่จะแก้ปัญหาดังกล่าว  เพราะเมื่อผู้เรียนขาดทักษะดา้นการเขียนย่อมส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนลดลง 
  สรุปว่าทักษะการเขียนเป็นทักษะที่ยากที่สุดในการเรียนภาษาอังกฤษ โดยผู้เขียนจะต้องใช้ทักษะทุกทักษะเพื่อมาพัฒนา
ทักษะการเขียน นักเรียนจะต้องเข้าใจความหมายที่จะเขียนรวมถึงรูปแบบไวยากรณ์ด้วย ผู้สอนควรหาเทคนิคและวิธีการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน ซึ่งการเขียนแบบเน้นกระบวนการก็เป็นอีกวิธหีนึ่งที่ท าให้ผู้เรียน 
พัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของตนเองได้ 
  เนื่องจากโรงเรยีนในเครือข่ายที่ 10 เขื่องใน 3 ส่วนใหญ่มีผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) 
ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขเร่งด่วนเพื่อให้ผ่านเกณฑ์ (สมัย อินอร่าม, 2561 : 5) 
และผู้วิจัยได้ไปสังเกตการสอนของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 เมื่อปีการศึกษาที่ 2/2559 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งผู้วิจัยพบว่า 
นักเรียนมีทักษะการเขียนตรงตัวช้ีวัดตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 แต่นักเรียนไมส่ามารถ
เขียนประโยคความซ้อนได้ ซึ่งทักษะการเขียนของนักเรียนระดับนี้ ควรจะสามารถเขียนประโยคความซ้อนได้แล้ว จึงเป็นปัญหาส าคัญ
ที่จ าเป็นจะต้องเร่งแก้ไข ทั้งนีท้ักษะการเขียนเป็นอีกหนึ่งทักษะที่ส าคัญ นอกเหนือจากทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน 
นักเรียนมีความจ าเป็นต้องมีทักษะการเขียนที่ด ีเพื่อใช้ในการเรียนรู้ต่าง ๆ ซึ่งนักเรียนไม่สามารถที่จะน าค าศัพท์ท่ีได้ มาแต่งให้เป็น
ประโยคหรือเรื่องราวได้ ทั้งนี้อาจจะมีสาเหตมุาจาก 2 สาเหตุหลัก ๆ คือ สาเหตุแรกจากตัวนักเรียน โดยนักเรียนมีความรู้พื้นฐาน

 
 

ด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับต่ า ไม่เห็นความส าคญัของวิชาภาษาอังกฤษ ไม่สนใจเรียน ขาดทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ  
ขาดการคิดอย่างเป็นระบบ ขาดความสามารถในการร้อยเรยีงถ้อยค าให้เป็นประโยคได้ถูกต้อง สาเหตทุี่สองจากครูผูส้อน  
ขาดความรูค้วามเข้าใจในเทคนิคการสอน ไม่มีสื่อและกิจกรรมการสอนที่หลากหลาย ไมม่ีการสอนเขียนท่ีเป็นขั้นตอน ที่ท าให้
เข้าใจได้ง่าย ซึ่งสอดคล้องกับวัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542 : 83) ที่กล่าวว่าสาเหตุของปัญหาในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
มาจากวิธีสอนของครูที่ยังคงใช้วิธีการสอนแบบเดิม ๆ ที่มีครูเป็นศูนย์กลาง ครูไม่น าเทคนิคและวิธีการสอนใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ 
ในช้ันเรียน การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถด้านการเขียน มีหลากหลายวิธีและการสอนเขียน
โดยใช้วิธีการสอนแบบเน้นกระบวนการ เป็นวิธีการสอนเขียนวิธีหนึ่งที่สามารถช่วยพัฒนาความสามารถด้านการเขียนของนักเรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  การเขียนแบบเน้นกระบวนการเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถน ามาใช้ เพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนของนักเรียนได้ 
เพราะขั้นตอนในการเขียนประกอบด้วย กระบวนการคิดวิเคราะห์เนื้อหาที่จะน ามาใช้ในการเขียน การประเมินเพื่อพิจารณา
ความสมเหตุสมผลและตรวจทานข้อผิด น าไปสู่การปรับปรุงให้ได้ข้อความที่สื่อความหมายได้ชัดเจน (Coe & Gutierrez, 1981 : 
254) ตรงกับแนวคิดของ Javis (2002 : 1) ที่กล่าวว่าการเขียนแบบเน้นกระบวนการมีความเหมาะสมอย่างยิ่งส าหรับนักเรียน
ระดับต้น เนื่องจากจะช่วยให้นักเรียนสามารถสื่อสารผ่านงานเขียนของตนเองไปพร้อมกับการพัฒนาด้านภาษาและทักษะต่าง ๆ  
ไม่ว่าจะเป็นทักษะการพดูที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมลู และการอ่านผลงานเพื่อตรวจทาน อีกทั้งนักเรยีนยังมีโอกาสที่จะพัฒนา
ตนเองในด้านการใช้ไวยากรณ์ การสะกดค า และลายมือที่ใช้ในการเขียนอีกด้วย และการสอนเขยีนแบบเน้นกระบวนการ
มุ่งเน้นการพัฒนา การสร้างการคดัเลือก การเรียบเรียงและการตรวจทานขัดเกลาความคิด เพื่อถ่ายทอดเป็นภาษาท่ีสละสวย 
โดยเน้นการพัฒนาและสร้างสรรคค์วามคิดของนักเรียนเป็นหลัก ส าหรับสาระเกีย่วกับการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ 
ผู้วิจัยแบ่งการน าเสนอประเด็นส าคัญใน 3 ประเด็น คือ 1) แนวคิดพื้นฐานของการสอนเขียนแบบเนน้กระบวนการ 2) ลักษณะ
ที่ส าคัญของการสอนเขียนแบบเนน้กระบวนการ และ 3) ขั้นตอนการเขียนแบบเน้นกระบวนการ (นันทนิจ ธูปจุ้ย, 2560 : 16-
17) ซึ่งสอดคล้องกับสุพรรณ์ ก้อนค า (2556 : 14) กล่าวว่าการสอนเขียนภาษาอังกฤษแบบเน้นกระบวนการ เป็นการจดัการ
เรียนรู้ที่ให้อิสระกับผู้เรียน ได้ถ่ายทอดความคิด สร้างสรรคผ์ลงานและสื่อสารงานเขียนอย่างที่ต้องการ โดยมีล าดับขั้นตอน 
ที่ชัดเจน ช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้เรยีนได้ระดมความคิด ท้ังได้พดูจาแลกเปลี่ยนแนวคดิต่าง ๆ ในหมู่เพื่อน เพื่อสร้างสรรค์
งานเขียนให้ออกมาดีและมีคณุภาพ โดยครูคอยใหค้ าแนะน า และกระตุ้นให้เกดิการเรียนรู้ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การสอนเขยีน
แบบเน้นกระบวนการ เป็นวิธีการฝึกให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการเขียนความเรยีงวิธีหนึ่ง โดยอาศัยกระบวนการเขียน 
อย่างเป็นระบบ เริ่มตั้งแต่วิธีการคดิ รวบรวมข้อมลูที่จะใช้ในการเขียน การร่างงานเขียน การอ่านทบทวนหลาย ๆ ครั้ง 
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กรอบแนวคิดและสมมติฐาน 
 กรอบแนวคิดการวิจัย เรื่องการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษด้วยการเขียนแบบเน้นกระบวนการ ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ผู้วิจัยน าเสนอแผนภาพความสมัพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามดังแสดงใน
ภาพประกอบ 1 
 

 
 
 
 
ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิด 
 
  สมมติฐาน  นักเรียนท่ีเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษด้วยการเขียน 
แบบเน้นกระบวนการ มีทักษะการเขียนภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  ในการด าเนินการงานวิจัย เรื่องการพัฒนาทักษะการเขียนด้วยการเขยีนแบบเน้นกระบวนการ ส าหรับนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ผู้วิจัยได้เสนอรายละเอียดขั้นตอนในการด าเนินการวิจัยตามล าดับหัวข้อ ดังนี ้
 1. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
   1.1 ประชากร 
      ประชากร ที่ใช้ในงานวิจัย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ในกลุ่มเครือข่าย
ที่ 10 เขื่องใน 3 อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จ านวน 5 
โรงเรียน ได้แก่  
     1.1.1 โรงเรียนบ้านแดงหม้อ จ านวน 13 คน     
     1.1.2 โรงเรียนบ้านทัน จ านวน 22 คน     
    1.1.3 โรงเรียนบ้านแสงน้อย จ านวน 15 คน         
    1.1.4 โรงเรียนบ้านนาค าใหญ่ (ราษฎร์บริบาล) จ านวน 19 คน  
    1.1.5 โรงเรียนบ้านธาตุน้อย (สิงหป์ระชาวิทยาคาร) จ านวน 31 คน  
       รวมจ านวนนักเรียนทั้งหมด 100 คน 
    1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
    กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบ้านแดงหม้อ และโรงเรียนบ้านทัน  อ าเภอเข่ืองใน  
จังหวัดอุบลราชธานี ที่เรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 30 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม 
(Cluster Sampling) 
  2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
   เครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัยมีดังนี้ 
   2.1 ชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษด้วยการเขยีนแบบเน้นกระบวนการ ส าหรับนักเรยีน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 6 ชุด 
   2.2 แบบทดสอบทักษะการเขียนภาษาอังกฤษด้วยการเขียนแบบเนน้กระบวนการ ก่อนเรียนและหลังเรียน 
(Pre-test, Post-test) จ านวน 3 ข้อ 50 คะแนน 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา (Research and Development) ผู้วิจยัได้ท าการวิจัย เรื่องการพัฒนา
ทักษะการเขียนด้วยการเขยีนแบบเน้นกระบวนการ ส าหรับนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรยีนบา้นแดงหม้อ และโรงเรียน

การจัดการเรยีนรู้โดยใช้เทคนิคการเขียน 
แบบเน้นแบบเน้นกระบวนการ 
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บ้านทัน อ าเภอเขื่องใน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จ านวน 30 คน ด าเนินการสอน จ านวน 
12 ช่ัวโมง ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 2 ช่ัวโมง รวมใช้เวลา 14 ช่ัวโมง โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี ้
   3.1 ช้ีแจงให้นักเรียนทราบถึงวิธีการจัดการเรยีนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ด้วยการเขยีน 
แบบเน้นกระบวนการ 
   3.2 ให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดทักษะการเขียนภาษาอังกฤษก่อนเรียน เพื่อเก็บคะแนนเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ
กับแบบทดสอบหลังเรียน 
   3.3 ด าเนินการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ด้วยการเขียนแบบเน้น
กระบวนการ จ านวน 6 แผน แผนละ 2 ช่ัวโมง รวม 12 ช่ัวโมง 
    3.4 จัดเก็บคะแนนวัดทักษะการเขียน จากการท าแบบฝึกหัดการเขยีนในแต่ละครั้งในระหว่างเรียนตามแผน 
การจัดการเรยีนรู้ 6 แผน 
   3.5 หลังการทดลองสอนเสรจ็ ให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อเก็บคะแนน 
เป็นข้อมูลเปรียบเทยีบกับแบบทดสอบก่อนเรียน 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
   ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
  4.1 เปรียบเทียบทักษะการเขียนภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
ด้วยการเขียนแบบเน้นกระบวนการ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการทดสอบค่า t-test แบบ Dependent Samples 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2535 : 109) 
   4.2 วิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษด้วยการเขียนแบบเน้นกระบวนการ 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 4 (เผชิญ กิจระการ และสมนึก ภัททิยธน,ี 2545 : 31) 
 
สรุปผล 
  การวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษด้วยการเขียนแบบเน้นกระบวนการ ส าหรับนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 สรุปผลไดด้ังนี้ 
  1. ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษดว้ยการเขียนแบบเน้นกระบวนการของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 หลังเรียน 
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ดังข้อมูล ในตาราง 1 
 

ตาราง 1  แสดงการเปรียบเทียบทักษะการเขียนภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรยีนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการพัฒนา 
  ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษด้วยการเขียนแบบเน้นกระบวนการ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
 

คะแนน n X  
(40) S.D. ร้อยละ t P 

ก่อนเรียน 30 16..43 2.03 41.08 56.97** .000 หลังเรียน 30 33.20 1.71 83.00 
**  มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 
 
  2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการเขียนภาษาองักฤษด้วยวิธีการเขียนแบบเน้นกระบวนการ
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 4 มีค่าเท่ากับ 0.7371 แสดงว่านักเรียนมีความรู้ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ
เพิ่มขึ้น 0.7371 หรือคิดเป็นร้อยละ 73.71 ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดคอื .50 ข้ึนไป ดังข้อมูล ในตาราง 2 
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ปที่ 14 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2563110

 
 

 
 

ตาราง 2  แสดงผลการวิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 
   ด้วยการเขยีนแบบเน้นกระบวนการ ส าหรับนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
 

ชุดกิจกรรม 
ผลคูณจ านวน
นักเรียนกับ 

คะแนนเต็ม(Total) 

ผลรวม
ของ

คะแนน
ก่อนเรียน

(P1) 

ผลรวมของ
คะแนน

หลังเรียน 
(P2) 

ค่าดัชนี
ประสิทธิผล

(E.I.) 
สรุป 

ชุดที ่1 My Body  900 357 751 0.7256 ผ่าน 
ชุดที ่2 Food and Drink 900 366 757 0.7322 ผ่าน 
ชุดที ่3 Hobby 900 368 761 0.7387 ผ่าน 
ชุดที ่4 Seasons and Weather 900 362 765 0.7491 ผ่าน 
ชุดที ่5 My school bag 900 369 766 0.7476 ผ่าน 
ชุดที ่6 Occupations and Places 900 371 757 0.7297 ผ่าน 
รวม 5,400 2,193 4,557 0.7371 ผ่าน 

 
อภิปรายผล 
  จากผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษด้วยการเขียนแบบเน้นกระบวนการ ส าหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ผู้วิจัยน าประเด็นส าคญัมาอภปิราย ดังนี้  
 1. ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษดว้ยการเขียนแบบเน้นกระบวนการ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ หมายความว่า การใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษด้วยการเขียนแบบเนน้กระบวนการ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 มีผลต่อทักษะการเขียนของผู้เรียน 
ด้วยการเขียนแบบเน้นกระบวนการ ซึ่งสอดคล้องกับชุดาภรณ์ แท่นอ่อน (2553 : 59) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเขียน
ภาษาอังกฤษโดยใช้การฝึกเขียนแบบเน้นกระบวนการของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรยีนดงเจนวิทยาคม ส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1 พบว่าผู้เรียนที่ได้รับการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ หลังการทดลองมีผลสัมฤทธิท์างการเขียน
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .01 และความสามารถทางการเขียนของผู้เรียน 
เรียงความของผูเ้รียนพัฒนาขึ้นโดยล าดับและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อสิ้นสดุการทดลองพบว่ามีความสามารถอยู่ในระดบัดี  
ทั้งด้านการน าเสนอเนื้อหา การเรียบเรียงเนื้อหา การใช้ค าศัพท์ ไวยากรณ์ และกลไกลทางภาษา โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 3.51 สอดคล้องกับ
กนกพร บุญอาจ (2553 : 110) ซึ่งได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ โดยวิธีการสอนเขียน
แบบเน้นกระบวนการ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 พบว่านักเรยีนมีคะแนนความสามารถดา้นการเขียนภาษาอังกฤษ 
โดยวิธีการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ หลังเรยีนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .01 และสอดคล้องกับ 
ธุลีกาญจน์ ฟองอ่อน (2556 : 96) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ โดยวิธีการสอนเขียน
แบบเน้นกระบวนการ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 พบว่ามีคะแนนค่าเฉลี่ยก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 41.37 หลังเรียนคิดเป็น
ร้อยละ 74.40 เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย พบว่าความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิตริะดับ .01 อีกท้ังยังสอดคล้องกับอัญชลี อุดมสุขถาวร (2553 : 58) ได้ท าการวิจัยเรื่องการศึกษา 
ผลการใช้วิธีการสอนเขียน แบบเนน้กระบวนการที่มตี่อความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 2 โรงเรียนดาราสมุทร ศรรีาชา พบว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถทางการเขยีนภาษาอังกฤษหลังการทดลอง 
ด้วยวิธีการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ สูงกว่าก่อนการทดลองทุกองค์ประกอบ ซึ่งได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านการเรียบเรียงเนื้อหา 
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ตาราง 2  แสดงผลการวิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 
   ด้วยการเขยีนแบบเน้นกระบวนการ ส าหรับนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
 

ชดุกิจกรรม 
ผลคูณจ านวน
นักเรียนกับ 

คะแนนเต็ม(Total) 

ผลรวม
ของ

คะแนน
ก่อนเรียน

(P1) 

ผลรวมของ
คะแนน

หลังเรียน 
(P2) 

ค่าดัชนี
ประสิทธิผล

(E.I.) 
สรุป 

ชุดที ่1 My Body  900 357 751 0.7256 ผ่าน 
ชุดที ่2 Food and Drink 900 366 757 0.7322 ผ่าน 
ชุดที ่3 Hobby 900 368 761 0.7387 ผ่าน 
ชุดที ่4 Seasons and Weather 900 362 765 0.7491 ผ่าน 
ชุดที ่5 My school bag 900 369 766 0.7476 ผ่าน 
ชุดที ่6 Occupations and Places 900 371 757 0.7297 ผ่าน 
รวม 5,400 2,193 4,557 0.7371 ผ่าน 

 
อภิปรายผล 
  จากผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษด้วยการเขียนแบบเน้นกระบวนการ ส าหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ผู้วิจัยน าประเด็นส าคญัมาอภปิราย ดังนี้  
 1. ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษดว้ยการเขียนแบบเน้นกระบวนการ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ หมายความว่า การใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษด้วยการเขียนแบบเนน้กระบวนการ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 มีผลต่อทักษะการเขียนของผู้เรียน 
ด้วยการเขียนแบบเน้นกระบวนการ ซึ่งสอดคล้องกับชุดาภรณ์ แท่นอ่อน (2553 : 59) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเขียน
ภาษาอังกฤษโดยใช้การฝึกเขียนแบบเน้นกระบวนการของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรยีนดงเจนวิทยาคม ส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1 พบว่าผู้เรียนที่ได้รับการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ หลังการทดลองมีผลสัมฤทธิท์างการเขียน
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .01 และความสามารถทางการเขียนของผู้เรียน 
เรียงความของผูเ้รียนพัฒนาขึ้นโดยล าดับและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อสิ้นสดุการทดลองพบว่ามีความสามารถอยู่ในระดบัดี  
ทั้งด้านการน าเสนอเนื้อหา การเรียบเรียงเนื้อหา การใช้ค าศัพท์ ไวยากรณ์ และกลไกลทางภาษา โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 3.51 สอดคล้องกับ
กนกพร บุญอาจ (2553 : 110) ซึ่งได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ โดยวิธีการสอนเขียน
แบบเน้นกระบวนการ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 พบว่านักเรยีนมีคะแนนความสามารถดา้นการเขียนภาษาอังกฤษ 
โดยวิธีการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ หลังเรยีนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .01 และสอดคล้องกับ 
ธุลีกาญจน์ ฟองอ่อน (2556 : 96) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ โดยวิธีการสอนเขียน
แบบเน้นกระบวนการ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 พบว่ามีคะแนนค่าเฉลี่ยก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 41.37 หลังเรียนคิดเป็น
ร้อยละ 74.40 เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย พบว่าความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิตริะดับ .01 อีกท้ังยังสอดคล้องกับอัญชลี อุดมสุขถาวร (2553 : 58) ได้ท าการวิจัยเรื่องการศึกษา 
ผลการใช้วิธีการสอนเขียน แบบเนน้กระบวนการที่มตี่อความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 2 โรงเรียนดาราสมุทร ศรรีาชา พบว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถทางการเขยีนภาษาอังกฤษหลังการทดลอง 
ด้วยวิธีการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ สูงกว่าก่อนการทดลองทุกองค์ประกอบ ซึ่งได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านการเรียบเรียงเนื้อหา 

 
 

ด้านการใช้ค าศัพท์ ด้านการใช้ภาษา และด้านกลไกทางภาษา และคะแนนความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษหลังการทดลอง
สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนส่วนมากมีความเห็นต่อการสอนเขียนภาษาอังกฤษ
แบบเน้นกระบวนการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ Sun and Feng (2009 : 150-155) ศึกษาการน าแนวการสอน
เขียนแบบเน้นกระบวนการไปใช้ในการสอน ด้วยรูปแบบการสอนทีแ่ตกต่างกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพือ่น าเสนอนิยามของ 
แนวการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ เปรียบเทียบการน าแนวการสอนเขียนแบบเน้นผลงานและเน้นกระบวนการไปใช้ 
ในการสอนเขียน และเพื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ โดยทดลองเปรียบเทียบรูปแบบการสอน
ที่ใช้แนวการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ 2 รูปแบบ ได้แก่ แบบ minimal control และแบบ maximal control ซึ่งน าไปใช้
กับผู้เรยีนที่มีระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ การใช้กลยุทธ์การเรยีนรู้ และบุคลิกภาพที่แตกตา่งกัน ผลการทดลองพบว่า  
กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุม่สามารถพัฒนาความสามารถในการเขียน พิจารณาได้จากค่า t-test หมายถงึ การเปรียบเทยีบค่าเฉลี่ย
สองค่าว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ โดยค่าเฉลีย่ทัง้สองค่านี้วัดมาจากกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มทีส่ัมพันธ์ โดยอาจจะวดัมาจาก 
กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวกัน 2 ครั้ง หรือวัดมาจากกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ทีไ่ด้มาจากการจับคู่คุณลักษณะที่เท่าเทียมกัน โดยปกติ
การค านวณโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ค านวณ นิยมใสค่่า Sig หรือ p ลงในตารางเพื่อให้ผู้อ่านเห็นว่า ถ้า p มีค่าเท่ากับ 
หรือ < .05 แปลว่ามีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ถ้า p มีค่าเท่ากับหรือ < .01 แปลว่ามีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
ถ้าผลการทดสอบมีนัยส าคัญ ต้องแปลว่ามีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 หรือระดับ .01 (บุญชม ศรีสะอาด, 2535 : 107) 
  2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ด้วยการเขียนแบบเน้นกระบวนการ 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 4 มีค่าเท่ากับ 0.7371 แสดงว่านักเรียนมีทักษะในการเขียนภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น 0.7371 
หรือคิดเป็นร้อยละ 73.71 ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดคือ .50 ข้ึนไป หมายความว่าการสอนด้วยวิธีการเขียนแบบเน้นกระบวนการ 
ส่งผลใหผู้้เรียนมีพัฒนาการด้านการเขียนภาษาอังกฤษเพิ่มสูงขึ้น สอดคล้องกับสามารถ ประเสริฐโส (2557 : 157)  
พบว่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรยีนรู้วิชาภาษาอังกฤษช้ั นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้การเขียน 
แบบเน้นกระบวนการ มีค่าเท่ากับ 0.6733 และการสอนแบบปกติมคี่าเท่ากับ 0.6594 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้า 
คิดเป็นร้อยละ 67.33 และ 65.94 ตามล าดับ สอดคล้องกับนันทนิจ ธูปจุ้ย (2560 : 67) ได้ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนา
ความสามารถในการเขียนภาษาฝรั่งเศส โดยใช้วิธีการเขียนแบบเนน้กระบวนการของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก พบว่าในภาพรวมค่าดัชนีประสิทธิผลมีค่าเท่ากับ 0.7389 หรือคิดเป็นร้อยละ 
73.89 เมื่อพิจารณาค่าดัชนีประสทิธิผลของการสอนโดยใช้วิธีการเขยีนแบบเน้นกระบวนการเป็นรายงานแผน พบว่ามีค่า 
อยู่ระหว่าง 0.6875-0.7761 ซึ่งเกณฑ์ที่ก าหนดต้องมีค่ามากกว่า .05 ข้ึนไป แสดงว่าการสอนโดยใช้วธิีการเขียนแบบเน้น
กระบวนการ สามารถพัฒนาความสามารถในการเขียนของนักเรยีนได้ และสอดคล้องกับ Widodo (2008 : 101-111)  
ศึกษาเกี่ยวกับการน าแนวการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ ไปใช้ในการสอนเรียงความเชิงวิชาการให้แก่ผู้เรียนระดับมหาวิทยาลัย
ในบริบทการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศในประเทศอินโดนีเซีย โดยมีขั้นตอนการเรียนการสอนหลัก 6 ข้ันตอน 
ได้แก่ 1) ขั้นก่อนเขียน 2) ขั้นร่างงานเขียน 3) ขั้นตอบสนองการเขียน 4) ขั้นทบทวน 5) ขั้นปรับแก้ และ 6) ขั้นหลังการเขียน 
โดยมีการสะท้อนความคิดและสิ่งที่ได้เรียนรู้ในระหว่างการเขียน ผลการวิจัยพบว่าข้ันตอนของแนวการเขียนแบบเน้นกระบวนการ
ส่งเสริมใหผู้้เรียนน าเสนอความคิดในงานเขียนได้ตรงประเด็นและมีความชัดเจน รวมถึงตระหนักและรับผิดชอบในการเขียนงาน 
ของตนเอง สามารถประเมินงานเขียนและให้ข้อมลูสะท้อนกลับงานเขียนของผู้อื่น นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะส าหรับ 
การน าแนวการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการไปใช้ให้เกิดประสิทธิผล ได้แก่ การจดัการเวลา การจัดช้ันเรียน การสร้างชุมชน
การเขียนในห้องเรียน และการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมเป็นต้น นอกจากนี้การหาค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) เป็นการพิจารณาว่าผู้เรียน 
มีพัฒนาการเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ ไมไ่ดท้ดสอบว่าผูเ้รียนมีพัฒนาการเพิม่ขึ้นอย่างน่าเชื่อถือได้หรือไม่ จึงนิยมแปลค่าคะแนนให้อยู ่
ในรูปของร้อยละ ซึ่งเกณฑ์ของค่าดัชนีประสิทธิผลที่ยอมรับได้ มีค่าตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป และมีค่าสูงสุดเป็น 1.00 ส่วนค่าต่ าสุด 
ไม่สามารถก าหนดได้เพราะค่าต่ ากว่า -1.00 แสดงว่า คะแนนก่อนเรียนมากกว่าคะแนนหลังเรียน ซึ่งหมายความว่า การเรียน
การสอน หรือสื่อท่ีสรา้งขึ้นไม่มีคณุภาพ (เผชิญ กิจระการ, 2546 : 49-50) 
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ข้อเสนอแนะ 
  การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ด้วยการเขียนแบบเน้นกระบวนการ ส าหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
  1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช ้
    การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นการพฒันาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ด้วยการเขียนแบบเน้นกระบวนการ 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 4 มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
    1.1 ผู้สอนควรศึกษาทฤษฎีและขัน้ตอนการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษแบบเน้นกระบวนการ
ของนักการศึกษาให้ละเอียดและชัดเจน ออกแบบเนื้อหาและกิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
    1.2 ในการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการเขียนแบบเน้นกระบวนการ ผู้สอนควรแบ่งกลุ่มผู้เรียนโดยคละความสามารถ 
เพื่อจะได้ใหค้วามช่วยเหลือกันในระหว่างการปฏิบัติกิจกรรม 
    1.3 ให้ผู้เรียนมสี่วนร่วมในทุกขั้นตอน ท้ังการปฏิบัติกิจกรรม และกระบวนการประเมินการเขียน เพื่อให้ผู้เรยีน
เกิดแรงจูงใจและปฏิบัติกจิกรรมดว้ยความกระตือรือร้น 
    1.4 ควรมีการจัดท าแฟ้มสะสมผลงาน หรือแฟ้มพัฒนาผลงาน เพื่อให้ผู้เรยีน ครผูู้สอนและผูป้กครองได้เห็น
พัฒนาการในการเรยีนรู้ของผู้เรียนอย่างชัดเจน 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
    การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ด้วยการเขียนแบบเน้นกระบวนการ ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
   2.1 ควรมีการใช้ชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการเขียนแบบเน้นกระบวนการ ไปทดลองใช้กับนักเรียนในระดับช้ันอื่น  
และในกลุม่สาระอื่น 
   2.2  ควรมีการใช้ชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการเขยีนด้วยวิธีเน้นกระบวนการ โดยเพิ่มกิจกรรมในการเรียนรู้ 
ที่มีความหลากหลาย เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนของนักเรยีนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
   2.3 เนื้อหาส าหรับชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการเขียนแบบเน้นกระบวนการ ควรมีเนื้อหาที่เหมาะสมกับความสามารถ
ของผู้เรียน เหมาะสมกับระยะเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม และตรงกบัความสนใจของผู้เรียน 
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ข้อเสนอแนะ 
  การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ด้วยการเขียนแบบเน้นกระบวนการ ส าหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
  1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช ้
    การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นการพฒันาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ด้วยการเขียนแบบเน้นกระบวนการ 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 4 มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
    1.1 ผู้สอนควรศึกษาทฤษฎีและขัน้ตอนการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษแบบเน้นกระบวนการ
ของนักการศึกษาให้ละเอียดและชัดเจน ออกแบบเนื้อหาและกิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
    1.2 ในการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการเขียนแบบเน้นกระบวนการ ผู้สอนควรแบ่งกลุ่มผู้เรียนโดยคละความสามารถ 
เพื่อจะได้ใหค้วามช่วยเหลือกันในระหว่างการปฏิบัติกิจกรรม 
    1.3 ให้ผู้เรียนมสี่วนร่วมในทุกขั้นตอน ท้ังการปฏิบัติกิจกรรม และกระบวนการประเมินการเขียน เพื่อให้ผู้เรยีน
เกิดแรงจูงใจและปฏิบัติกจิกรรมดว้ยความกระตือรือร้น 
    1.4 ควรมีการจัดท าแฟ้มสะสมผลงาน หรือแฟ้มพัฒนาผลงาน เพื่อให้ผู้เรยีน ครผูู้สอนและผูป้กครองได้เห็น
พัฒนาการในการเรยีนรู้ของผู้เรียนอย่างชัดเจน 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
    การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ด้วยการเขียนแบบเน้นกระบวนการ ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
   2.1 ควรมีการใช้ชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการเขียนแบบเน้นกระบวนการ ไปทดลองใช้กับนักเรียนในระดับช้ันอื่น  
และในกลุม่สาระอื่น 
   2.2  ควรมีการใช้ชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการเขยีนด้วยวิธีเน้นกระบวนการ โดยเพิ่มกิจกรรมในการเรียนรู้ 
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การพัฒนาชุดกิจกรรมการแปรรูปอาหารโดยการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับการเรียนรู้       
แบบร่วมมือ ที่สง่ผลต่อทกัษะปฏิบัติ ความคิดสร้างสรรค์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                           
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

Development of Learning Activity Packages of Food Processing Using Project Based 
Learning and Co-operative Learning to Influence Practical Skills, Creative Thinking,  
and Learning Achievement of Seventh Grade Students  
 
สกุลรัตน์ แก้วสมบตัิ 1, พิตร ทองชั้น 2 และ สมเกียรต ิพละจิตต์ 3 
Sakunrat Kaewsombat1, Pitr Thongchan2 and Somkiat Palajit3    
  
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมการแปรรูปอาหารโดยการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับ 
การเรยีนรู้แบบร่วมมือ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบ ทักษะปฏิบัติ ความคดิสร้างสรรค์ และผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน และ 3) เปรียบเทียบทักษะปฏิบัติ ความคิดสร้างสรรค์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนจ าแนกตามแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา ภาคเรียนที ่
2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 35 คน ได้มาโดยการสุม่แบบกลุม่ เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ ชุดกิจกรรมการแปรรูปอาหาร 
โดยการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกบัการเรยีนรู้แบบร่วมมือ แบบวัดทักษะปฏิบัติ แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ และแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบค่าที การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว การวเิคราะห์ความแปรปรวนร่วมพหุคณูทางเดียว และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมทางเดียว  
ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดกิจกรรมการแปรรูปอาหารโดยการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับการเรยีนรู้แบบร่วมมือ มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 81.64/80.15 2) ทักษะปฏิบัติ ความคดิสร้างสรรค์ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .05 และ 3) ทักษะปฏิบัติ ความคิดสร้างสรรค์ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิต่างกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05  
 
ค าส าคัญ  :  ชุดกิจกรรม, การเรียนรู้แบบโครงงาน, การเรยีนรู้แบบร่วมมือ  
 
Abstract 
 The purposes of this study were 1) to develop learning activity packages of food processing 
using Project Based Learning and co-operative learning to obtain the efficiency of 80/80, 2) to compare  
the students’ practical skills, creative thinking, and learning achievement before and after learning the 
packages, and 3) to compare practical skills, creative thinking and learning achievement of the students 
according to their achievement motive (high, moderate, low). The sample consisted of 35 grade 7 students 
who were studying in second semester of 2018 academic year at Sonthirajwittaya School under the Office 
of Secondary Educational Service Area 22. They were selected through cluster random sampling.  
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โดยการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกบัการเรยีนรู้แบบร่วมมือ แบบวัดทักษะปฏิบัติ แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ และแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบค่าที การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว การวเิคราะห์ความแปรปรวนร่วมพหุคณูทางเดียว และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมทางเดียว  
ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดกิจกรรมการแปรรูปอาหารโดยการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับการเรยีนรู้แบบร่วมมือ มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 81.64/80.15 2) ทักษะปฏิบัติ ความคดิสร้างสรรค์ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .05 และ 3) ทักษะปฏิบัติ ความคิดสร้างสรรค์ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิต่างกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05  
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Abstract 
 The purposes of this study were 1) to develop learning activity packages of food processing 
using Project Based Learning and co-operative learning to obtain the efficiency of 80/80, 2) to compare  
the students’ practical skills, creative thinking, and learning achievement before and after learning the 
packages, and 3) to compare practical skills, creative thinking and learning achievement of the students 
according to their achievement motive (high, moderate, low). The sample consisted of 35 grade 7 students 
who were studying in second semester of 2018 academic year at Sonthirajwittaya School under the Office 
of Secondary Educational Service Area 22. They were selected through cluster random sampling.  
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The instruments used in this study were 1) the learning activity packages of food processing using Project 
Based Learning and co-operative learning, and 2) the tests to measure students’ practical skills, creative thinking, 
and learning achievement. The statistics employed for data analysis were mean, standard deviation, t-test 
(dependent samples), ANOVA, One-way MANCOVA, and One-way ANCOVA. The study revealed the 
following results: 1) The learning activity packages of food processing using Project Based Learning  
and co-operative learning contained the efficiency of 81.64/80.15, 2) After the students had learnt through  
the learning activity packages of food processing using Project Based Learning and co-operative learning, 
their practical skills, creative thinking and learning achievement were significantly higher than before 
learning at .05 statistical level, and 3) After students with different achievement motive had learnt through 
the learning activity packages of food processing using Project Based Learning and co-operative learning, 
their practical skills, creative thinking and learning achievement were statistically significant difference  
at .05 level. 
 
Keywords  :   Activity package, Project Based Learning, Co-operative Learning 
 
บทน า 
 การเปลีย่นแปลงและวิวัฒนาการด้านต่าง ๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมยคุใหม่เปน็สังคมแห่งการแข่งขัน ยุคแห่งการเรียนรู้ไร้พรมแดน การศึกษาเข้ามามีบทบาทในการ
เตรียมความพร้อมและสร้างความเข้มแข็งในเรื่องต่าง ๆ ของมนุษย์ ดังนั้นแต่ละประเทศจึงด าเนินการปฏิรูปการศึกษา 
เพื่อให้การศึกษาเป็นกลไกในการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2551 ที่มีกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
ในเวทีโลก มีความรอบรู้อย่างเท่าทันให้มีความพร้อมท้ังทางด้านร่างกาย สติปญัญา อารมณ์ และศลีธรรม เพื่อน าไปสู่ฐาน 
สังคมฐานความรู้ได้อย่างมั่นคง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 1-2)  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นกลุม่สาระทีมุ่่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ
พื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต และรูเท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถน าความรู้เกี่ยวกับการด ารงชีวิต การอาชีพ และเป็น
แนวทางในการประกอบอาชีพ รักการท างาน มีเจตคติที่ดีต่อการท างาน อันจะน าไปสกูารท าให้ผูเ้รียนสามารถช่วยเหลือตนเอง 
และพึ่งตนเองไดตามพระราชด ารเิศรษฐกิจพอเพียงสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมไดอย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551 : 1-3) และการแก้ปัญหาในการท างานตามกระบวนการเรียนรู้ ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังและพัฒนาคุณภาพงานและคุณธรรม 
การเรยีนรู้จากการท างาน จึงเป็นการเรยีนที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ ทักษะและความดีที่หลอมรวมกันจนเกิดเป็น
คุณลักษณะของผู้เรียน ทั้งด้านคุณภาพและคุณธรรมตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดและมีความส าคัญอย่างยิ่ง และการเรียนรู้ที่ดี
วิธีหนึ่งคือ การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  
 การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Approach) เป็นการจัดประสบการณ์ตรงให้ผู้เรียนสามารถใช้ความช านาญ 
ทักษะที่มีอยู่รวมจุดเด่นของตนเองให้แสดงออกมา ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติเอง ท าให้จดจ าสิ่งต่าง ๆ ได้ตลอดชีวิต การจัดการเรียนรู้
แบบโครงงานน ามาใช้เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนได้ทุกสาระวิชา เช่น โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานภาษาไทย เป็นต้น  
(ลัดดา ภูเ่กียรติ, 2544 : 48) ลักษณะส าคัญของการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นการจดัการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผูเ้รียน
เป็นผู้เลือกเรื่องหรือประเด็นที่จะศึกษา วิธีการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองทุกขั้นตอน มีการเช่ือมโยงระหว่าง
ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เดิมกับสิ่งใหม่ และผู้เรยีนมีโอกาสแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับผู้อื่น (วัฒนาพร ระงับทุกข์, 2545 : 
59) ดังนั้นการเรียนรูโ้ดยโครงงานจะช่วยฝึกทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนในด้านการคิดอย่างเป็นระบบ รู้จักแสวงหา
ความรู้จากแหล่งเรยีนรู้ที่หลากหลาย มีทักษะการท างานร่วมกับผู้อืน่ มีทักษะการตั้งค าถามและรู้จักการแสวงหาค าตอบ  
มีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ตลอดจนรู้จักคิดตัดสินใจในการสร้างทางเลือกอย่างมีเหตุผล (วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์, 2545 : 213) 
 การจัดการเรยีนรแูบบร่วมมือ (Cooperative learning) เป็นการสอนอีกแบบหนึ่งที่ยึดผู้เรียนส าคัญ โดยให้ผู้เรียน
มีการจัดกลุ่มปรึกษากันเอง ว่าอยากจะเรยีนรเูรื่องอะไรอย่างไรบา้ง มีการวางแผนในการเรียนรกูันเอง มีการแบ่งหน้าท่ี 
ความรับผิดชอบในการช่วยกันค้นคว้าศึกษากันเอง ครูจะเป็นเพียงที่ปรึกษาเท่านั้น นักเรียนไดมีโอกาสพัฒนาความรูความสามารถ
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ด้วยตนเอง การสอนแบบน้ีเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สง่เสริมทักษะการคิดและการท างานร่วมกัน เปิดโอกาส 
ให้ผู้เรียนได้ท างานร่วมกันจนประสบความส าเร็จตามเป้าหมายร่วมกันทุกคน (บูรชัย ศิริมหาสาคร, 2540 : 20) 
 จากสภาพปญัหาของการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของผูเ้รียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรยีนสนธริาษฎร์วิทยา 
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่ผ่านมาพบว่าผูเ้รียนขาดทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ขาดทักษะการฝึกปฏิบตัิ 
ทักษะในกระบวนการท างาน การวางแผนในการท างาน ความคิดสรา้งสรรค์ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนต่ า   
และเนื่องจากในบริบทของเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา มีความอุดมสมบูรณส์ามารถท าการเกษตรได้ดี แต่ไม่มี
การแปรรปูหรือถนอมอาหารเพื่อเก็บไว้รับประทานในระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น และเพื่อช่วยส่งเสริมใหผู้้เรยีนมีแนวทาง 
และความคิดสร้างสรรค์ รู้จักใช้ความสามารถ ความสนใจของตนเองเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่งานอาชีพ ผู้วิจยัจึงมีความสนใจ 
ที่จะน าการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือมาพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน เรื่องการแปรรูปอาหาร  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ซึ่งได้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนจัดท าโครงงานการแปรรูปอาหาร
ตามความสนใจของตนเอง ได้เรียนรู้กระบวนการท างานอย่างเป็นระบบ ได้ปฏิบัติจริง สรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง สามารถน าความรู้
ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน และเป็นการสร้างพืน้ฐานในการประกอบอาชีพให้กับผู้เรยีนต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการแปรรูปอาหารโดยการเรยีนรู้แบบโครงงาน ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมอื               
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะปฏิบัติของนักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดกิจกรรมการแปรรปูอาหาร โดยการเรยีนรูแ้บบโครงงาน
ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
 3. เพื่อเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดกจิกรรมการแปรรูปอาหาร โดยการเรียนรู ้
แบบโครงงานร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
 4. เพือ่เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนท่ีเรยีนด้วยชดุกิจกรรมการแปรรูปอาหาร โดยการเรยีนรู้
แบบโครงงานร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
 5. เพื่อเปรียบเทียบทักษะปฏิบัติ ความคิดสร้างสรรค์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทีม่ีแรงจูงใจ 
ใฝ่สัมฤทธิต์่างกัน (สูง ปานกลาง และต่ า) ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการแปรรูปอาหารโดยการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับการเรียนรู้
แบบร่วมมือ 
 
กรอบแนวคิดและสมมติฐาน  
  1. กรอบแนวคิด 
    ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจยัได้ศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้แบบโครงงาน (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550 : 4) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ    
1) ขั้นน าเสนอ 2) ขั้นวางแผน 3) ขั้นปฏิบัติ 4) ขั้นประเมินผล ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ Slavin (ชนิกา ขันติยู, 2558 : 58) 
ประกอบด้วย 5 ข้ันตอนคือ 1) ขั้นน า 2) ขั้นสอน 3) ขั้นฝึกทักษะ 4) ข้ันทดสอบ 5) ขั้นสรุป ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมที่ค านึงถึง
ความแตกต่างของบุคคล โดยจดักจิกรรมการเรียนการสอนตามขั้นตอนการเรียนรู้ ทั้ง 6 ข้ันตอนของรูปแบบการเรยีนรู้ 
แบบโครงงานร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ ดังนี้  
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ด้วยตนเอง การสอนแบบน้ีเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สง่เสริมทักษะการคิดและการท างานร่วมกัน เปิดโอกาส 
ให้ผู้เรียนได้ท างานร่วมกันจนประสบความส าเร็จตามเป้าหมายร่วมกันทุกคน (บูรชัย ศิริมหาสาคร, 2540 : 20) 
 จากสภาพปญัหาของการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของผูเ้รียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรยีนสนธริาษฎร์วิทยา 
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่ผ่านมาพบว่าผูเ้รียนขาดทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ขาดทักษะการฝึกปฏิบตัิ 
ทักษะในกระบวนการท างาน การวางแผนในการท างาน ความคิดสรา้งสรรค์ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนต่ า   
และเนื่องจากในบริบทของเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา มีความอุดมสมบูรณส์ามารถท าการเกษตรได้ดี แต่ไม่มี
การแปรรปูหรือถนอมอาหารเพื่อเก็บไว้รับประทานในระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น และเพื่อช่วยส่งเสริมใหผู้้เรยีนมีแนวทาง 
และความคิดสร้างสรรค์ รู้จักใช้ความสามารถ ความสนใจของตนเองเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่งานอาชีพ ผู้วิจยัจึงมีความสนใจ 
ที่จะน าการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือมาพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน เรื่องการแปรรูปอาหาร  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ซึ่งได้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนจัดท าโครงงานการแปรรูปอาหาร
ตามความสนใจของตนเอง ได้เรียนรู้กระบวนการท างานอย่างเป็นระบบ ได้ปฏิบัติจริง สรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง สามารถน าความรู้
ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน และเป็นการสร้างพืน้ฐานในการประกอบอาชีพให้กับผู้เรยีนต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการแปรรูปอาหารโดยการเรยีนรู้แบบโครงงาน ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมอื               
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะปฏิบัติของนักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดกิจกรรมการแปรรปูอาหาร โดยการเรยีนรูแ้บบโครงงาน
ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
 3. เพื่อเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดกจิกรรมการแปรรูปอาหาร โดยการเรียนรู ้
แบบโครงงานร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
 4. เพือ่เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนท่ีเรยีนด้วยชดุกิจกรรมการแปรรูปอาหาร โดยการเรยีนรู้
แบบโครงงานร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
 5. เพื่อเปรียบเทียบทักษะปฏิบัติ ความคิดสร้างสรรค์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทีม่ีแรงจูงใจ 
ใฝ่สัมฤทธิต์่างกัน (สูง ปานกลาง และต่ า) ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการแปรรูปอาหารโดยการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับการเรียนรู้
แบบร่วมมือ 
 
กรอบแนวคิดและสมมติฐาน  
  1. กรอบแนวคิด 
    ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจยัได้ศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้แบบโครงงาน (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550 : 4) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ    
1) ขั้นน าเสนอ 2) ขั้นวางแผน 3) ขั้นปฏิบัติ 4) ขั้นประเมินผล ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ Slavin (ชนิกา ขันติยู, 2558 : 58) 
ประกอบด้วย 5 ข้ันตอนคือ 1) ขั้นน า 2) ขั้นสอน 3) ขั้นฝึกทักษะ 4) ข้ันทดสอบ 5) ขั้นสรุป ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมที่ค านึงถึง
ความแตกต่างของบุคคล โดยจดักจิกรรมการเรียนการสอนตามขั้นตอนการเรียนรู้ ทั้ง 6 ข้ันตอนของรูปแบบการเรยีนรู ้
แบบโครงงานร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิด 
 
 สมมติฐาน 
  การวิจัยครั้งนี้ ผู้วจิัยได้ตั้งสมมติฐานการวิจัยไว้ ดังนี ้
  1. ทักษะปฏิบัติของนักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดกิจกรรมการแปรรูปอาหาร โดยการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับ   
การเรยีนรู้แบบร่วมมือ หลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 
  2. ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดกจิกรรมการแปรรปูอาหาร โดยการเรียนรู้แบบโครงงาน
ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
  3. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกจิกรรมการแปรรูปอาหาร โดยการเรียนรู้แบบโครงงาน
ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
  4. ทักษะปฏิบัติ ความคิดสรา้งสรรค์ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิต่างกัน    
(สูง ปานกลาง และต่ า) ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการแปรรูปอาหารโดยการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับการเรยีนรู้แบบร่วมมือ     
มีความแตกต่างกัน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  1. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
  1.1 ประชากร 
   ประชากร ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสนธิราษฎรว์ิทยา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จ านวน 3 ห้อง รวม 94 คน 
  1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
   กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  นักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้องเรียน มีจ านวนนักเรียน 35 คน ซึ่งได้มาโดยวิธี 
การสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุม่   

ชุดกิจกรรมการแปรรูปอาหาร 
โดยการเรียนรู้แบบโครงงาน
ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
1. ข้ันน าเสนอ 
2. ข้ันวางแผน 
3. ข้ันสอน 
4. ข้ันปฏิบัติ / ฝึกทักษะ 
5. ข้ันทดสอบ 
6. ข้ันสรุปบทเรียน ประเมินผล 
 

ตัวแปรอิสระ (ตัวแปรจัดประเภท) 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 

         สูง 
         ปานกลาง 
         ต่ า 
 

ทักษะปฏิบัต ิ
ความคิดสร้างสรรค ์

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ตัวแปรอิสระ (ตัวแปรจัดกระท า) ตัวแปรตาม 

การเรยีนรู้แบบโครงงาน  
มีขั้นตอนในการจัดกิจกรรม 
 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. ข้ันน าเสนอ 
2. ข้ันวางแผน 
3. ข้ันปฏิบัติ 
4. ข้ันประเมินผล 
 
การเรยีนรู้แบบร่วมมือ  
มีขั้นตอนในการจัดกิจกรรม  
5 ขั้นตอน ดังนี ้
1. ข้ันน า 
2. ข้ันสอน 
3. ข้ันฝึกทักษะ 
4. ข้ันทดสอบ 
5. ข้ันสรุป 
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 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วยเครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง และเครื่องมือ 
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู ดังนี้ 
  2.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย    
   ชุดกิจกรรมการแปรรูปอาหารโดยการเรยีนรู้แบบโครงงานร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ   
  2.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
   2.2.1 แบบวัดทักษะปฏิบัติ จ านวน 10 ข้อ ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบวัดทักษะปฏิบัติ  
ตั้งแต่ 0.8 ถึง 1   
   2.2.2 แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ จ านวน 7 ข้อ ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ 
ตั้งแต่ 0.8 ถึง 1   
   2.2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ  
โดยมีคา่ความยากง่าย (p) ตั้งแต่ 0.56 ถึง 0.80 ค่าอ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.38 ถึง 0.75 และค่าความเช่ือมั่นของ
แบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.88 
   2.2.4 แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ จ านวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.90 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังขั้นตอนต่อไปนี ้
  3.1 ติดต่อขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ทดลองใช้เครื่องมือการวิจยั และหนังสือขอความอนเุคราะหเ์ก็บรวบรวมข้อมลู
เพื่อการวิจัย จากบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร ถึงผู้อ านวยการโรงเรยีนสนธริาษฎร์วทิยา ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 เพื่อขออนุญาตทดลองใช้เครื่องมือวจิัย  
  3.2 หลังจากได้รับอนุญาตแล้ว ผู้วิจัยเตรียมด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการแปรรูปอาหาร
โดยการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกบัการเรยีนรู้แบบร่วมมือ ตามแผนการจัดการเรยีนรู้ที่วางไว้  
  3.3 ท าการวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ินักเรียนกลุม่ตัวอย่างเพื่อแบ่งกลุม่ออกเป็น 3 กลุ่ม (สูง ปานกลาง และต่ า) 
  3.4 ท าการทดสอบก่อนเรียนด้วย แบบวัดทักษะปฏิบัติ แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
  3.5 ด าเนินการสอนให้กลุ่มตัวอย่างด้วยชุดกิจกรรมการแปรรูปอาหารโดยการเรียนรู้แบบโครงงาน  
ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ ตามแผนการจัดการเรยีนรู้ที่วางไว้  
  3.6 เมื่อด าเนินกิจกรรมการเรยีนรูต้ามชุดกิจกรรมการแปรรูปอาหารโดยการเรียนรู้แบบโครงงาน 
ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ ท่ีเตรียมไว้แล้ว ผู้วิจัยให้นักเรียนกลุม่ตัวอย่างท าการทดสอบหลังเรียนด้วยแบบวัดทักษะปฏบิัติ 
แบบวัดความคิดสรา้งสรรค์ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  3.7 น าคะแนนผลการวัดทักษะปฏิบัติ ความคดิสร้างสรรค์ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนก่อนเรยีน-หลังเรียน   
มาวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน  
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
  4.1 หาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนที่ได้จาก แบบวัดทักษะปฏิบัติ 
แบบวัดความคิดสรา้งสรรค์ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   
  4.2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทักษะปฏิบัติ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ t-test (Dependent Samples) 
  4.3 เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ความคิดสร้างสรรค์ ระหว่างก่อนเรยีนและหลังเรียน โดยใช้ t-test (Dependent 
Samples) 
  4.4 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ t-test (Dependent Samples) 
  4.5 เปรียบเทียบทักษะปฏิบัติ ความคิดสร้างสรรค์ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรยีนที่มีระดับแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธ์ิ (สูง ปานกลาง และต่ า) โดยก่อนเรยีนใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หลังเรียน 
ใช้การวิเคราะหค์วามแปรปรวนร่วมพหุคูณทางเดียว (One-way MANCOVA) และแยกการวิเคราะหต์ัวแปรตามโดยใช้ 
ความแปรปรวนร่วมทางเดยีว (One-way ANCOVA) 
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 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วยเครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง และเครื่องมือ 
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู ดังนี้ 
  2.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย    
   ชุดกิจกรรมการแปรรูปอาหารโดยการเรยีนรู้แบบโครงงานร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ   
  2.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
   2.2.1 แบบวัดทักษะปฏิบัติ จ านวน 10 ข้อ ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบวัดทักษะปฏิบัติ  
ตั้งแต่ 0.8 ถึง 1   
   2.2.2 แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ จ านวน 7 ข้อ ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ 
ตั้งแต่ 0.8 ถึง 1   
   2.2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ  
โดยมีคา่ความยากง่าย (p) ตั้งแต่ 0.56 ถึง 0.80 ค่าอ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.38 ถึง 0.75 และค่าความเช่ือมั่นของ
แบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.88 
   2.2.4 แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ จ านวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.90 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังขั้นตอนต่อไปนี ้
  3.1 ติดต่อขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ทดลองใช้เครื่องมือการวิจยั และหนังสือขอความอนเุคราะหเ์ก็บรวบรวมข้อมลู
เพื่อการวิจัย จากบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร ถึงผู้อ านวยการโรงเรยีนสนธริาษฎร์วทิยา ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 เพื่อขออนุญาตทดลองใช้เครื่องมือวจิัย  
  3.2 หลังจากได้รับอนุญาตแล้ว ผู้วิจัยเตรียมด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการแปรรูปอาหาร
โดยการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกบัการเรยีนรู้แบบร่วมมือ ตามแผนการจัดการเรยีนรู้ที่วางไว้  
  3.3 ท าการวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ินักเรียนกลุม่ตัวอย่างเพื่อแบ่งกลุม่ออกเป็น 3 กลุ่ม (สูง ปานกลาง และต่ า) 
  3.4 ท าการทดสอบก่อนเรียนด้วย แบบวัดทักษะปฏิบัติ แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
  3.5 ด าเนินการสอนให้กลุ่มตัวอย่างด้วยชุดกิจกรรมการแปรรูปอาหารโดยการเรียนรู้แบบโครงงาน  
ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ ตามแผนการจัดการเรยีนรู้ที่วางไว้  
  3.6 เมื่อด าเนินกิจกรรมการเรยีนรูต้ามชุดกิจกรรมการแปรรูปอาหารโดยการเรียนรู้แบบโครงงาน 
ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ ท่ีเตรียมไว้แล้ว ผู้วิจัยให้นักเรียนกลุม่ตัวอย่างท าการทดสอบหลังเรียนด้วยแบบวัดทักษะปฏบิัติ 
แบบวัดความคิดสรา้งสรรค์ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  3.7 น าคะแนนผลการวัดทักษะปฏิบัติ ความคดิสร้างสรรค์ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนก่อนเรยีน-หลังเรียน   
มาวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน  
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
  4.1 หาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนที่ได้จาก แบบวัดทักษะปฏิบัติ 
แบบวัดความคิดสรา้งสรรค์ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   
  4.2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทักษะปฏิบัติ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ t-test (Dependent Samples) 
  4.3 เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ความคิดสร้างสรรค์ ระหว่างก่อนเรยีนและหลังเรียน โดยใช้ t-test (Dependent 
Samples) 
  4.4 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ t-test (Dependent Samples) 
  4.5 เปรียบเทียบทักษะปฏิบัติ ความคิดสร้างสรรค์ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรยีนที่มีระดับแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธ์ิ (สูง ปานกลาง และต่ า) โดยก่อนเรยีนใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หลังเรียน 
ใช้การวิเคราะหค์วามแปรปรวนร่วมพหุคูณทางเดียว (One-way MANCOVA) และแยกการวิเคราะหต์ัวแปรตามโดยใช้ 
ความแปรปรวนร่วมทางเดยีว (One-way ANCOVA) 

 
 

สรุปผล 
 จากผลการวิจัย สามารถสรปุผล ได้ดังนี้ 
 1. ชุดกิจกรรมการแปรรปูอาหารโดยการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกบัการเรยีนรู้แบบร่วมมือ ส าหรับนกัเรียน      
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.64/80.15 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 80/80 
 
ตาราง 1   ประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการแปรรูปอาหารโดยการเรยีนรู้แบบโครงงานร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 

ประสิทธิภาพ คะแนน
เต็ม 

จ านวน
นักเรียน 

ชุดกิจกรรมการแปรรูปอาหารโดย
การเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับ    

การเรียนรู้แบบร่วมมือ เฉลี่ย 

×̅ S.D. ร้อยละ 
E1 (คะแนนระหว่างเรยีน) 80 35 65.31 1.03 81.64 81.64 
E2 (ทักษะปฏิบัติหลังเรียน) 40 35 32.37 3.34 80.93 

80.15 E2 (ความคิดสร้างสรรค์หลังเรียน) 25 35 21.29 1.90 85.16 
E2 (ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรยีน) 40 35 29.74 6.18 74.35 

สรุปผล E1/E2 เท่ากับ 81.64/80.15 
  
  จากตาราง 1 พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการแปรรูปอาหารโดยการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับการเรียนรู้
แบบร่วมมือ มีคะแนนเฉลี่ยระหว่างเรียน 65.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.03 คิดเป็นร้อยละ 81.64  คะแนนเฉลี่ยทักษะปฏิบัติ
หลังเรียน 32.37 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.34 คิดเป็นร้อยละ 80.93 คะแนนความคิดสร้างสรรค์หลังเรียน 21.29 คะแนน 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.90 คิดเป็นร้อยละ 85.16 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 29.74 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
6.18 คิดเป็นร้อยละ 74.35 รวมคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของทักษะปฏิบัติ ความคดิสร้างสรรค์ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน (E2) 
คิดเป็นร้อยละ 80.15 ดังนั้น ชุดกิจกรรมการแปรรูปอาหารโดยการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือที่พัฒนาขึ้น
มีประสิทธิภาพของกระบวนการ(E1)/ผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 81.64/80.15  
 2. ทักษะปฏิบัติของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการแปรรูปอาหารโดยการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับการเรียนรู้
แบบร่วมมือ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตาราง  2   เปรียบเทยีบทักษะปฏิบตัิ ของนักเรียนท่ีเรยีนด้วยชุดกิจกรรมการแปรรูปอาหารโดยการเรียนรู้แบบโครงงาน  
                ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
 

ตัวแปร ทักษะปฏิบัติ 
ระยะเวลา/กลุม่ คะแนนเตม็ ×̅ S.D. t Sig. 
ก่อนเรียน 40 20.91 3.55 

25.80* .00 
หลังเรียน 40 32.37 3.34 

*นัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .05 
 
  จากตาราง 2 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะปฏิบัติ เมื่อเปรียบเทียบก่อนเรียนและหลังเรียน มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .05 โดยที่มีค่าสถติิทดสอบที เท่ากบั 25.80 ค่าเฉลี่ยของคะแนน ทักษะปฏิบัติก่อนเรียน    
(×̅) 20.91 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.55 คะแนนทักษะปฏิบัติหลังเรียน (×̅) 32.37 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.34 สรุปได้ว่า 
นักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดกจิกรรมการแปรรูปอาหารโดยการเรยีนรู้แบบโครงงานร่วมกับการเรยีนรู้แบบร่วมมือ มีทักษะปฏิบัติ 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
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 3. ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดกจิกรรมการแปรรปูอาหารโดยการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับ
การเรยีนรู้แบบร่วมมือ หลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตาราง 3  เปรียบเทยีบความคดิสร้างสรรค์ ของนักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดกิจกรรมการแปรรปูอาหารโดยการเรียนรู้แบบโครงงาน 
             ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
 

ตัวแปร ความคิดสร้างสรรค์ 
ระยะเวลา/กลุม่ คะแนนเตม็ ×̅ S.D. t Sig. 
ก่อนเรียน 25 11.97 1.34 31.28* .00 หลังเรียน 25 21.29 1.90 

*นัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .05 
 
   จากตาราง 3 พบว่า ค่าเฉลีย่ของคะแนนความคิดสรา้งสรรค์ เมื่อเปรยีบเทียบก่อนเรยีนและหลังเรียน  
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่มีคา่สถิติทดสอบที เท่ากับ 31.28 ค่าเฉลี่ยของคะแนน 
ความคิดสร้างสรรค์ก่อนเรียน (×̅) 11.97 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.34 คะแนนความคิดสร้างสรรคห์ลังเรียน (×̅) 21.29            
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.90 สรปุได้ว่า นักเรียนท่ีเรยีนด้วยชุดกิจกรรมการแปรรูปอาหารโดยการเรยีนรู้แบบโครงงาน    
ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีความคิดสร้างสรรค์หลังเรยีนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 4. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกจิกรรมการแปรรูปอาหารโดยการเรียนรู้แบบโครงงาน
ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .05 
 
ตาราง 4   เปรียบเทยีบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน ของนักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดกิจกรรมการแปรรูปอาหารโดยการเรยีนรู้ 
  แบบโครงงานร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
 

ตัวแปร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ระยะเวลา/กลุม่ คะแนนเตม็ ×̅ S.D. t Sig. 
ก่อนเรียน 40 17.74 4.07 

18.82* .00 หลังเรียน 40 29.74 6.18 
*นัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .05 
 
  จากตาราง 4 พบว่า ค่าเฉลีย่ของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เมือ่เปรียบเทียบก่อนเรียนและหลังเรียน  
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่มีคา่สถิติทดสอบที เท่ากับ 18.82 ค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนก่อนเรียน (×̅) 17.74 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.07 คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน (×̅) 29.74       
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.18 สรปุได้ว่า นักเรียนท่ีเรยีนด้วยชุดกิจกรรมการแปรรูปอาหารโดยการเรยีนรู้แบบโครงงานร่วมกับ
การเรยีนรู้แบบร่วมมือ มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรยีนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .05 
 5. ทักษะปฏิบัติ ความคิดสรา้งสรรค์ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิต่างกัน       
(สูง ปานกลาง และต่ า) ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการแปรรูปอาหารโดยการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับการเรยีนรู้แบบร่วมมือ    
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
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 3. ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดกจิกรรมการแปรรปูอาหารโดยการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับ
การเรยีนรู้แบบร่วมมือ หลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตาราง 3  เปรียบเทยีบความคดิสร้างสรรค์ ของนักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดกิจกรรมการแปรรปูอาหารโดยการเรียนรู้แบบโครงงาน 
             ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
 

ตัวแปร ความคิดสร้างสรรค์ 
ระยะเวลา/กลุม่ คะแนนเตม็ ×̅ S.D. t Sig. 
ก่อนเรียน 25 11.97 1.34 31.28* .00 หลังเรียน 25 21.29 1.90 

*นัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .05 
 
   จากตาราง 3 พบว่า ค่าเฉลีย่ของคะแนนความคิดสรา้งสรรค์ เมื่อเปรยีบเทียบก่อนเรยีนและหลังเรียน  
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่มีคา่สถิติทดสอบที เท่ากับ 31.28 ค่าเฉลี่ยของคะแนน 
ความคิดสร้างสรรค์ก่อนเรียน (×̅) 11.97 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.34 คะแนนความคิดสร้างสรรคห์ลังเรียน (×̅) 21.29            
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.90 สรปุได้ว่า นักเรียนท่ีเรยีนด้วยชุดกิจกรรมการแปรรูปอาหารโดยการเรยีนรู้แบบโครงงาน    
ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีความคิดสร้างสรรค์หลังเรยีนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 4. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกจิกรรมการแปรรูปอาหารโดยการเรียนรู้แบบโครงงาน
ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .05 
 
ตาราง 4   เปรียบเทยีบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน ของนักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดกิจกรรมการแปรรูปอาหารโดยการเรยีนรู้ 
  แบบโครงงานร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
 

ตัวแปร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ระยะเวลา/กลุม่ คะแนนเตม็ ×̅ S.D. t Sig. 
ก่อนเรียน 40 17.74 4.07 

18.82* .00 หลังเรียน 40 29.74 6.18 
*นัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .05 
 
  จากตาราง 4 พบว่า ค่าเฉลีย่ของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เมือ่เปรียบเทียบก่อนเรียนและหลังเรียน  
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่มีคา่สถิติทดสอบที เท่ากับ 18.82 ค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนก่อนเรียน (×̅) 17.74 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.07 คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน (×̅) 29.74       
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.18 สรปุได้ว่า นักเรียนท่ีเรยีนด้วยชุดกิจกรรมการแปรรูปอาหารโดยการเรยีนรู้แบบโครงงานร่วมกับ
การเรยีนรู้แบบร่วมมือ มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรยีนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .05 
 5. ทักษะปฏิบัติ ความคิดสรา้งสรรค์ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิต่างกัน       
(สูง ปานกลาง และต่ า) ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการแปรรูปอาหารโดยการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับการเรยีนรู้แบบร่วมมือ    
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 
 
 
 

 
 

ตาราง 5   ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ของนักเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิตา่งกัน ที่มีผลต่อค่าเฉลี่ย 
  ของคะแนนตัวแปรตามก่อนเรียน โดยใช้การวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
 

ตัวแปร แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ทักษะปฏิบัต ิ
 

ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

276.51 
152.23 
428.74 

2 
32 
34 

138.27 
4.76 

29.06* 
 

.00 
 

ความคิดสร้างสรรค ์ ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

16.44 
44.53 
60.97 

2 
32 
34 

8.22 
1.39 

5.91* .01 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

349.25 
213.43 
562.69 

2 
32 
34 

174.63 
6.67 

26.18* .00 

*นัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .05 
 
  จากตาราง 5 พบว่านักเรียนที่มแีรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิต่างกันของนักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดกจิกรรมการแปรรปูอาหาร 
โดยการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกบัการเรยีนรู้แบบร่วมมือ ก่อนเรยีนมีทักษะปฏิบัติ ความคิดสร้างสรรค์ และผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตาราง 6   ผลการเปรยีบเทียบทักษะปฏิบัติ ความคิดสร้างสรรค์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนท่ีมีแรงจูงใจ 
  ใฝ่สัมฤทธ์ิต่างกัน โดยใช้ความแปรปรวนพหุคูณร่วมทางเดยีว (One-way MANCOVA) 
 

ตัวแปร  df F Sig. 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ .22 6 10.40* .00 

*นัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .05 
 
  จากตาราง 6 พบว่าค่า Sig. = .00 หมายความว่า หลังจากควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนทั้ง 3 ตัวแล้ว ทักษะปฏิบัติ 
ความคิดสร้างสรรค์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิต่างกัน ท่ีเรียนด้วยชุดกิจกรรมการแปรรูป
อาหารโดยการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีทักษะปฏิบัติ ความคิดสร้างสรรค์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
ตาราง 7   ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนรว่มทางเดียว (One-way ANCOVA) ของตัวแปรตามทักษะปฏิบัติ หลังเรียน 
  ของนักเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิต่างกัน ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการแปรรูปอาหารโดยการเรียนรู้แบบโครงงาน 
  ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนด้วยคะแนนทักษะปฏิบัติก่อนเรียน 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 103.01 2 51.51 18.96* .00 

*นัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .05 
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  จากตาราง 7 พบว่าตัวแปรตามทกัษะปฏิบัติ Sig. = .00 หมายความว่า หลังจากควบคุมตัวแปรแทรกซ้อน  
คือ ทักษะปฏิบัติก่อนเรยีน ของนักเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิต่างกนั ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการแปรรูปอาหารโดยการเรยีนรู้ 
แบบโครงงานร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีทักษะปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 
ตาราง 8   ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนรว่มทางเดียว (One-way ANCOVA) ของตัวแปรตามความคิดสร้างสรรค์  
  หลังเรียนของนักเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิต่างกัน ท่ีเรยีนด้วยชุดกจิกรรมการแปรรูปอาหารโดยการเรียนรู้ 
  แบบโครงงานร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคมุตัวแปรแทรกซอ้นด้วยคะแนนความคิดสร้างสรรค์ก่อนเรียน 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 72.21 2 36.11 22.68* .00 

*นัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .05 
 
  จากตาราง 8 พบว่าตัวแปรตามความคิดสร้างสรรค์ Sig. = .00 หมายความว่า หลังจากควบคุมตัวแปรแทรกซ้อน 
คือ ความคิดสร้างสรรค์ก่อนเรียน ของนักเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิต่างกัน ท่ีเรียนโดยชุดกิจกรรมการแปรรูปอาหาร 
โดยการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีความคิดสร้างสรรค์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตาราง 9  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนรว่มทางเดียว (One-way ANCOVA) ของตัวแปรตามผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน             
             หลังเรียนของนักเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิต่างกัน ท่ีเรยีนด้วยชุดกจิกรรมการแปรรูปอาหารโดยการเรียนรู้ 
  แบบโครงงานร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ ควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนด้วยคะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนก่อนเรียน 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 365.99 2 183.00 63.18* .00 
*นัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .05 
 
  จากตาราง 9 พบว่า ตัวแปรตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Sig. = .00 หมายความว่า หลังจากควบคุมตัวแปรแทรกซอ้น 
คือ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนก่อนเรียน ของนักเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝส่มัฤทธ์ิต่างกัน ท่ีเรียนด้วยชุดกิจกรรมการแปรรูปอาหาร 
โดยการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกบัการเรยีนรู้แบบร่วมมือ มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แตกตา่งกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 
ที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
 1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการแปรรูปอาหารโดยการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับการเรยีนรู้แบบร่วมมือ        
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.64/80.15 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 80/80 การได้ผลการวิจัยดังกลา่วเนื่องจากผู้วิจัยมีการวิเคราะห์
หลักสตูรและเนื้อหา ศึกษาแนวทางการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ ศึกษาวิธีการสร้างชุดกิจกรรม ศกึษารูปแบบการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานรว่มกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ ซึ่งเป็นวิธีการเรียนรู้ที่เน้นให้ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบัตดิ้วยตนเอง 
ท าให้นักเรียนเกดิองค์ความรู้ เกดิการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มที่มีนกัเรียนคละความสามารถท าให้บรรยากาศของการเรียน 
การสอนเป็นไปด้วยความสนุกสนาน นักเรียนมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิทธิญา รัสสัยการ 
(2551 : 86) ได้ศึกษาผลการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนมัธยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ   
ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 จ านวน 51 คน ผลการวิจัยพบว่านักเรียนท่ีเรียนโดยใช้วิธีการเรยีนแบบโครงงานหลังเรียน 
มีทักษะการเรียนรูร้ะดบัมาก และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิต ิ
ที่ระดับ .01  
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  จากตาราง 7 พบว่าตัวแปรตามทกัษะปฏิบัติ Sig. = .00 หมายความว่า หลังจากควบคุมตัวแปรแทรกซ้อน  
คือ ทักษะปฏิบัติก่อนเรยีน ของนักเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิต่างกนั ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการแปรรูปอาหารโดยการเรยีนรู้ 
แบบโครงงานร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีทักษะปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 
ตาราง 8   ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนรว่มทางเดียว (One-way ANCOVA) ของตัวแปรตามความคิดสร้างสรรค์  
  หลังเรียนของนักเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิต่างกัน ท่ีเรยีนด้วยชุดกจิกรรมการแปรรูปอาหารโดยการเรียนรู้ 
  แบบโครงงานร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคมุตัวแปรแทรกซอ้นด้วยคะแนนความคิดสร้างสรรค์ก่อนเรียน 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 72.21 2 36.11 22.68* .00 

*นัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .05 
 
  จากตาราง 8 พบว่าตัวแปรตามความคิดสร้างสรรค์ Sig. = .00 หมายความว่า หลังจากควบคุมตัวแปรแทรกซ้อน 
คือ ความคิดสร้างสรรค์ก่อนเรียน ของนักเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิต่างกัน ท่ีเรียนโดยชุดกิจกรรมการแปรรูปอาหาร 
โดยการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีความคิดสร้างสรรค์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตาราง 9  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนรว่มทางเดียว (One-way ANCOVA) ของตัวแปรตามผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน             
             หลังเรียนของนักเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิต่างกัน ท่ีเรยีนด้วยชุดกจิกรรมการแปรรูปอาหารโดยการเรียนรู้ 
  แบบโครงงานร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ ควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนด้วยคะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนก่อนเรียน 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 365.99 2 183.00 63.18* .00 
*นัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .05 
 
  จากตาราง 9 พบว่า ตัวแปรตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Sig. = .00 หมายความว่า หลังจากควบคุมตัวแปรแทรกซ้อน 
คือ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนก่อนเรียน ของนักเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝส่มัฤทธ์ิต่างกัน ท่ีเรียนด้วยชุดกิจกรรมการแปรรูปอาหาร 
โดยการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกบัการเรยีนรู้แบบร่วมมือ มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แตกตา่งกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 
ที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
 1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการแปรรูปอาหารโดยการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับการเรยีนรู้แบบร่วมมือ        
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.64/80.15 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 80/80 การได้ผลการวิจัยดังกลา่วเนื่องจากผู้วิจัยมีการวิเคราะห์
หลักสตูรและเนื้อหา ศึกษาแนวทางการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ ศึกษาวิธีการสร้างชุดกิจกรรม ศกึษารูปแบบการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานรว่มกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ ซึ่งเป็นวิธีการเรียนรู้ที่เน้นให้ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบัตดิ้วยตนเอง 
ท าให้นักเรียนเกดิองค์ความรู้ เกดิการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มที่มีนกัเรียนคละความสามารถท าให้บรรยากาศของการเรียน 
การสอนเป็นไปด้วยความสนุกสนาน นักเรียนมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิทธิญา รัสสัยการ 
(2551 : 86) ได้ศึกษาผลการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนมัธยมสาธิตวดัพระศรีมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ   
ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 จ านวน 51 คน ผลการวิจัยพบว่านักเรียนท่ีเรียนโดยใช้วิธีการเรยีนแบบโครงงานหลังเรียน 
มีทักษะการเรียนรูร้ะดบัมาก และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิต ิ
ที่ระดับ .01  

 
 

 2. ทักษะปฏิบัติของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการแปรรูปอาหารโดยการเรียนรู้แบบโครงงานรว่มกับ 
การเรยีนรู้แบบร่วมมือ หลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียน จากผลการวิจยัพบว่าทักษะปฏิบัติของนักเรียนท่ีเรยีนโดยใช้ชุดกิจกรรม 
การแปรรปูอาหารโดยการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคญั 
ทางสถิติที่ระดบั .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้การไดผ้ลการวิจัยดังกล่าวเป็นเพราะการสอนโดยชุดกิจกรรมการแปรรูป
อาหารโดยการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเปน็การเรยีนรู้ที่นักเรยีนเป็นผู้ศึกษา ค้นคว้า และลงมือปฏิบัต ิ
ด้วยตนเอง โดยอาศัยวิธีการทางวทิยาศาสตร์ ภายใต้ค าแนะน า ปรกึษา และดูแลของครู ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อารียา     
ขันรักษา (2555 : 46-49) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะปฏิบัติ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เรื่องการถนอมอาหารโดยใช้กิจกรรมการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  
พบว่าทักษะปฏิบัติของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เรื่องการถนอมอาหารโดยใช้กิจกรรมการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  
จากการทดสอบจ านวน 8 ครั้ง มีพัฒนาการที่สูงข้ึนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการแปรรูปอาหารโดยการเรียนรู้แบบโครงงาน 
ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน จากผลวิจยัพบว่านักเรียนท่ีเรียนโดยชุดกิจกรรมการแปรรูปอาหาร 
โดยการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกบัการเรยีนรู้แบบร่วมมือ มีความคดิสร้างสรรค์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .05 ท้ังนี้อาจเป็นเพราะการจัดการเรยีนรูแบบร่วมมือรูป เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ให้นักเรียน 
ท างานร่วมกันเป็นกลุม่แบบคละความสามารถ เกง ปานกลาง อ่อน เกิดการเรียนรู้และประสบความส าเร็จร่วมกัน 
สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ท ากิจกรรมด้วยตนเองตามความสามารถ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณการเรยีนร ู
ซึ่งกันและกัน ร่วมกันแกปัญหาและท ากิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกษศิรินทร์ ธนะไชย  
(2553 : 76-78) ได้ศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรคเ์รื่องการประดิษฐ์ของใช้ด้วยเศษวัสดุในท้องถิ่น กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรยีนบา้นหนองแสงโคกน้อย 
ระหว่างการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD กับการจดัการเรียนรู้แบบปกติ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเรียนโดย
การจัดการเรยีนรแูบบร่วมมือรปูแบบ STAD มีความคิดสร้างสรรค์ แตกต่างกับนักเรยีนที่เรียนโดยการจัดการเรยีนรูแบบปกติ 
อย่างมี นัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนท่ีเรียนโดยการจัดการเรยีนรูแบบร่วมมือรูปแบบ STAD ความคิดสร้างสรรค์
สูงกว่านักเรียนท่ีเรียนโดยจดัการเรียนรแูบบปกติ  
 4. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการแปรรูปอาหารโดยการเรียนรู้แบบโครงงาน
ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน จากผลวิจยัพบว่า นักเรียนที่เรียนโดยชุดกิจกรรมการแปรรูปอาหาร
โดยการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ท้ังนี้การไดผ้ลการวิจัยดังกลา่วเป็นเพราะชุดกิจกรรมการแปรรูปอาหาร
โดยการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกบัการเรยีนรู้แบบร่วมมือ มีกระบวนการจัดการเรยีนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเปน็ส าคัญ ใหผู้้เรยีน 
ที่มีความสามารถทางการเรียนต่างกันมาเรียนรู้ร่วมกัน ปฏิบัติกิจกรรมโดยเน้นให้ร่วมกันคดิ วางแผน ตดัสินใจ แก้ปัญหา 
ช่วยเหลือซึ่งกันละกัน และผู้วิจัยยงัคอยให้ค าแนะน า ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิด ท าให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น ตั้งใจเรยีนรู้
ร่วมกันภายในกลุ่ม และสามารถเรียนรู้ได้ตามความสามารถและเต็มศักยภาพ ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถทางการเรียน 
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อารียา ขันรักษา (2555 : 46-49) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะปฏิบัติ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
เรื่องการถนอมอาหารโดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
เรื่องการถนอมอาหารโดยใช้กิจกรรมการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน จากการทดสอบจ านวน 8 ครั้ง มีพัฒนาการที่สูงขึ้น 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .05 
 5. ทักษะปฏิบัติ ความคิดสรา้งสรรค์ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิต่างกัน  
(สูง ปานกลาง และต่ า) เมื่อเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการแปรรูปอาหารโดยการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 ทั้งนี้การได้ผลการวิจัยดังกล่าวเป็นเพราะชุดกิจกรรมการแปรรูปอาหาร
โดยการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกบัการเรยีนรู้แบบร่วมมือ สร้างขึ้นโดยอาศัยทฤษฎี หลักการ และศึกษาวิธีการสร้างคูม่ือ 
จากเอกสาร ต ารา แล้วน ามาดัดแปลงสร้างชุดกิจกรรมใหเ้หมาะสมกับนักเรียนกลุม่ตัวอย่าง ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ทั้งหมด 6 ขั้น ดังนี้  1) ขั้นน าเสนอ 2) ขั้นวางแผน 3) ขั้นสอน 4) ขั้นปฏิบัติ/ฝึกทักษะ 5) ขั้นทดสอบ และ 6) ขั้นสรุปบทเรียน 
ประเมินผล จากข้ันตอนของการจดักิจกรรมการเรียนรู้จะเห็นว่าเน้นให้ผู้เรียนไดฝ้ึกค้นคว้าหาความรู้ดว้ยตัวเอง  
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ลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม รู้จักวางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหาร่วมกัน 
เพื่อให้ท างานได้ประสบผลส าเร็จ ท าให้ผู้เรียนเกิดความตั้งใจ มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบตัิกิจกรรมให้ส าเร็จ จึงส่งผลให้
ผู้เรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงมีทักษะปฏิบัติ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงตามไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประภาพรรณ 
สุนันธรรม (2557 : 206) ได้กล่าวถึงงานวิจัยของ Fox ทีไ่ด้ศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์กับทัศนคติ การท างานของบุคคล 
พบว่าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิมีความสมัพันธ์กับความคิดสร้างสรรค์ บุคคลที่จะพัฒนาความคิดสร้างสรรคใ์นการท างานได้นั้น  
ควรเป็นบุคคลที่มีทัศนคตเิชิงบวกต่อปัญหา หรือ อุปสรรคท่ีพบ สามารถรับรู้ได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นย่อมแก้ไขได้ ไม่วิธีใดก็วิธีหน่ึง 
เพียงแต่ต้องใช้เวลาและแรงกายแรงใจทุ่มเทลงไป และต้องจัดล าดบัความส าคญั จากเหตุผลดังกลา่วข้างต้นแสดงว่าการเรียนรู้
แบบโครงงานร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้นักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง มีความคิดสร้างสรรค์สูงไปด้วย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช ้
  1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการแปรรปูอาหารโดยการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับ 
การเรยีนรู้แบบร่วมมือ ครูควรวางแผน และเตรยีมสื่อการเรียนรู้ใหส้อดคล้องกับชุดกิจกรรม ฝึกให้นักเรียนรู้จักการจัดล าดับ      
การปฏิบัติงานและเสรมิแรงเพื่อให้ส่งผลต่อทักษะปฏิบตัิ ความคดิสร้างสรรค์ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
  1.2 การน าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ ครูผูส้อนควรเลือกกจิกรรม  
ที่เหมาะสมกับระดับและความรู้ของนักเรียน 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
  2.1 ควรมีการศึกษา วิจัย โดยใช้ชุดกิจกรรมการแปรรูปอาหารโดยการเรยีนรู้แบบโครงงานร่วมกับการเรียนรู้
แบบร่วมมือ ในระดับชั้นอื่น ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนได้  
  2.2 ควรศึกษาตัวแปรตามอื่น ๆ เช่น ความสามารถในการแก้ปัญหา ความรับผดิชอบ ความคงทนในการเรยีนรู้ 
เป็นต้น 
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ลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม รู้จักวางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหาร่วมกัน 
เพื่อให้ท างานได้ประสบผลส าเร็จ ท าให้ผู้เรียนเกิดความตั้งใจ มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบตัิกิจกรรมให้ส าเร็จ จึงส่งผลให้
ผู้เรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงมีทักษะปฏิบัติ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงตามไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประภาพรรณ 
สุนันธรรม (2557 : 206) ได้กล่าวถึงงานวิจัยของ Fox ทีไ่ด้ศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์กับทัศนคติ การท างานของบุคคล 
พบว่าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิมีความสมัพันธ์กับความคิดสร้างสรรค์ บุคคลที่จะพัฒนาความคิดสร้างสรรคใ์นการท างานได้นั้น  
ควรเป็นบุคคลที่มีทัศนคตเิชิงบวกต่อปัญหา หรือ อุปสรรคท่ีพบ สามารถรับรู้ได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นย่อมแก้ไขได้ ไม่วิธีใดก็วิธีหน่ึง 
เพียงแต่ต้องใช้เวลาและแรงกายแรงใจทุ่มเทลงไป และต้องจัดล าดบัความส าคญั จากเหตุผลดังกลา่วข้างต้นแสดงว่าการเรียนรู้
แบบโครงงานร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้นักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง มีความคิดสร้างสรรค์สูงไปด้วย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช ้
  1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการแปรรปูอาหารโดยการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับ 
การเรยีนรู้แบบร่วมมือ ครูควรวางแผน และเตรยีมสื่อการเรียนรู้ใหส้อดคล้องกับชุดกิจกรรม ฝึกให้นักเรียนรู้จักการจัดล าดับ      
การปฏิบัติงานและเสรมิแรงเพื่อให้ส่งผลต่อทักษะปฏิบตัิ ความคดิสร้างสรรค์ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ อธิบายสาเหตุและลักษณะการใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัว และศึกษาบทบาท
ของชุมชนในการด าเนินการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว โดยการได้มาซึ่งค าตอบของงานวิจัย โดยผู้วิจัยได้เก็บข้อมลู
จากผู้ให้ข้อมูลหลักในเขตพื้นท่ี ต าบลบ้านผือ อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีการสัมภาษณเ์ชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก 
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ประกอบด้วย บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 2 คน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น จ านวน 1 คน อาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน จ านวน 3 คน และประชาชนท่ีอาศัยในชุมชน จ านวน 2 คน  
ผู้วิจัยใช้ตัวแบบการวเิคราะห์ข้อมลูแบบแก่นสาระวิเคราะห์ข้อมูลทีไ่ด้จากการสัมภาษณ์  
 ผลการวิจัยพบว่า ความรุนแรงในครอบครัวในพื้นที ่ต าบลบา้นผือ อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น มีสาเหตุหลัก
มาจากการดื่มสุราและของมึนเมา การเสพยาเสพติด ปัญหาทางการเงินในครอบครัว และปัญหาเรื่องชู้สาว ทั้งนี ้ชุมชนมีบทบาท 
ในการแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัว โดยการมีกลุ่มอาสาสมัคร ซึ่งเป็นคนในชุมชนท าหน้าท่ีเป็นเครือข่าย 
ในการเฝ้าระวังปัญหาความรุนแรงในครอบครัวภายในชุมชน ท้ังอาสาสมัครและผู้น าชุมชน มีบทบาทเป็นผู้ไกล่เกลีย่ปัญหา 
กับครอบครัวที่เกิดการใช้ความรุนแรงขึ้น เทศบาลต าบลมีบทบาทในการเป็นผู้จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่คนในชุมชน และกิจกรรม
แก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งหน่วยงานในชุมชนมีการประสานงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ เพื่อจัดการกับปัญหา
ความรุนแรงในครอบครัว ข้อเสนอแนะจากการวิจัยนี้แสดงให้เห็นถงึบทบาทของชุมชนที่เป็นจุดเริ่มตน้ในการมีส่วนร่วม
ด าเนินการแกไ้ขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ท าให้ปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัวได้รับการแก้ไขได้เป็นอย่างดี 
 
ค าส าคญั : ความรุนแรงในครอบครัว, การมีสว่นร่วมของชุมชน, การแก้ปัญหาความรุนแรง 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to describe causes and characteristics of domestic violence 
and to study roles of communities in solving domestic violence. To answer the research questions, data was 
collected from primary data informants in Ban Phue Subdistrict, Nong Ruea District, Khon Kaen Province. 
In-depth interviews were administered among key informants who got involved with solving domestic violence 
consisting of 2 local administration organization officer, 1 assistant village headman, 3 village health volunteers, 
and 2 villagers. A thematic analysis approach was used to analyze the data from the interview. 
 The results showed that domestic violence in Ban Phue Subdistrict, Nong Ruea District, Khon Kaen 
Province was mainly caused by drinking alcohol and intoxicants, taking drugs, financial problems,  
and extramarital affairs. It was found that the community had roles in solving the domestic violence.  
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Abstract 
 The purposes of this research were to describe causes and characteristics of domestic violence 
and to study roles of communities in solving domestic violence. To answer the research questions, data was 
collected from primary data informants in Ban Phue Subdistrict, Nong Ruea District, Khon Kaen Province. 
In-depth interviews were administered among key informants who got involved with solving domestic violence 
consisting of 2 local administration organization officer, 1 assistant village headman, 3 village health volunteers, 
and 2 villagers. A thematic analysis approach was used to analyze the data from the interview. 
 The results showed that domestic violence in Ban Phue Subdistrict, Nong Ruea District, Khon Kaen 
Province was mainly caused by drinking alcohol and intoxicants, taking drugs, financial problems,  
and extramarital affairs. It was found that the community had roles in solving the domestic violence.  
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A group of volunteers who were members of the community built a network to monitor the domestic violence 
in the community. Both the volunteers and the community leaders had a role to mediate the families 
that caused violence. The subdistrict municipality office played a role as the organizer of activities to 
educate people in the community and to solve domestic violence problems. The community agencies 
coordinated systematically to deal with the domestic violence. It was suggested from this research that 
the roles of the community generated participation in solving family violence problems, resulting in 
domestic violence problems to be well resolved.  

 
Keywords  : domestic violence, community participation, violence solution 
  
บทน า  
 การใช้ความรุนแรงเป็นประเด็นที่ท่ัวโลกต่างให้ความสนใจ โดยเฉพาะเรื่องการใช้ความรุนแรงในครอบครัว ดังจะเห็น 
ได้จากองค์การสหประชาชาติได้ตพีิมพ์รายงานประเด็นความรุนแรงต่อสตรี โดยเปิดเผยว่าคดีฆาตกรรมที่มีเหยื่อเป็นผู้หญิง 
เกินกว่าครึ่งเกิดจากฝีมือของคนรักหรือสมาชิกในครอบครัว (ภูริภัทร สังขพัฒน์, 2561 : ออนไลน)์ ความรุนแรงในครอบครัวนั้น  
ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (2558 : ออนไลน์) อธิบายความหมายตามพระราชบัญญัติคุม้ครอง
ผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครองครัว พ.ศ. 2550 ไว้ว่าการกระท าความรุนแรงในครอบครัวเป็นการกระท าที่มีเจตนาประสงค์ 
ให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย จิตใจ หรอืสุขภาพของบุคคลในครอบครัว ไมว่่าจะก่อใหเ้กิดการบาดเจบ็สาหสัหรอืบาดเจ็บเพียงเลก็น้อย 
โดยตอ้งพิจารณาจากเจตนาของผู้ทีก่ระท าเป็นส าคัญ 
 ปัจจุบันพบว่า ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยข้อมูลจากกลุ่มกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
ปี 2560 พบเหตุการณ์ความรุนแรงเพิ่มขึ้น 291 ราย จากปี 2559 สอดคล้องกับสถิติการให้บริการสายด่วน 1300 ของกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2561 (กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย,์ 2561 : ออนไลน์) ในช่วงปี 2559-2561 การใช้ความรุนแรงต่อบุคคลในครอบครัวมีแนวโนม้เพิ่มสูงขึ้น (กรุงเทพธุรกิจ, 
2561 : ออนไลน)์ ดังจะเห็นได้จากข้อมูลของมูลนิธิปวณีาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ซึ่งเป็นองค์กรที่รับเรื่องร้องเรียน ได้เสนอข่าว
เกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงในครอบครัว ข้อมูลในเดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ช้ีว่ามีหญิงถูกกระท ารุนแรง เช่น แฟนหนุ่มซ้อม
จนซี่โครงหัก เพราะจากความหึงหวง และกรณีพ่อแท้ ๆ ใช้มีดข่มขู่และท าร้ายร่างกายลูกสาวหลังตรวจพบว่าพ่อนั้นเสพยาเสพติด 
อีกทั้งกรณีลูกเขยพยายามฆ่าแม่ยายโดยการใช้มีดฟันและจ้วงแทงตามตัวถึง 14 แผลขณะนอนหลับ เนื่องจากความไม่พอใจ 
ที่โดนต าหนิ (มลูนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี, 2562 : ออนไลน์) จากเหตุการณ์ดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ 
การใช้ความรุนแรงท่ีเกดิขึ้นในครอบครัวซึ่งไม่เพยีงแต่ท าให้เกิดการสูญเสียทางด้านชีวิต รา่งกาย จิตใจ ต่อผู้ที่ถูกกระท า 
ด้วยความรุนแรงเท่าน้ัน ยังน ามาซึ่งการหย่ารา้ง หรือการแยกกันอยู่ และยังกระทบถึงบุคคลที่อยู่ในครอบครัวอีกด้วย 
โดยเฉพาะบุตร เพราะจะเกดิการซึมซับพฤติกรรมการใช้ความรุนแรง เกิดความสับสนทางด้านอารมณ์ และมองว่าพฤติกรรม
การใช้ความรุนแรงเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่เกิดขึ้นในสังคม ท้ังยังมีโอกาสที่จะใช้ความรุนแรงในครอบครัวต่อไปสูง อันจะส่งผล
กระทบต่อสังคมโดยรวมด้วย (ธีรวฒุิ นิลเพ็ชร์, 2561 : 5-6) 
 การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวของประเทศไทยท่ีผ่านมา ชุมชนมีบทบาทในการเข้ามามสี่วนร่วม 
ในการแก้ปัญหาการใช้ความรุนแรงค่อนข้างน้อย ซึ่งแตกต่างจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่ไดม้ีการพัฒนากฎหมายในการคุ้มครอง
บุคคลที่ได้รับความรุนแรงในครอบครัว ในปี 2005 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้ชุมชนเป็นพื้นฐานที่ช่วยในการแก้ไขปัญหาการกระท า
ด้วยความรุนแรง (พิชญาภา เจียมแท้, 2555 : 71-73) รูปแบบการจัดการกับปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัวของประเทศไทย
ในการด าเนินการป้องกันและแกไ้ข นอกจากหน่วยงานภาคเอกชนท่ีคอยเข้ามาช่วยเหลือผู้ที่ถูกกระท าด้วยความรุนแรง 
หน่วยงานของภาครัฐซึ่งอยูภ่ายใตก้ารดูแลของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ท าหน้าท่ีด าเนินการ 
เพื่อลดปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัว ในรูปแบบการจัดระบบสวัสดิการที่เป็นพ้ืนฐาน การรณรงค์แนะแนว และการมี
หน่วยงานรับร้องทุกข์ เช่น ศูนย์ช่วยเหลือสังคม One Stop Crisis Center (OSCC) ซึ่งท าหน้าที่ในการรับแจ้งเหตุ และประสาน
แจ้งเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมาย เพื่อรกัษาพยาบาล หรือร้องทุกข์ด าเนินคดี ส่วนการมอบหมายให้ชุมชนมรีูปแบบหรือมสี่วนร่วม 
ในการจัดการกับปญัหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัว โดยชุมชนเองยังท าได้ไมม่ากไปกว่าเป็นผูร้้องทุกข์ หรือผู้คอยเฝ้าระวัง 
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มีเพียงบางชุมชนเท่านั้นท่ีใช้วิธีการแก้ปัญหาโดยการที่ผู้น าชุมชนเขา้มาร่วมเจรจาไกล่เกลีย่ปัญหา ซึ่งยังไม่เป็นระบบท่ีจะ
สามารถน าไปเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติให้แก่ชุมชนอื่นในการด าเนนิการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวได้  
 จากการทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นการใช้ความรุนแรงในครอบครัว พบว่าสาเหตุหลักท่ีก่อให้เกิด 
การใช้ความรุนแรงในครอบครัว คอื ปัญหาทางเศรษฐกิจภายในครอบครัว (พรรณี บุญประกอบ และคณะ, 2554 : 19-36) 
นอกจากน้ันงานศึกษาของอาหะมะกอซี กาซอ, บะห์รดุดีน บินยูโซ๊ะ, และสะมะแอ บือราเฮง (2556 : 130-142) ยังพบอีกว่า 
การที่สามตีิดยาเสพติด และความหึงหวงระหว่างสามภีรรยา เป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดการใช้ความรุนแรงในครอบครัวได้เช่นกัน 
และมีข้อเสนอแนะจากงานวิจัยนี้ว่า หากจะแก้ไขปญัหาดังกล่าว ชุมชนถือเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยป้องกันเหตุความรุนแรง 
ในครอบครัวได้อีกรูปแบบหนึง่ สอดคล้องกับงานของวุฒิชัย เปียแดง (2553 : 77-86) ได้ท าการศึกษาความร่วมมือของชุมชน
ในการแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว งานวิจัยนีพ้บว่าชุมชนมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 
อยู่ในระดับปานกลาง เช่นเดียวกับงานวิจัยของ รักยิ้ม ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา, รณชัย คงสกนธ,์ นิศากร ตัณฑการ, สุนิสา จองวัฒนา 
และอุมาพร อุดมทรัพยากลุ (2553 : 242-250) ที่พบว่าคนส่วนใหญ่มองการมสี่วนร่วมของชุมชนเปน็อีกวิธีการแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงในครอบครัว ถึงแม้งานวิจัยข้างต้นจะมีข้อค้นพบที่สะทอ้นมุมมองที่ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหา 
ความขัดแย้งในครอบครัวก็ตาม แต่รูปแบบการศึกษาเป็นการศึกษาเชิงส ารวจความคิดเห็นและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ  
ซึ่งแตกต่างจากงานวิจัยนี้ท่ีมุ่งศึกษาจากปรากฏการณ์การใช้ความรุนแรงในครอบครัวในพื้นที่ท่ีชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการแก้ไขปัญหาจากบริบทเฉพาะ นอกจากน้ันงานวิจัยนี้ยังมุ่งอธิบายแนวทางของชุมชนที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาความรุนแรง
ในครอบครัวอีกด้วย   
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่ออธิบายสาเหตุ และลักษณะการใช้ความรุนแรงทีเ่กดิขึ้นหากมกีารใช้ความรุนแรงในครอบครัว 
 2. เพื่อศึกษาบทบาทของชุมชนในการด าเนินการแก้ไขปญัหาความรนุแรงในครอบครัว 
 
กรอบแนวคิด 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย จากแนวคิดเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ของรณชัย 
คงสกนธ์ และนฤมล โพธ์ิแจ่ม (2551 : 77-79) และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวค าถามส าหรับการสัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมลู
หลักเกี่ยวกับบทบาทของชุมชนในการด าเนินการแก้ไขปญัหาความรนุแรงในครอบครัวที่ประสบผลส าเร็จ คือ 1) การให้ความรู้
แก่คนในชุมชน 2) การสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังขึ้นภายในชุมชน และ 3) การไกล่เกลี่ยปัญหาโดยคนในชุมชน มาเป็น 
กรอบแนวคิดในการด าเนินงานวิจัยนี้ ดังภาพประกอบ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิด 
 
 
 
 

ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
ที่เกิดขึ้นในชุมชน 

บทบาทของชุมชนในการแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงในครอบครัว 

- การให้ความรู้แก่คนในชุมชน 

- การสร้างเครือข่ายภายในชุมชน 

- การไกล่เกลี่ยโดยคนในชุมชน 

 

แนวทางการลดปญัหา
ความรุนแรงในครอบครัว
โดยชุมชน 
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นอกจากน้ันงานศึกษาของอาหะมะกอซี กาซอ, บะห์รดุดีน บินยูโซ๊ะ, และสะมะแอ บือราเฮง (2556 : 130-142) ยังพบอีกว่า 
การที่สามตีิดยาเสพติด และความหึงหวงระหว่างสามภีรรยา เป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดการใช้ความรุนแรงในครอบครัวได้เช่นกัน 
และมีข้อเสนอแนะจากงานวิจัยนี้ว่า หากจะแก้ไขปญัหาดังกล่าว ชุมชนถือเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยป้องกันเหตุความรุนแรง 
ในครอบครัวได้อีกรูปแบบหนึง่ สอดคล้องกับงานของวุฒิชัย เปียแดง (2553 : 77-86) ได้ท าการศึกษาความร่วมมือของชุมชน
ในการแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว งานวิจัยนีพ้บว่าชุมชนมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 
อยู่ในระดับปานกลาง เช่นเดียวกับงานวิจัยของ รักยิ้ม ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา, รณชัย คงสกนธ,์ นิศากร ตัณฑการ, สุนิสา จองวัฒนา 
และอุมาพร อุดมทรัพยากลุ (2553 : 242-250) ที่พบว่าคนส่วนใหญ่มองการมสี่วนร่วมของชุมชนเปน็อีกวิธีการแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงในครอบครัว ถึงแม้งานวิจัยข้างต้นจะมีข้อค้นพบที่สะทอ้นมุมมองที่ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหา 
ความขัดแย้งในครอบครัวก็ตาม แต่รูปแบบการศึกษาเป็นการศึกษาเชิงส ารวจความคิดเห็นและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ  
ซึ่งแตกต่างจากงานวิจัยนี้ท่ีมุ่งศึกษาจากปรากฏการณ์การใช้ความรุนแรงในครอบครัวในพื้นที่ท่ีชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการแก้ไขปัญหาจากบริบทเฉพาะ นอกจากน้ันงานวิจัยนี้ยังมุ่งอธิบายแนวทางของชุมชนที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาความรุนแรง
ในครอบครัวอีกด้วย   
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่ออธิบายสาเหตุ และลักษณะการใช้ความรุนแรงทีเ่กดิขึ้นหากมกีารใช้ความรุนแรงในครอบครัว 
 2. เพื่อศึกษาบทบาทของชุมชนในการด าเนินการแก้ไขปญัหาความรนุแรงในครอบครัว 
 
กรอบแนวคิด 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย จากแนวคิดเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ของรณชัย 
คงสกนธ์ และนฤมล โพธ์ิแจ่ม (2551 : 77-79) และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวค าถามส าหรับการสัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมลู
หลักเกี่ยวกับบทบาทของชุมชนในการด าเนินการแก้ไขปญัหาความรนุแรงในครอบครัวที่ประสบผลส าเร็จ คือ 1) การให้ความรู้
แก่คนในชุมชน 2) การสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังขึ้นภายในชุมชน และ 3) การไกล่เกลี่ยปัญหาโดยคนในชุมชน มาเป็น 
กรอบแนวคิดในการด าเนินงานวิจัยนี้ ดังภาพประกอบ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิด 
 
 
 
 

ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
ที่เกิดขึ้นในชุมชน 

บทบาทของชุมชนในการแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงในครอบครัว 

- การให้ความรู้แก่คนในชุมชน 

- การสร้างเครือข่ายภายในชุมชน 

- การไกล่เกลี่ยโดยคนในชุมชน 

 

แนวทางการลดปญัหา
ความรุนแรงในครอบครัว
โดยชุมชน 

 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคณุภาพ ทีผู่้วิจัยต้องการท าความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะกรณี และต้องการ
อธิบายว่า สมาชิกในสังคมหรือกลุม่สังคม มีความตระหนักเกีย่วกับความรุนแรงในครอบครัว และมีความคิดเห็นวา่ปัญหาการใช้
ความรุนแรงดังกล่าว คนในชุมชนมีส่วนช่วยในการแก้ไขปญัหาได้อย่างไร โดยได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้  
 1. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
  ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเริม่ต้นสอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 
ไปยังส านักงานพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น 
พบว่าชุมชนที่มีความโดดเด่นในการจัดการกับปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัว และมีเครือข่ายประชาชนเข้ามามสี่วนร่วม 
คือ ชุมชนในต าบลบ้านผือ อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น นอกจากน้ัน ชุมชนนี้ยังเคยไดร้ับรางวัลต าบลไร้ความรุนแรง  
ซึ่งเป็นรางวัลระดับประเทศติดต่อกัน 5 ปี ผู้วิจัยเล็งเห็นว่า ชุมชนมปีรากฏการณ์ที่น่าสนใจที่มีศักยภาพในการเป็นพื้นที่ 
ในการศึกษา จึงได้เลือกเอาชุมชนดังกล่าวเป็นกรณีศึกษาในครั้งนี้   
  ในการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก ผู้วิจัยได้เลือกผู้ให้ข้อมูลหลักแบบเฉพาะเจาะจง ที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดการ
ความรุนแรงในครอบครัวของต าบลบ้านผือ ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนส าคญัในการด าเนินการกับปัญหาความรนุแรงในครอบครัวในพื้นที่ 
และสามารถให้ข้อมลูเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว รวมทั้งข้อมลูเกี่ยวกับบทบาทของชุมชนในการแก้ไขปัญหาความรุนแรง
ในครอบครัว ตามวตัถุประสงค์ของงานวิจัยนี ้ได้แก่ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าท่ีในการด าเนินการกับปัญหา
ความรุนแรงในครอบครัว จ านวน 2 คน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 1 คน อาสาสมคัรประจ าหมู่บ้าน จ านวน 3 คน และชาวบ้าน
ซึ่งท างานร่วมกับอาสาสมัคร จ านวน 2 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 8 คน 
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แนวค าถามส าหรับการสัมภาษณ์ และบันทกึการสัมภาษณ์ในรูปแบบลายลักษณ์อักษร 
ซึ่งในแนวค าถามการสมัภาษณ์ประกอบด้วยค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ไป ความรูเ้กี่ยวกับสาเหตุและผลกระทบของความรุนแรง
ในครอบครัว การด าเนินการเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวของชุมชน อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ซึ่งแนวค าถามนี้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย และสามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการตอบค าถามงานวิจัยในภาพรวมไดอ้ย่างครบถ้วน  
และตรงประเด็น 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้เก็บข้อมลูปฐมภูมิ โดยใช้วิธีสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุของการใช้
ความรุนแรงในครอบครัว และบทบาทที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามวัตถุประสงค์ของ
งานวิจัยนี้ จากผู้ให้ข้อมูลหลักท่ีมคีวามเกี่ยวข้องกับการจดัการความรุนแรงในครอบครัวของต าบลบ้านผือ อ าเภอหนองเรือ 
จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ เจ้าหนา้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมคัรประจ าหมูบ่้าน และชาวบ้าน  
โดยใช้เวลาในการสัมภาษณ์คนละ 40 นาที ซึ่งผู้วิจัยได้ขออนุญาตผู้ให้ข้อมูลหลักก่อนสัมภาษณ์ทุกคน  
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  เมื่อผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกแล้ว ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบแก่นสาระ (Thematic 
Analysis) ซึ่งประกอบด้วย 6 ข้ันตอน ได้แก่ 1) การท าความคุ้นเคยกับข้อมูล กล่าวคือ ผู้วิจัยได้ท าความเข้าใจข้อมูลทีไ่ด้จาก
การสัมภาษณ์ โดยการทบทวนซ้ าหลายครั้ง เพื่อเป็นการเชื่อมโยงประเด็นท่ีเป็นสาระส าคัญ ทีผู่้ให้ข้อมูลหลักแตล่ะคนได้ม ี
การกล่าวถึงในบริบทเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ผู้ให้ข้อมูลหลักทุกคนต่างพูดว่า สุราเป็นสาเหตุของการใช้ความรุนแรงมากท่ีสุด  
2) การเริ่มต้นสร้างรหัสแทนข้อมลูที่เป็นสาระส าคญัจากบทการสมัภาษณ์ กล่าวคือ ผู้วิจยัได้ท าการก าหนดค าขึ้น และรวบรวม
ประโยคที่มีความหมายสอดคล้อง หรือคล้ายกัน โดยจ าแนกเป็นหมวดหมู่ตามบริบทของค าที่ได้ก าหนดเป็นรหสัไว ้ตัวอย่างเช่น 
ตีกัน ทะเลาะกัน จะอยู่ในบริบทของความรุนแรง 3) การค้นหาสาระส าคญั กล่าวคือ ผู้วิจยัคัดเลือกประเด็นท่ีมีความเกีย่วข้อง
กับวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เท่าน้ัน โดยพิจารณาคดัเลือกสาระส าคัญจากรหสัที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้านี้ 4) การทบทวน
สาระส าคญั กลา่วคือ ผู้วจิัยได้ท าการทบทวนข้อมลูทีไ่ด้คดักรองแล้วอีกครั้งหนึ่ง เพื่อขมวดข้อมลูที่ได้ให้มคีวามชัดเจนตามวตัถุประสงค์
ของงานวิจัย และใช้ตอบค าถามงานวิจัย 5) การอธิบายความ กล่าวคือ ผู้วิจัยน าข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญมาก าหนดเป็นค าจ ากัดความ 
และอธิบาย โดยน าเสนอความหมายอย่างครอบคลุม และครบถ้วนสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ 6) การจัดท ารายงาน
เพื่อเผยแพร่งานวิจยั 
 



วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
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สรุปผล 
 การใช้ความรุนแรงในครอบครัว เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุและมีผลกระทบตามมามากมาย แต่หากชุมชนได้มีส่วนร่วม 
ในการมีบทบาทโดยการช่วยลดหรอืแก้ไขปัญหาความรุนแรงน้ัน ก็อาจท าให้ปัญหาคลี่คลายและเกิดแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ใหม่ ๆ อย่างยั่งยืนได้ ข้อค้นพบจากการวิจัยสามารถอธิบายดังรายละเอียดได้ดังนี้  
 1. สาเหตุ และลักษณะของการใช้ความรุนแรงในครอบครัว 
  การใช้ความรุนแรงในครอบมักมีสาเหตุที่หลากหลายไม่มีรูปแบบตายตัว ในส่วนแรกผู้วิจัยจะได้อธิบายถึงสาเหต ุ
และลักษณะของการใช้ความรุนแรงในครอบครัวโดยสรุปได้ ดังนี ้
  1.1 การด่ืมสุราและของมึนเมา การดื่มสุราและของมึนเมาถือเป็นสาเหตุล าดับต้น ๆ ที่น าไปสู่การใช้ความรุนแรง
มากที่สุด ครอบครัวที่มีการใช้ความรุนแรงเกดิขึ้นส่วนมากมีสาเหตมุาจากความมึนเมา ยกตัวอยา่งเช่น มีกรณีครอบครัวหนึ่ง 
ลูกมีอาการมึนเมา จึงเกดิมีปากเสยีงทะเลาะกับแม่ของตน และพยายามที่จะท ารา้ยร่างกาย  และกรณีอีกครอบครัวหนึ่ง  
สามีทะเลาะตบตีกับภรรยา เนื่องจากท้ังสองคนดื่มสรุาร่วมกันและมีอาการมึนเมาทั้งสองคน ดังท่ีผู้ให้ข้อมูลหลักได้กล่าวไวต้อน
หนึง่ในการสัมภาษณ์ว่า 

“...สุรา เป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดความรุนแรงในครอบครัวมากที่สดุ เนือ่งจากเมื่อดื่มสุราเข้าไปจะเกิดอาการ 
มึนเมา และเกิดการมีปากเสียงกัน หรือถึงขั้นท าร้ายร่างกาย…”อาสาสมัครศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (สัมภาษณ์, 14 สิงหาคม 
2562) 
  1.2 การเสพยาเสพติด ยาเสพติดถือเป็นปัญหาระดับประเทศที่ส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง และการทีส่ถาบัน
ครอบครัวซึ่งถือว่าเป็นจดุเริม่ต้นของสถาบันทางสังคม มีสมาชิกภายในครอบครัวเป็นผู้ติดยาเสพติดกส็ามารถน าไปสู่การเกิด
ความรุนแรงในครอบครัวได้ ยกตัวอย่างเช่น กรณีครอบครัวหนึ่งใช้ความรุนแรงในครอบครัวบ่อยครั้ง มีการด่าทอ และท าร้าย
ร่างกายบุคคลในครอบครัวอยูเ่ป็นประจ า สาเหตุมาจากลูกชายตดิยาเสพตดิ รวมถึงติดสุรา มีอาการมนึเมาอยู่เป็นประจ า  
โดยมมีูลเหตุที่ก่อให้เกิดการใช้ความรุนแรง คือ ผู้ที่กระท าด้วยความรุนแรงต้องการที่จะขอเงินจากมารดา หรือบุคคลอื่น 
ภายในครอบครัว ซึ่งหากไม่ได้เงินตามที่ตนเองต้องการ จะอาละวาด ตบตีคนในครอบครัว และบุคคลรอบข้าง ดังที่ผู้ให้ข้อมูลหลัก
ได้กลา่วไว้ตอนหนึ่งในการสัมภาษณ์ว่า 
    “...ปัญหาความรุนแรงในครอบครวัของต าบลบ้านผือ ส่วนใหญ่มาจากยาเสพติด เพราะเมื่อเสพยาเสพติด
แล้วมักจะน ามาซึ่งปัญหาอื่นด้วย เช่น ติดสุรา หน้ีสิน…” นักพัฒนาชุมชน (สัมภาษณ์, 7 สิงหาคม 2562) 
    ดังท่ีได้กล่าวมาข้างต้นว่า การใช้ความรุนแรงในครอบครัวมสีาเหตุมาจากการดืม่สรุาและของมึนเมา รวมถึง
การเสพยาเสพติด ท้ังนี้การแก้ไขปญัหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัวของชุมชน ซึ่งเกิดจากสาเหตุดังกล่าวจะด าเนินการ 
โดยผู้น าชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเป็นผู้ประสานงานด าเนินการใหผู้้ป่วย หรือผู้ที่กระท าด้วยความรุนแรง 
ในครอบครัวอันเนื่องมาจากสาเหตุเหลา่นี้ เข้ารับการบ าบัดรักษาอาการติดสุรา หรือยาเสพตดิ ให้สามารถกลับมาด าเนินชีวิต
ตามปกตไิด้ ดังท่ีผู้ให้ข้อมลูหลักไดก้ล่าวไว้ตอนหนึ่งในการสัมภาษณว์่า 
    “...คนที่ติดสรุาหรือยาเสพติด ทางผู้น าชุมชนและเทศบาลจะประสานให้เข้ารับการรักษาทุกข้ันตอน…” 
อาสาสมัครศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (สัมภาษณ์, 7 สิงหาคม 2562) 
  1.3 ปัญหาทางการเงินในครอบครัว ปัญหาทางการเงินถือว่าเป็นปัญหาทีบุ่คคลส่วนใหญ่ในสังคมต้องเคยเผชิญ 
ทั้งนีห้ากบุคคลดังกล่าวเป็นเสาหลกัส าคัญในการหาเลี้ยงครอบครัว และต้องเผชิญกับปัญหาทางการเงินแล้วนั้น มักจะน ามา 
ซึ่งความเครยีด และความกดดันจากบุคคลในครอบครัว อาจส่งผลกอ่ให้เกิดการใช้ความรุนแรงในครอบครัวขึ้นได้ ยกตัวอย่าง
เช่น กรณีครอบครัวหนึ่ง สามีใช้ก าลังทุบตีท าร้ายร่างกายภรรยาจนได้รับบาดเจบ็ โดยมีสาเหตมุาจากผู้เป็นภรรยาน าเงินไปใช้
จนหมด และก่อให้เกิดหนีส้ินมากมาย ดังท่ีผู้ให้ข้อมลูหลักได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งในการสัมภาษณ์ว่า 

“...ความไม่พอเพียงของครอบครัว หรือว่าครอบครัวที่มีการบรหิารรายรับไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ท าใหเ้กิด 
ปัญหาทางการเงิน อาจเกดิความตงึเครียดภายในครอบครัว จนเป็นเหตุให้เกิดการใช้ความรุนแรงขึ้น…”อาสาสมคัรศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน (สัมภาษณ์, 14 สิงหาคม 2562) 
  1.4 ปัญหาเร่ืองชู้สาว ครอบครัวถือว่าเป็นสถาบันพ้ืนฐานทางสังคม ในการเป็นพื้นที่บ่มเพาะความรกั  
และความสามัคคีกันในครอบครัว การไม่มีความซื่อสตัย์ต่อกันระหว่างสามีภรรยา โดยการคบชู้ มักน ามาซึ่งการเกิดความหึงหวง
ระหว่างสามีภรรยา จนกระทั่งเป็นเหตุที่ก่อให้เกิดความรุนแรงในครอบครัวได้ ยกตัวอย่างเช่น มีกรณีครอบครัวหนึ่ง เกิดความรุนแรง
ระหว่างสามีภรรยาขึ้น และจากการเข้าไปคลี่คลายปญัหาของอาสาสมัครศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ได้ทราบเหตุผล 
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สรุปผล 
 การใช้ความรุนแรงในครอบครัว เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุและมีผลกระทบตามมามากมาย แต่หากชุมชนได้มีส่วนร่วม 
ในการมีบทบาทโดยการช่วยลดหรอืแก้ไขปัญหาความรุนแรงน้ัน ก็อาจท าให้ปัญหาคลี่คลายและเกิดแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ใหม่ ๆ อย่างยั่งยืนได้ ข้อค้นพบจากการวิจัยสามารถอธิบายดังรายละเอียดได้ดังนี้  
 1. สาเหตุ และลักษณะของการใช้ความรุนแรงในครอบครัว 
  การใช้ความรุนแรงในครอบมักมีสาเหตุที่หลากหลายไม่มีรูปแบบตายตัว ในส่วนแรกผู้วิจัยจะได้อธิบายถึงสาเหต ุ
และลักษณะของการใช้ความรุนแรงในครอบครัวโดยสรุปได ้ดังนี ้
  1.1 การด่ืมสุราและของมึนเมา การดื่มสุราและของมึนเมาถือเป็นสาเหตุล าดับต้น ๆ ที่น าไปสู่การใช้ความรุนแรง
มากที่สุด ครอบครัวที่มีการใช้ความรุนแรงเกดิขึ้นส่วนมากมีสาเหตมุาจากความมึนเมา ยกตัวอยา่งเช่น มกีรณีครอบครัวหนึ่ง 
ลูกมีอาการมึนเมา จึงเกดิมีปากเสยีงทะเลาะกับแม่ของตน และพยายามที่จะท ารา้ยร่างกาย  และกรณีอีกครอบครัวหนึ่ง  
สามีทะเลาะตบตีกับภรรยา เนื่องจากท้ังสองคนดื่มสรุาร่วมกันและมีอาการมึนเมาทั้งสองคน ดังท่ีผู้ให้ข้อมูลหลักได้กล่าวไวต้อน
หนึง่ในการสัมภาษณ์ว่า 

“...สุรา เป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดความรุนแรงในครอบครัวมากที่สดุ เนือ่งจากเมื่อดื่มสุราเข้าไปจะเกิดอาการ 
มึนเมา และเกิดการมีปากเสียงกัน หรือถึงขั้นท าร้ายร่างกาย…”อาสาสมัครศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (สัมภาษณ์, 14 สิงหาคม 
2562) 
  1.2 การเสพยาเสพติด ยาเสพติดถือเป็นปัญหาระดับประเทศที่ส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง และการทีส่ถาบัน
ครอบครัวซึ่งถือว่าเป็นจดุเริม่ต้นของสถาบันทางสังคม มีสมาชิกภายในครอบครัวเป็นผู้ติดยาเสพติดกส็ามารถน าไปสู่การเกิด
ความรุนแรงในครอบครัวได้ ยกตัวอย่างเช่น กรณีครอบครัวหนึ่งใช้ความรุนแรงในครอบครัวบ่อยครั้ง มีการด่าทอ และท าร้าย
ร่างกายบุคคลในครอบครัวอยูเ่ป็นประจ า สาเหตุมาจากลูกชายตดิยาเสพตดิ รวมถึงติดสุรา มีอาการมนึเมาอยู่เป็นประจ า  
โดยมมีูลเหตุที่ก่อให้เกิดการใช้ความรุนแรง คือ ผู้ที่กระท าด้วยความรุนแรงต้องการที่จะขอเงินจากมารดา หรือบุคคลอื่น 
ภายในครอบครัว ซึ่งหากไม่ได้เงินตามที่ตนเองต้องการ จะอาละวาด ตบตีคนในครอบครัว และบุคคลรอบข้าง ดังที่ผู้ให้ข้อมูลหลัก
ได้กลา่วไว้ตอนหนึ่งในการสัมภาษณ์ว่า 
    “...ปัญหาความรุนแรงในครอบครวัของต าบลบ้านผือ ส่วนใหญ่มาจากยาเสพติด เพราะเมื่อเสพยาเสพติด
แล้วมักจะน ามาซึ่งปัญหาอื่นด้วย เช่น ติดสุรา หน้ีสิน…” นักพัฒนาชุมชน (สัมภาษณ์, 7 สิงหาคม 2562) 
    ดังท่ีได้กล่าวมาข้างต้นว่า การใช้ความรุนแรงในครอบครัวมสีาเหตุมาจากการดืม่สรุาและของมึนเมา รวมถึง
การเสพยาเสพติด ท้ังนี้การแก้ไขปญัหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัวของชุมชน ซึ่งเกิดจากสาเหตุดังกล่าวจะด าเนินการ 
โดยผู้น าชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเป็นผู้ประสานงานด าเนินการใหผู้้ป่วย หรือผู้ที่กระท าด้วยความรุนแรง 
ในครอบครัวอันเนื่องมาจากสาเหตุเหลา่นี้ เข้ารับการบ าบัดรักษาอาการติดสุรา หรือยาเสพตดิ ให้สามารถกลับมาด าเนินชีวิต
ตามปกตไิด้ ดังท่ีผู้ให้ข้อมลูหลักไดก้ล่าวไว้ตอนหนึ่งในการสัมภาษณว์่า 
    “...คนที่ติดสรุาหรือยาเสพติด ทางผู้น าชุมชนและเทศบาลจะประสานให้เข้ารับการรักษาทุกข้ันตอน…” 
อาสาสมัครศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (สัมภาษณ์, 7 สิงหาคม 2562) 
  1.3 ปัญหาทางการเงินในครอบครัว ปัญหาทางการเงินถือว่าเป็นปัญหาทีบุ่คคลส่วนใหญ่ในสังคมต้องเคยเผชิญ 
ทั้งนีห้ากบุคคลดังกล่าวเป็นเสาหลกัส าคัญในการหาเลี้ยงครอบครัว และต้องเผชิญกับปัญหาทางการเงินแล้วนั้น มักจะน ามา 
ซึ่งความเครยีด และความกดดันจากบุคคลในครอบครัว อาจส่งผลกอ่ให้เกิดการใช้ความรุนแรงในครอบครัวขึ้นได้ ยกตัวอย่าง
เช่น กรณีครอบครัวหนึ่ง สามีใช้ก าลังทุบตีท าร้ายร่างกายภรรยาจนได้รับบาดเจบ็ โดยมีสาเหตมุาจากผู้เป็นภรรยาน าเงินไปใช้
จนหมด และก่อให้เกิดหนีส้ินมากมาย ดังท่ีผู้ให้ข้อมลูหลักได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งในการสัมภาษณ์ว่า 

“...ความไม่พอเพียงของครอบครัว หรือว่าครอบครัวที่มีการบรหิารรายรับไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ท าใหเ้กิด 
ปัญหาทางการเงิน อาจเกดิความตงึเครียดภายในครอบครัว จนเป็นเหตุให้เกิดการใช้ความรุนแรงขึ้น…”อาสาสมคัรศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน (สัมภาษณ์, 14 สิงหาคม 2562) 
  1.4 ปัญหาเร่ืองชู้สาว ครอบครัวถือว่าเป็นสถาบันพ้ืนฐานทางสังคม ในการเป็นพื้นที่บ่มเพาะความรกั  
และความสามัคคีกันในครอบครัว การไม่มีความซื่อสตัย์ต่อกันระหว่างสามีภรรยา โดยการคบชู้ มักน ามาซึ่งการเกิดความหึงหวง
ระหว่างสามีภรรยา จนกระทั่งเป็นเหตุที่ก่อให้เกิดความรุนแรงในครอบครัวได้ ยกตัวอย่างเช่น มีกรณีครอบครัวหนึ่ง เกิดความรุนแรง
ระหว่างสามีภรรยาขึ้น และจากการเข้าไปคลี่คลายปญัหาของอาสาสมัครศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ได้ทราบเหตุผล 

 
 

ของการใช้ความรุนแรงว่า สามีนอกใจภรรยาไปมหีญิงอ่ืน จึงมีการทะเลาะกันเรื่อยมา ดังท่ีผู้ให้ข้อมลูหลักได้กล่าวไว้ตอนหนึ่ง
ในการสัมภาษณ์ว่า 

“...การคบชู้ ความหึงหวง เป็นอีกสาเหตุหนึ่งท่ีท าให้เกิดความรุนแรงในครอบครัว...” ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
(สัมภาษณ์, 14 สิงหาคม 2562) 
   การใช้ความรุนแรงในครอบครัวนัน้มีสาเหตุมาจากการดื่มสรุาและของมึนเมามากที่สดุ ล าดับต่อมา  
คือ การเสพยาเสพติด ปัญหาทางการเงินในครอบครัว และปญัหาเรือ่งชู้สาว แต่ทั้งนี้ชุมชนก็ได้มีวิธีการด าเนินการร่วมกัน 
ในการแก้ไข หากกรณีเกิดปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัวขึ้นภายในชุมชน ในส่วนถัดไปผู้วิจัยจะได้อธิบายถึงบทบาท
ของชุมชนในการแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัว โดยสรปุได้ ดังนี้  
 2. บทบาทของชุมชนในการด าเนินการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 
  การใช้ความรุนแรงในครอบครัว ถือว่าเป็นปัญหาที่สังคมต้องร่วมกันด าเนินการแกไ้ข ชุมชนเองก็เป็นสว่นส าคัญ
ในการด าเนินการแก้ไขปญัหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัว ในส่วนนี้ผู้วิจัยจะได้อธิบายถึงหน่วยงานต่าง ๆ ภายในชุมชน 
ที่เข้ามามีบทบาทส าคัญในการด าเนินการร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัวของชุมชน โดยสรุปได้ ดังต่อไปนี้ 
  2.1 ภาคประชาชน กลุม่ประชาชน หรือชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ถือว่าเป็นจุดเริม่ต้นท่ีส าคัญในการแก้ไข
ปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัว เพราะเป็นคนกลุ่มแรก ๆ ที่สามารถพบเห็นการกระท าความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวได้ 
โดยบทบาทส าคัญของประชาชน คือ เมื่อพบเห็นเหตุการณ์การใช้ความรุนแรงในครอบครัว ต้องด าเนนิการแจ้งต่ออาสาสมัคร 
หรือผู้น าชุมชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงให้สามารถเข้ามาด าเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันที แต่ทั้งนี้ยงัพบว่า มีบางส่วน 
ของชาวบ้านในพื้นที่ ที่ยังมองว่าการใช้ความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องส่วนตัว และไม่น าเรื่องมาแจ้งต่อผู้น าชุมชน  
หรืออาสาสมัคร ดังท่ีผู้ให้ข้อมูลหลกัได้กลา่วไว้ตอนหนึ่งในการสัมภาษณ์ว่า 
   “…ยังมีบางครอบครัว เช่น ผูสู้งอายุ คิดว่า การใช้ความรุนแรงในครอบครัวยังเป็นเรื่องส่วนตัวอยู่ โดยให้
ความเห็นว่า เป็นเรื่องในครอบครวัเขา ไม่ต้องเข้าไปยุ่งหรอก...” ชาวบ้าน (สัมภาษณ์, 14 สิงหาคม 2562) 
   เมื่อประชาชน หรือชาวบ้าน ได้ด าเนินการแจ้งเหตุการใช้ความรุนแรงในครอบครัวต่ออาสาสมัคร หรือผู้น า
ชุมชนแล้วนั้น กลุ่มบุคคลดังกล่าว คือ กลุ่มภาคประชาสังคม จะเปน็ผู้เข้ามาด าเนินการจัดการกับปัญหาการใช้ความรุนแรง 
ในครอบครัวที่เกิดขึ้น  
  2.2 ภาคประชาสังคม เครือข่ายภาคประชาสังคมถือว่า เป็นส่วนส าคัญในการด าเนินการแกไ้ขปัญหาการใช้
ความรุนแรงในครอบครัวของชุมชน เพราะเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดกับครอบครัวในชุมชนมากที่สดุ ได้แก ่กลุ่มอาสาสมัคร 
ซึ่งเป็นตัวแทนของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน โดยเมื่อเกิดการใช้ความรุนแรงในครอบครัวขึ้น อาสาสมัครจะเป็นผู้ที่ท าหน้าที่ 
ในการเข้าไปด าเนินการแก้ไขสถานการณ์ และให้ความช่วยเหลือผู้ที่ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งมีข้ันตอน 
ในการด าเนินการแก้ไขปญัหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัว ดังนี้คอื ในเบื้องต้นอาสาสมัครจะท าการประเมินสถานการณ์ 
โดยจ าแนกตามระดับการเกดิความรุนแรงเป็น 2 กรณี ได้แก่ กรณเีกิดการใช้ความรุนแรงในครอบครวัระดับร้ายแรง 
และต้องเข้าด าเนินการอย่างเร่งดว่น และกรณีเกิดการใช้ความรุนแรงในครอบครัวในระดับที่ไม่ร้ายแรงและสามารถ 
สงบลงไดโ้ดยเร็ว โดยใช้วิธีการด าเนินการที่แตกต่างกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
   กรณีเกดิการใช้ความรุนแรงในครอบครัวระดับร้ายแรง และต้องเข้าด าเนินการอยา่งเร่งด่วน มีขั้นตอน 
ในการด าเนินการ คือ อาสาสมัครจะประสานไปยังผู้น าชุมชนให้เข้ามาร่วมพูดคุยไกล่เกลี่ยกับครอบครัวที่เกิดเหตุความรุนแรงขึ้น 
เพื่อสงบสติอารมณ์คู่กรณี รวมถึงให้การแนะน าแนวทางในการอยู่ร่วมกันไม่ให้ใช้ความรุนแรงอีก โดยลักษณะการพูดคุยไกล่เกลี่ย 
ในเบื้องต้น อาสาสมัครจะต้องรับฟังเหตุผลต่าง ๆ ของผู้ที่ประสบกับปัญหาความรุนแรง และผู้ที่กระท าความรุนแรง โดยในขณะที่
รับฟังอยู่นั้นจะไม่พูดแทรกหรือแสดงความคิดเห็นในทันที เพื่อจับประเด็นว่าปญัหาที่เกิดขึ้นคืออะไร และเหตุผลใดท าไม่ 
เขาจึงเล่าให้ฟัง ผู้ถูกกระท าต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ หรือเพียงอยากระบายความรูส้ึก แต่อาสาสมัครต้องถามเสมอว่า 
ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ และอย่างไร  
   กรณีเกดิการใช้ความรุนแรงในครอบครัวขึ้นในระดับทีไ่ม่รา้ยแรงและสามารถสงบลงไดโ้ดยเร็ว มีขั้นตอน 
ในการด าเนินการ คือ จะมีการจัดประชุมของอาสาสมัครเพื่อท าการรวบรวม และวิเคราะห์ปญัหาเกีย่วกับความรุนแรง 
ในครอบครัวที่เกิดขึ้นในแตล่ะพื้นที่หมู่บ้าน ซึ่งอาสาสมัครของแตล่ะหมู่บ้านจะรายงานสถานการณ์ความรุนแรงท่ีเกิดขึ้น  
และวางแผนในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยในเบื้องตน้จะท าการส่งอาสาสมัครในพื้นที่ และผู้น าชุมชนเข้าไป
ด าเนินการ หากยังไมส่ามารถแก้ไขปัญหาได้ จะส่งต่อให้นักพัฒนาชุมชนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของเทศบาล และเจ้าหน้าท่ีต ารวจ
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ด าเนินการตามล าดับ ตัวอย่างเช่น หมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่งเกิดปัญหาความรุนแรงขึ้นจะมีการเรียกประชุมอาสาสมัครจากทุกหมู่บ้าน
เพื่อร่วมกันแก้ไขปญัหา ทั้งนี้ผู้วิจยัจะอธิบายถึงผลที่เกิดขึ้น ภายหลงัจากท่ีอาสาสมัครได้เข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหา โดยสรุป 
ดังต่อไปนี ้
   การที่อาสาสมัครเป็นคนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีมาเป็นเวลานาน ส่งผลให้ชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงต่างทราบว่า
เป็นอาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน โดยส่วนมากแล้วนั้น อาสาสมัครจะทราบจากการสังเกตพฤติกรรมของคนในหมู่บ้านว่า ครอบครัวใด
มีเหตุการใช้ความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้น มากกว่าการที่มีคนมาแจ้ง เนื่องจากอาสาสมัครมีการลงพืน้ที่ส ารวจความเรียบร้อย
ของแต่ละครอบครัวภายในเขตที่ตนรับผิดชอบอยู่เป็นประจ า ท าให้ทราบได้ว่าครอบครัวใดเป็นครอบครัวที่ก าลังประสบปญัหา
ความรุนแรง และเมื่อเกิดปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัวขึ้นส่งผลให้ เมื่ออาสาสมัครเข้าไประงับเหตุหรือเข้าไป 
ใหค้วามช่วยเหลือ ชาวบ้านเต็มใจที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ส่งผลให้ปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัว 
โดยส่วนมากสามารถแก้ปญัหาได้ โดยอาสาสมัครในพื้นที่หมู่บ้านและผู้น าชุมชนเป็นผู้เข้าไปเจรจาไกลเ่กลี่ย จัดการกับปญัหา 
ดังท่ีผู้ให้ข้อมูลหลักได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งในการสัมภาษณ์ว่า 
     “…ปัญหาเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวส่วนมาก สามารถท่ีจะแก้ปัญหาได้เพียงอาศัยอาสาสมัคร 
ในพื้นที่หมู่บ้านเป็นผู้เข้าไปจดัการกับปัญหา โดยยังไมต่้องถึงขั้นแจ้งให้เจ้าหน้าที่ต ารวจเข้ามาด าเนินการ…” อาสาสมัคร 
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (สมัภาษณ,์ 14 สิงหาคม 2562) 
  2.3 ผู้น าชุมชน ผู้น าชุมชนถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญไม่น้อยไปกว่าอาสาสมัคร ในการร่วมแก้ไขปญัหา 
การใช้ความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้นในพ้ืนท่ี ซึ่งกลุ่มผู้น าชุมชนนัน้ ได้แก่ ผู้ใหญ่บา้น และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในส่วนของ 
การด าเนินการเพื่อแก้ไขปญัหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัวของผู้น าชุมชน จะมลีักษณะคล้ายกับการด าเนินการของ 
กลุ่มอาสาสมคัรประจ าหมู่บ้าน เพราะผู้น าชุมชนและอาสาสมัครมักจะด าเนินการร่วมกันเสมอ โดยเมือ่เกิดปัญหาความรุนแรง
ในครอบครัวขึ้นในเบื้องต้น จะประเมินสถานการณ์ว่าเกิดความรุนแรงในครอบครัวขึ้นในระดับที่รุนแรง หรือสามารถที่จะจบลงได้
ภายในครอบครัวหรือไม่ หากเป็นระดับที่มคีวามรุนแรง ผู้ใหญ่บ้านจะเข้าไปพดูคุยเจรจาไกลเ่กลี่ยกับครอบครัวที่เกิดเหตุ 
ความรุนแรงขึ้นในทันที โดยใช้วิธีการสอบถามบุคคลภายในครอบครัวว่า สาเหตุเกิดจากอะไร ท าไมถึงไดม้ีการใช้ความรุนแรงขึ้น 
และพูดคุยผสานความเข้าใจของคนในครอบครัว ซึ่งภายหลังจากที่ได้มีการพูดคุยกันเรียบร้อยแล้วนั้น ครอบครัวที่ประสบปัญหา
สามารถกลับมาด าเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข อีกทั้งทางหมู่บ้านจะมีสมุดบันทึกประจ าหมู่บ้าน ภายหลังจากเจรจาไกล่เกลี่ยปัญหา
เสร็จสิ้นแล้ว จะมีการท าบันทึกเปน็ลายลักษณ์อักษรลงในสมุดบันทกึ เป็นการสญัญาว่าจะไม่มีการใช้ความรุนแรงอีก  
ดังท่ีผู้ให้ข้อมูลหลักได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งในการสัมภาษณ์ว่า  

 “…ทางผู้ใหญ่บ้านจะเข้าไปพูดคุยเจรจาไกล่เกลี่ยกับครอบครัวที่เกดิเหตุความรุนแรงขึ้น เพื่อท าความเข้าใจ  
และรักษาความสมัพันธ์อันดีของคนในครอบครัว และใหค้วามรู้ว่า การใช้ความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย...” 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น (สัมภาษณ์, 14 สิงหาคม 2562) 
   ทั้งนี ้นอกจากหน่วยงานเครือข่ายภาคประชาสังคม และผู้น าชุมชนจะเป็นส่วนส าคญัในการด าเนินการ
แก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัวแล้วยังพบว่าภาครัฐเป็นอีกเครือข่ายภาคส่วนหน่ึงที่มีบทบาทส าคัญไม่น้อยไปกว่า
หน่วยงานข้างต้น ในการร่วมแกไ้ขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวของชุมชน โดยมีวิธีการและขั้นตอน ดังจะกล่าวต่อไปนี้ 
  2.4 ภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐถือว่าเป็นศูนย์กลางในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัว
ภายในชุมชน เพราะมสี่วนส าคญัในการสนบัสนุนกับหน่วยงานอื่น ๆ  ภายในชุมชน ทั้งนี้ หนว่ยงานรฐัที่เปน็ส่วนส าคญัในการด าเนินการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวภายในชุมชน คือ เทศบาลต าบล โดยเทศบาลต าบลได้ด าเนินการจัดการ 
กับปัญหาความรุนแรงในครอบครัว โดยการก่อตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนขึ้น ซึ่งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนนี้จะมีหน้าที่
จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปญัหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัว กิจกรรมให้ความรูเ้กี่ยวกับการใช้ความรนุแรง รวมถึงกิจกรรม
ละลายพฤติกรรมในครอบครัว โดยมีขั้นตอนในการจดักิจกรรม คือ 1) การจัดท าแบบสอบถามให้แก่คนในพ้ืนท่ี และ 2) น ามา
สรุปผลว่า ควรจะมีการจัดกจิกรรมออกมาในลักษณะใด โดยกิจกรรมจะเป็นการน าทุกคนในครอบครวัท่ีเคยประสบปัญหา
ความรุนแรงในครอบครัว และครอบครัวที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเข้าร่วมกจิกรรม ซึ่งรปูแบบของการจัดกิจกรรม จะเป็นการน าวิถีชีวิต
ของชาวบ้านดั้งเดิม วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของชุมชน มาใช้ประกอบในการด าเนินกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมในลักษณะเช่นนี้ 
จัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง เป็นประจ าทุกปี เช่น ในปีท่ีผ่านมามีการจัดกิจกรรมรณรงค์การลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี โดยในภาพรวม 
การแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ภายหลังจากมีการจัดกิจกรรม แม้จะยังไมส่ามารถที่จะลดปญัหาได้ทั้งหมด เนื่องจาก
ครอบครัวที่เกิดปัญหาไม่ให้ความรว่มมือในการเข้าร่วมกิจกรรม แต่กเ็ป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่คนในชุมชนได้ว่า  
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ด าเนินการตามล าดับ ตัวอย่างเช่น หมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่งเกิดปัญหาความรุนแรงขึ้นจะมีการเรียกประชุมอาสาสมัครจากทุกหมู่บ้าน
เพื่อร่วมกันแก้ไขปญัหา ทั้งนี้ผู้วิจยัจะอธิบายถึงผลที่เกิดขึ้น ภายหลงัจากท่ีอาสาสมัครได้เข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหา โดยสรุป 
ดังต่อไปนี ้
   การที่อาสาสมัครเป็นคนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีมาเป็นเวลานาน ส่งผลให้ชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงต่างทราบว่า
เป็นอาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน โดยส่วนมากแล้วนั้น อาสาสมัครจะทราบจากการสังเกตพฤติกรรมของคนในหมู่บ้านว่า ครอบครัวใด
มีเหตุการใช้ความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้น มากกว่าการที่มีคนมาแจ้ง เนื่องจากอาสาสมัครมีการลงพืน้ที่ส ารวจความเรียบร้อย
ของแต่ละครอบครัวภายในเขตที่ตนรับผิดชอบอยู่เป็นประจ า ท าให้ทราบได้ว่าครอบครัวใดเป็นครอบครัวที่ก าลังประสบปญัหา
ความรุนแรง และเมื่อเกิดปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัวขึ้นส่งผลให้ เมื่ออาสาสมัครเข้าไประงับเหตุหรือเข้าไป 
ใหค้วามช่วยเหลือ ชาวบ้านเต็มใจที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ส่งผลให้ปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัว 
โดยส่วนมากสามารถแก้ปญัหาได้ โดยอาสาสมัครในพื้นที่หมู่บ้านและผู้น าชุมชนเป็นผู้เข้าไปเจรจาไกลเ่กลี่ย จัดการกับปญัหา 
ดังท่ีผู้ให้ข้อมูลหลักได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งในการสัมภาษณ์ว่า 
     “…ปัญหาเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวส่วนมาก สามารถท่ีจะแก้ปัญหาได้เพียงอาศัยอาสาสมัคร 
ในพื้นที่หมู่บ้านเป็นผู้เข้าไปจดัการกับปัญหา โดยยังไมต่้องถึงขั้นแจ้งให้เจ้าหน้าที่ต ารวจเข้ามาด าเนินการ…” อาสาสมัคร 
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (สมัภาษณ,์ 14 สิงหาคม 2562) 
  2.3 ผู้น าชุมชน ผู้น าชุมชนถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญไม่น้อยไปกว่าอาสาสมัคร ในการร่วมแก้ไขปญัหา 
การใช้ความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้นในพ้ืนท่ี ซึ่งกลุ่มผู้น าชุมชนนัน้ ได้แก่ ผู้ใหญ่บา้น และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในส่วนของ 
การด าเนินการเพื่อแก้ไขปญัหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัวของผู้น าชุมชน จะมลีักษณะคล้ายกับการด าเนินการของ 
กลุ่มอาสาสมคัรประจ าหมู่บ้าน เพราะผู้น าชุมชนและอาสาสมัครมักจะด าเนินการร่วมกันเสมอ โดยเมือ่เกิดปัญหาความรุนแรง
ในครอบครัวขึ้นในเบื้องต้น จะประเมินสถานการณ์ว่าเกิดความรุนแรงในครอบครัวขึ้นในระดับที่รุนแรง หรือสามารถที่จะจบลงได้
ภายในครอบครัวหรือไม่ หากเป็นระดับที่มคีวามรุนแรง ผู้ใหญ่บ้านจะเข้าไปพดูคุยเจรจาไกลเ่กลี่ยกับครอบครัวที่เกิดเหตุ 
ความรุนแรงขึ้นในทันที โดยใช้วิธีการสอบถามบุคคลภายในครอบครัวว่า สาเหตุเกิดจากอะไร ท าไมถึงไดม้ีการใช้ความรุนแรงขึ้น 
และพูดคุยผสานความเข้าใจของคนในครอบครัว ซึ่งภายหลังจากที่ได้มีการพูดคุยกันเรียบร้อยแล้วนั้น ครอบครัวที่ประสบปัญหา
สามารถกลับมาด าเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข อีกทั้งทางหมู่บ้านจะมีสมุดบันทึกประจ าหมู่บ้าน ภายหลังจากเจรจาไกล่เกลี่ยปัญหา
เสร็จสิ้นแล้ว จะมีการท าบันทึกเปน็ลายลักษณ์อักษรลงในสมุดบันทกึ เป็นการสญัญาว่าจะไม่มีการใช้ความรุนแรงอีก  
ดังท่ีผู้ให้ข้อมูลหลักได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งในการสัมภาษณ์ว่า  

 “…ทางผู้ใหญ่บ้านจะเข้าไปพูดคุยเจรจาไกล่เกลี่ยกับครอบครัวที่เกดิเหตุความรุนแรงขึ้น เพื่อท าความเข้าใจ  
และรักษาความสมัพันธ์อันดีของคนในครอบครัว และใหค้วามรู้ว่า การใช้ความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย...” 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น (สัมภาษณ์, 14 สิงหาคม 2562) 
   ทั้งนี ้นอกจากหน่วยงานเครือข่ายภาคประชาสังคม และผู้น าชุมชนจะเป็นส่วนส าคญัในการด าเนินการ
แก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัวแล้วยังพบว่าภาครัฐเป็นอีกเครือข่ายภาคส่วนหน่ึงที่มีบทบาทส าคัญไม่น้อยไปกว่า
หน่วยงานข้างต้น ในการร่วมแกไ้ขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวของชุมชน โดยมีวิธีการและขั้นตอน ดังจะกล่าวต่อไปนี้ 
  2.4 ภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐถือว่าเป็นศูนย์กลางในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัว
ภายในชุมชน เพราะมสี่วนส าคญัในการสนบัสนุนกับหน่วยงานอื่น ๆ  ภายในชุมชน ทั้งนี้ หนว่ยงานรฐัที่เปน็ส่วนส าคญัในการด าเนินการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวภายในชุมชน คือ เทศบาลต าบล โดยเทศบาลต าบลได้ด าเนินการจัดการ 
กับปัญหาความรุนแรงในครอบครัว โดยการก่อตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนขึ้น ซึ่งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนนี้จะมีหน้าที่
จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปญัหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัว กิจกรรมให้ความรูเ้กี่ยวกับการใช้ความรนุแรง รวมถึงกิจกรรม
ละลายพฤติกรรมในครอบครัว โดยมีขั้นตอนในการจดักิจกรรม คือ 1) การจัดท าแบบสอบถามให้แก่คนในพ้ืนท่ี และ 2) น ามา
สรุปผลว่า ควรจะมีการจัดกจิกรรมออกมาในลักษณะใด โดยกิจกรรมจะเป็นการน าทุกคนในครอบครวัท่ีเคยประสบปัญหา
ความรุนแรงในครอบครัว และครอบครัวที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเข้าร่วมกจิกรรม ซึ่งรปูแบบของการจัดกิจกรรม จะเป็นการน าวิถีชีวิต
ของชาวบ้านดั้งเดิม วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของชุมชน มาใช้ประกอบในการด าเนินกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมในลักษณะเช่นนี้ 
จัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง เป็นประจ าทุกปี เช่น ในปีท่ีผ่านมามีการจัดกิจกรรมรณรงค์การลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี โดยในภาพรวม 
การแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ภายหลังจากมีการจัดกิจกรรม แม้จะยังไมส่ามารถที่จะลดปญัหาได้ทั้งหมด เนื่องจาก
ครอบครัวที่เกิดปัญหาไม่ให้ความรว่มมือในการเข้าร่วมกิจกรรม แต่กเ็ป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่คนในชุมชนได้ว่า  

 
 

หากเกิดปัญหาขึ้นควรที่จะด าเนินการในเบื้องต้นโดยการแจ้งเหตุแกผู่้ใดได้บ้าง ดังท่ีผู้ให้ข้อมูลหลักไดก้ล่าวไว้ตอนหนึ่ง 
ในการสัมภาษณ์ว่า 

 “…มีปัญหาเรื่องความร่วมมือของครอบครัว มีบางครอบครัวที่สร้างปัญหาไม่อยากให้สังคมเข้าไปยุ่ง  
โดยให้เหตุผลว่า เป็นเรื่องส่วนตัว ท าให้เข้าถึงได้ยาก...” นักพัฒนาชุมชน (สัมภาษณ์, 7 สิงหาคม 2562) 
   บทบาทของชุมชนในการด าเนินการแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัว สามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่า 
แต่ละภาคส่วน หรือแตล่ะองค์กรภายในชุมชนมีบทบาทส าคญัในการด าเนินการแก้ไขปญัหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัว 
ที่เกิดขึ้นภายในชุมชนที่แตกต่างกนั โดยหน่วยงานภาครัฐ คือ เทศบาลต าบล ได้มีการแก้ปญัหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัว
ในรูปแบบของการจัดกิจกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ต่อมาคือ กลุ่มอาสาสมัครซึ่งเป็นหน่วยงานภาคประชาสังคม 
รวมถึงกลุ่มผู้น าชุมชน ได้มีส่วนส าคัญในการด าเนินการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวภายในชุมชน โดยการเป็นผู้ที่มีหน้าที่
เข้าไปไกล่เกลี่ยจัดการกับปัญหา และสุดท้าย คือ ภาคประชาชน ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการเป็นผู้แจ้งเหตุความรุนแรงในครอบครัว
ต่อผู้น าชุมชนและอาสาสมัคร ให้สามารถเข้ามาด าเนินการแก้ไขได้อยา่งรวดเร็ว ในส่วนถัดไปผู้วิจัยจะไดอ้ธิบายถึงล าดับขั้นตอน
ในการประสานงานร่วมกันของหนว่ยงานต่าง ๆ ภายในชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัว โดยสรุปได้ ดังนี้ 
  2.5 การด าเนินการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในชุมชน การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นภายในชุมชน 
ต้องอาศยัความร่วมมอืกันของหน่วยงานภายในชุมชน การแก้ปญัหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัวของชุมชนที่จะประสบผลส าเรจ็ได้
โดยใช้การประสานงานกันระหว่างหน่วยงานภาคต่าง ๆ ภายในชุมชน ซึ่งมีขั้นตอนคือ เมื่อมีการพบเหตุการณ์การใช้ความรุนแรง
ในครอบครัวขึ้น ประชาชนในพ้ืนท่ีจะเป็นผู้แจ้งไปยังภาคประชาสังคม คือ อาสาสมัครในพื้นที่ อีกทั้งอาสาสมัครในพื้นที่เอง 
ก็จะต้องประสานไปยังผู้น าชุมชน ให้เข้ามาร่วมในการด าเนินการจดัการกับปัญหาการใช้ความรุนแรงท่ีเกิดขึ้นตามทีไ่ด้รับแจ้ง
จากประชาชน จนกระทั่งสามารถน าครอบครัวที่ประสบเหตุกลับสูส่ภาวะปกตไิด้ ทั้งนี้ปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัว 
ที่ได้มีการด าเนินการแก้ไขโดยผู้น าชุมชน และกลุ่มอาสาสมัครแล้วนัน้ จะมีการบันทึกและรวบรวมไปยงัศูนย์พัฒนาครอบครัว
ในชุมชน ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของเทศบาลต าบล เพื่อให้เทศบาลต าบลน าไปใช้ก าหนดรูปแบบในการจัดกิจกรรมแก้ไขปญัหา
การใช้ความรุนแรงในครอบครัวตอ่ไป แต่หากกรณีปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้น อาสาสมัครและผู้น าชุมชน 
ไม่สามารถท่ีจะด าเนินการแกไ้ขปญัหาได้ จะส่งต่อให้กับทางเทศบาลต าบลเป็นผู้ด าเนินการต่อ โดยการส่งนักพัฒนาชุมชน 
เข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้น าชุมชน และอาสาสมัครอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้หากเทศบาลต าบล ผู้น าชุมชน และอาสาสมัคร  
ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวได้อีก ก็จะส่งเรื่องให้แก่เจ้าหน้าที่ต ารวจเข้ามาด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 
ดังท่ีผู้ให้ข้อมูลหลักได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งในการสัมภาษณ์ว่า  
   “…หากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข จะมีผู้ใหญบ่้านเข้ามาพดูคุยและหาทางออกร่วมกันอีกครั้ง และหาก 
ตกลงกันไมไ่ด้ทางเทศบาลจะเข้ามาร่วมในการด าเนินการ ก่อนที่จะถึงเจ้าหน้าท่ีต ารวจ...” อาสาสมัครศูนย์พัฒนาครอบครัว 
ในชุมชน (สัมภาษณ์, 7 สิงหาคม 2562) 
  จากข้อค้นพบดังกล่าวเมื่อวิเคราะห์แล้วผู้วิจยัสามารถสรุปผล บทบาทของชุมชนในการแก้ไขปัญหาการใช้ 
ความรุนแรงในครอบครัวของชุมชนในพื้นที่ต าบลบ้านผือ อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น มีการด าเนินงานร่วมกัน 
ผ่านเครือข่ายต่าง ๆ ภายในชุมชน เริ่มตั้งแต่ประชาชนในพ้ืนท่ี ด าเนนิการแจ้งเหตุแก่อาสาสมัครซึ่งเปน็ตัวแทนของศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน และอาสาสมัครประสานไปยังผู้น าชุมชน เพื่อด าเนินการจัดการกับปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัวร่วมกัน 
โครงการสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังปัญหาภายในชุมชน เป็นวิธีการให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาความรุนแรง
ในครอบครัวอย่างได้ผล ซึ่งชุมชนดังกล่าวมีกลุ่มอาสาสมัครและผู้น าชุมชนในพื้นที่คอยด าเนินการแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรง
ในครอบครัวที่เกิดขึ้น รวมถึงการส ารวจความเรียบร้อยภายในชุมชนอยู่เป็นประจ า ทั้งเทศบาลต าบล ก็มีส่วนในการเข้าไปด าเนินการ
แก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ร่วมกับผู้น าชุมชนและอาสาสมัคร และมีการจัดกิจกรรมแกไ้ขปญัหาการใช้ความรุนแรง
ในครอบครัว นอกจากน้ีการให้ความรู้แก่คนในชุมชนเป็นวิธีการลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่ได้ผลดีวิธีหนึ่งนั้น กิจกรรม
ที่ทางเทศบาลจัดขึ้นนอกจากเป็นการละลายพฤติกรรม ของครอบครัวที่เกิดการใช้ความรุนแรงขึ้นแลว้ ยังเป็นการให้ความรู ้
แก่ครอบครัวท่ีอยูใ่นกลุ่มเสีย่งท่ีจะเกิดความรุนแรง รวมถึงประชาชนท่ัวไปที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง ในการหลีกเลี่ยง
ไม่ให้เกิดการใช้ความรุนแรงในครอบครัวขึ้น และสร้างความเข้าใจว่าความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรือ่งส่วนตัว และบทบาท 
ที่ส าคัญอีกประการ คือ ชุมชนมีบทบาทในการแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวได้โดยการให้คนในชุมชนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยปญัหา 
พบว่าปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัวส่วนมากสามารถจัดการแก้ไขไดโ้ดยอาสาสมัคร และผู้น าชุมชนเป็นผู้ไกล่เกลี่ย  
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โดยไมต่้องส่งต่อความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานอื่น ซึ่งเป็นรูปแบบการแก้ไขปัญหาทีม่ีความกระชับและรวดเร็ว แสดงให้เห็นได้ว่า 
ชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาความรนุแรงในครอบครัวได้ด้วยตัวชุมชนเอง  
 
อภิปรายผล 
 ความรุนแรงในครอบครัวนั้น เป็นปัญหาที่สามารถส่งผลกระทบออกสู่สังคมได้ในวงกว้าง การแก้ไขปญัหา 
การใช้ความรุนแรงในครอบครัวจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ทุกชุมชนควรตระหนัก และช่วยกันด าเนินการแก้ไข โดยข้อค้นพบของการวิจัย
สามารถอธิบายได้ว่า ปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัวนั้นเกิดขึ้นจากหลากหลายสาเหตุด้วยกัน ซึ่งสรุปได้ดังนี้ การดื่มสุรา
และของมึนเมา รวมทั้งการเสพยาเสพติด เป็นสาเหตุหลักท่ีน าไปสู่การใช้ความรุนแรงในครอบครัวมากท่ีสุด เพราะก่อใหเ้กิด
ความมึนเมาจนกระทั้งขาดสติ และขาดการยับยั้งช่ังใจ อีกทั้งปัญหาทางการเงินในครอบครัว ก็สามารถเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิด
การใช้ความรุนแรงในครอบครัวได ้เพราะเกดิความตึงเครียดและกดดันภายในครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพรรณี 
บุญประกอบ และคณะ (2554 : 24-33) อีกทั้งปัญหาเรื่องชู้สาว ความไม่ซื่อสัตย์ต่อกันระหวางสามีภรรยา ความหึงหวง ก็เป็นเหตุ 
ที่ก่อให้เกิดการใช้ความรุนแรงในครอบครัวได้ โดยสอดคลองกับงานวิจัยของอาหะมะกอซี กาซอ และคณะ (2556 : 134-140) 
ทั้งนีชุ้มชนมีวิธีการแก้ไขหากเกิดปญัหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัวขึ้นภายในชุมชน สรุปไดด้ังต่อไปนี ้
 ชุมชนนั้นจะประกอบไปด้วยหน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ทีด่ าเนินการร่วมกันเพื่อให้ชุมชนด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคง 
ซึ่งหน่วยงาน และบุคคลภายในชุมชนท่ีมีบทบาทส าคัญในการมีส่วนร่วมแก้ไขปญัหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัว ที่เกิดขึ้น
ในชุมชนนั้น ข้อค้นพบของการวิจัยสามารถอธิบายได้ ดังต่อไปนี้ เริม่ตั้งแต่ประชาชนในพ้ืนท่ี เป็นผู้มหีน้าท่ีแจ้งแก่อาสาสมัคร
ซึ่งท าหน้าท่ีอยู่ในพ้ืนท่ี หากพบเห็นเหตุการณ์การใช้ความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งกลุม่อาสาสมัครท าหน้าท่ีเป็นเครือข่าย 
ในการเฝ้าระวังปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดภายในชุมชน และอาสาสมคัรจะประสานความร่วมมือไปยังผู้น าชุมชน 
เพื่อสนับสนุนในการด าเนินการเขา้ไกล่เกลี่ย และจดัการกับปญัหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัวร่วมกัน อีกทั้งหน่วยงานรัฐ 
ได้แก่ เทศบาลต าบล ก็มีส่วนในการเข้าร่วมด าเนินการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวร่วมกับผู้น าชุมชน และอาสาสมัครด้วย 
ทั้งยังมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ กิจกรรมแกไ้ขปัญหาการใช้ความรนุแรงในครอบครัว ท่ีสามารถลดปญัหาความรุนแรง 
ในภาพรวมของชุมชนได้ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของรักยิ้ม ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา และคณะ (2553 : 244-248) ที่เห็นว่าองค์กร
ชุมชนควรมีส่วนร่วมในการแก้ไขปญัหาความรุนแรงในระดับมาก และในงานวิจัยของ สุกิจ อยู่ในธรรม และประฌต นันทิยะกุล 
(2559 : 338) ที่เห็นว่าชุมชนสามารถมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวได้ โดยการแจ้งเจ้าหน้าที่ซึ่งท าหน้าที่
เป็นเครือข่ายแกไ้ขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว เมื่อพบเห็นความรุนแรงในครอบครัว แต่ทั้งนีก็้มีความแตกต่างจากงานวิจัย
ของ อาหะมะกอซี กาซอ และคณะ (2556 : 138-139) เนื่องจากความแตกต่างกันของพื้นที่ในการวิจัยที่ได้กล่าวไว้ว่า ผู้ที่มีบทบาท
ในการไกลเ่กลี่ยความรุนแรงในครอบครัว คือ ผู้น าทางศาสนา และพ่อแม่ญาติพี่น้อง ซึ่งแตกต่างกับผูท้ี่มีบทบาทส าคัญในการ
ไกล่เกลี่ยปญัหาความรุนแรงในครอบครัวของงานวิจัยนี้ คือ ผู้น าชุมชน และอาสาสมัคร อีกทั้งข้อค้นพบในการป้องกันไม่ให้เกิด
การใช้ความรุนแรงในครอบครัวซ้ า โดยการที่แต่ละหมู่บ้านจะมีการให้ผู้ที่เคยกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัวท าสญัญา 
เป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะไม่กระท าซ้ าอีก โดยบันทึกลงในสมุดประจ าหมู่บ้าน เป็นอีกวิธีการหนึ่งในการลดปัญหาการใช้ความรุนแรง
ในครอบครัว ดังนั้นชุมชนที่มีสถานะทางสังคมใกล้ชิดกับครอบครัวมากที่สุด มีความตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 
และมีการด าเนินการร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวภายในชุมชน จึงเป็นการสร้างครอบครัวรวมทั้งชุมชน 
ใหเ้กิดความเขม้แข็ง และเป็นชุมชนไร้ความรุนแรงอย่างแท้จริง 
 
ข้อแสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช ้
  เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า สาเหตสุ าคัญที่ท าให้เกดิการใช้ความรุนแรงในครอบครัวมากทีสุ่ด คือ การดื่มสรุา 
จึงควรมีการน าผู้ที่ดื่มสุราเข้าร่วมกิจกรรมแกไ้ขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่เทศบาลจัดขึ้น เช่นเดียวกับครอบครัว 
ที่อยู่ในกลุ่มเสีย่ง หรือครอบครัวที่เคยเกิดปญัหาความรุนแรงในครอบครัว อีกทั้งสาเหตุของความรุนแรงในครอบครัวอื่น ๆ 
ได้แก่ ยาเสพตดิ ปัญหาทางการเงิน การชู้สาว หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นที่ควรให้ความส าคญักับปัญหาดังกล่าวด้วย เช่น  
มีการจัดกจิกรรมให้ความรู้ภายในโรงเรียนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงในพ้ืนท่ี หรือแต่ละหมู่บ้านควรมีการจดักิจกรรมเกี่ยวกับ 
ภัยของยาเสพติด การออม การแนะแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ครอบครัวอบอุ่น เป็นต้น เพื่อเป็นการป้องกันและลดปัญหาความรุนแรง
ในครอบครัวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนีก้ิจกรรมแกไ้ขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งจดัขึ้นปีละ 2 ครั้ง  
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โดยไมต่้องส่งต่อความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานอื่น ซึ่งเป็นรูปแบบการแก้ไขปัญหาทีม่ีความกระชับและรวดเร็ว แสดงให้เห็นได้ว่า 
ชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาความรนุแรงในครอบครัวได้ด้วยตัวชุมชนเอง  
 
อภิปรายผล 
 ความรุนแรงในครอบครัวนั้น เป็นปัญหาที่สามารถส่งผลกระทบออกสู่สังคมได้ในวงกว้าง การแก้ไขปญัหา 
การใช้ความรุนแรงในครอบครัวจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ทุกชุมชนควรตระหนัก และช่วยกันด าเนินการแก้ไข โดยข้อค้นพบของการวิจัย
สามารถอธิบายได้ว่า ปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัวนั้นเกิดขึ้นจากหลากหลายสาเหตุด้วยกัน ซึ่งสรุปได้ดังนี้ การดื่มสุรา
และของมึนเมา รวมทั้งการเสพยาเสพติด เป็นสาเหตุหลักท่ีน าไปสู่การใช้ความรุนแรงในครอบครัวมากท่ีสุด เพราะก่อใหเ้กิด
ความมึนเมาจนกระทั้งขาดสติ และขาดการยับยั้งช่ังใจ อีกทั้งปัญหาทางการเงินในครอบครัว ก็สามารถเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิด
การใช้ความรุนแรงในครอบครัวได ้เพราะเกดิความตึงเครียดและกดดันภายในครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพรรณี 
บุญประกอบ และคณะ (2554 : 24-33) อีกทั้งปัญหาเรื่องชู้สาว ความไม่ซื่อสัตย์ต่อกันระหวางสามีภรรยา ความหึงหวง ก็เป็นเหตุ 
ที่ก่อให้เกิดการใช้ความรุนแรงในครอบครัวได้ โดยสอดคลองกับงานวิจัยของอาหะมะกอซี กาซอ และคณะ (2556 : 134-140) 
ทั้งนีชุ้มชนมีวิธีการแก้ไขหากเกิดปญัหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัวขึ้นภายในชุมชน สรุปไดด้ังต่อไปนี ้
 ชุมชนนั้นจะประกอบไปด้วยหน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ทีด่ าเนินการร่วมกันเพื่อให้ชุมชนด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคง 
ซึ่งหน่วยงาน และบุคคลภายในชุมชนท่ีมบีทบาทส าคัญในการมีส่วนร่วมแก้ไขปญัหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัว ที่เกิดขึ้น
ในชุมชนนั้น ข้อคน้พบของการวิจัยสามารถอธิบายได้ ดังต่อไปนี้ เริม่ตั้งแต่ประชาชนในพ้ืนท่ี เป็นผู้มหีน้าท่ีแจ้งแก่อาสาสมัคร
ซึ่งท าหน้าท่ีอยู่ในพ้ืนท่ี หากพบเห็นเหตุการณ์การใช้ความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งกลุม่อาสาสมัครท าหน้าท่ีเป็นเครือข่าย 
ในการเฝ้าระวังปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดภายในชุมชน และอาสาสมคัรจะประสานความร่วมมือไปยังผู้น าชุมชน 
เพื่อสนับสนุนในการด าเนินการเขา้ไกล่เกลี่ย และจดัการกับปญัหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัวร่วมกัน อีกทั้งหน่วยงานรัฐ 
ได้แก่ เทศบาลต าบล ก็มีส่วนในการเข้าร่วมด าเนินการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวร่วมกับผู้น าชุมชน และอาสาสมัครด้วย 
ทั้งยังมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ กิจกรรมแกไ้ขปัญหาการใช้ความรนุแรงในครอบครัว ท่ีสามารถลดปญัหาความรุนแรง 
ในภาพรวมของชุมชนได ้ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของรักยิ้ม ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา และคณะ (2553 : 244-248) ที่เห็นว่าองค์กร
ชุมชนควรมีส่วนร่วมในการแก้ไขปญัหาความรุนแรงในระดับมาก และในงานวิจัยของ สุกิจ อยู่ในธรรม และประฌต นันทิยะกุล 
(2559 : 338) ที่เห็นว่าชุมชนสามารถมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวได้ โดยการแจ้งเจ้าหน้าที่ซึ่งท าหน้าที่
เป็นเครือข่ายแกไ้ขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว เมื่อพบเห็นความรุนแรงในครอบครัว แต่ทั้งนีก็้มีความแตกต่างจากงานวิจัย
ของ อาหะมะกอซี กาซอ และคณะ (2556 : 138-139) เนื่องจากความแตกต่างกันของพื้นที่ในการวิจัยที่ได้กล่าวไว้ว่า ผู้ที่มีบทบาท
ในการไกลเ่กลี่ยความรุนแรงในครอบครัว คือ ผู้น าทางศาสนา และพ่อแม่ญาติพี่น้อง ซึ่งแตกต่างกับผูท้ี่มีบทบาทส าคัญในการ
ไกล่เกลี่ยปญัหาความรุนแรงในครอบครัวของงานวิจัยนี้ คือ ผู้น าชุมชน และอาสาสมัคร อีกทั้งข้อค้นพบในการป้องกันไม่ให้เกิด
การใช้ความรุนแรงในครอบครัวซ้ า โดยการที่แต่ละหมู่บ้านจะมีการให้ผู้ที่เคยกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัวท าสญัญา 
เป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะไม่กระท าซ้ าอีก โดยบันทึกลงในสมุดประจ าหมู่บ้าน เป็นอีกวิธีการหนึ่งในการลดปัญหาการใช้ความรุนแรง
ในครอบครัว ดังนั้นชุมชนที่มีสถานะทางสังคมใกล้ชิดกับครอบครัวมากที่สุด มีความตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 
และมีการด าเนินการร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวภายในชุมชน จึงเป็นการสร้างครอบครัวรวมทั้งชุมชน 
ใหเ้กิดความเขม้แข็ง และเป็นชุมชนไร้ความรุนแรงอย่างแท้จริง 
 
ข้อแสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช ้
  เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า สาเหตสุ าคัญที่ท าให้เกดิการใช้ความรุนแรงในครอบครัวมากทีสุ่ด คือ การดื่มสรุา 
จึงควรมีการน าผู้ที่ดื่มสุราเข้าร่วมกิจกรรมแกไ้ขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่เทศบาลจัดขึ้น เช่นเดียวกับครอบครัว 
ที่อยู่ในกลุ่มเสีย่ง หรือครอบครัวที่เคยเกิดปญัหาความรุนแรงในครอบครัว อีกทั้งสาเหตุของความรุนแรงในครอบครัวอื่น ๆ 
ได้แก่ ยาเสพตดิ ปัญหาทางการเงิน การชู้สาว หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นที่ควรให้ความส าคญักับปัญหาดังกล่าวด้วย เช่น  
มีการจัดกจิกรรมให้ความรู้ภายในโรงเรียนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงในพ้ืนท่ี หรือแต่ละหมู่บ้านควรมีการจดักิจกรรมเกี่ยวกับ 
ภัยของยาเสพติด การออม การแนะแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ครอบครัวอบอุ่น เป็นต้น เพื่อเป็นการป้องกันและลดปัญหาความรุนแรง
ในครอบครัวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนีก้ิจกรรมแกไ้ขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งจดัขึ้นปีละ 2 ครั้ง  

 
 

อาจท าให้ปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัวยังไมไ่ดร้ับการแกไ้ขอย่างต่อเนื่องเท่าที่ควร จึงควรเพิม่การจัดกจิกรรม 
เป็นปีละ 3-4 ครั้ง เพื่อเป็นการสรา้งความต่อเนื่องในการด าเนินการแก้ปัญหา และลดมุมมองของคนในชุมชนที่ยังมีความคิดว่า 
เรื่องการใช้ความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องส่วนตัว อีกทั้งควรมีการมอบของรางวัลแก่ผู้ทีม่าเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มเตมิ  
เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงในการเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งประชาชนในบริเวณพื้นที่ และครอบครัวที่ประสบปญัหาการใช้ความรุนแรง
ในครอบครัว ดังนั้นแนวทางการลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว โดยบทบาทของชุมชนที่ได้ผลมากที่สุด คือ การท าให้ชาวบ้าน
เล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และด าเนินการแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้เข้ามาด าเนินการ
จัดการกับปัญหาอย่างทันที ทั้งนี้ทางหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเหตุเพื่อเป็นการป้องกันการแก้แค้น
ทดแทนด้วย 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
  เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ ท าการศึกษาการแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวในพื้นที่ชุมชนชนบท และมีองค์กร
ที่มีหน้าที่เฉพาะในการแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัว การท าวิจัยครั้งต่อไปจึงควรศึกษา การแก้ปัญหาความรุนแรง 
ในครอบครัวภายในชุมชน ที่ไม่ไดม้ีองค์กรทีม่ีหน้าท่ีด าเนินการแกไ้ขปัญหาเรื่องความรุนแรงในครอบครัว เพื่อเปรียบเทียบ  
และให้ทราบความแตกต่างของวิธีในการด าเนินการแก้ไขปญัหา และผลส าเร็จภายหลังจากไดม้ีการด าเนินการแก้ไขปญัหา  
อีกทั้งควรศึกษาการแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวในพื้นที่ชุมชนเมือง เนื่องจากลักษณะความสัมพันธ์ของคนในชุมชนเมือง
แตกต่างจากคนในชุมชนชนบท การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวอาจมีรปูแบบท่ีแตกต่างกัน ทั้งผู้ที่เข้ามามีบทบาท 
และวิธีการด าเนินการ 
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การศึกษาแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวทีม่ีต่อการใช้บริการร้านอาหาร กรณีศึกษาเขตพื้นที่ 
จังหวัดมหาสารคาม  
The Study of Tourists’ Motivation towards Restaurant Service: A Case Study of 
Restaurant Service in Mahasarakham Province 
 
โอชัญญา บวัธรรม1 
Ochanya Buatham1 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวท่ีมีต่อการใช้บริการรา้นอาหาร กรณีศึกษาเขตพื้นท่ี
จังหวัดมหาสารคาม  กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทย จ านวน 400 คน ที่ใช้บริการร้านอาหารท้องถิ่น 
ในเขตพื้นท่ี 4 อ าเภอในจังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ อ าเภอเมืองมหาสารคาม อ าเภอกันทรวิชัย อ าเภอวาปีปทุม และอ าเภอ 
แกด า  การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) 
เก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวชาวไทย ในพ้ืนท่ี 4 อ าเภอดังกล่าว อ าเภอละ 100 คน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่   
สถิติเชิงพรรณนา ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าแรงจูงใจด้านปัจจัยผลักดันที่มีผลต่อการใช้บริการ
ร้านอาหาร ภายในจังหวัดมหาสารคามของนักท่องเที่ยว โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ปัจจัยผลักดนัท่ีมีค่าเฉลีย่มากท่ีสดุ 
ฅคือ แรงจูงใจด้านความต้องการทานอาหารกับเพื่อน คนรู้จัก หรือครอบครัว (Social) รองลงมาคือ ปัจจัยด้านความต้องการ
อาหารที่มีราคาถูก ประหยัด (Budget) และปัจจัยด้านความต้องการทานอาหารที่ผสมผสานกันระหว่างวัตถุดิบและสไตล์อาหาร 
(Eclectic) ในส่วนของแรงจูงใจด้านปัจจัยดึงดดูที่มีผลต่อการใช้บริการร้านอาหารภายในจังหวัดมหาสารคามนั้น โดยรวมอยู่ 
ในระดับมาก ปัจจัยดึงดดูเกี่ยวกับคุณภาพของอาหารทีม่ีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ รสชาติของอาหาร ปัจจัยดึงดูดเกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมของร้านอาหารที่มคี่าเฉลี่ยมากที่สดุ คือ การบริการของร้านอาหาร และปัจจัยดึงดูดเกีย่วกับความน่าดึงดดูใจ
ของอาหาร ด้านรูปลักษณ์ของอาหารและการตกแต่งจาน   
 
ค าส าคัญ   :   ปัจจัยดึงดูด, นักท่องเที่ยวเชิงอาหาร, ร้านอาหาร 
 
Abstract  
 The purpose of this research was to study the tourists’ motivation toward restaurant services:  
a case study of restaurant service in Mahasarakham province. The sample group of the study included  
400 Thai tourists who used the service in local restaurants in 4 districts of Mahasarakham Province;  
Mueang Mahasarakham, Kantharawichai , Wapi Pathum  and Kae Dam. This research is a quantitative 
research and the data were collected by using questionnaires. Quota sampling method was used  
in this study. The researcher collected the data from Thai tourists In 4 areas as mentioned, 100 tourists  
in each area. Statistics used for data analysis are descriptive statistics, mean, and standard deviation.  
The motivation that affects the use of restaurants in Mahasarakham province is at moderate level in overall. 
The motivation of demand for having food with friends, relatives or family (Social) is at the highest level, 
following with the demand for cheap or budget food (Budget), the demand for food that has the combination 
between ingredients and style (Eclectic). The Motivation that affects the use of restaurant service in 
Mahasarakham Province is at a high level in overall. The highest mean of the motivation of using service  
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in restaurants based on the quality of food is the taste, based on the environment is the service  
and the tourists’ motivation of choosing the restaurant based on food are appearance and food decoration. 
 
Keywords   :   Pull factors, Gastronomy Tourist, Restaurant 
 
บทน า 

อาหารเป็นองค์ประกอบหน่ึงที่ช่วยสนับสนุนความต้องการของนักท่องเที่ยว โดยเปรยีบเสมือนจุดเชื่อมโยงระหว่าง
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และทิศทางการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นเข้าด้วยกัน เพราะนักท่องเที่ยวไม่ไดม้องหา
อาหารท้องถิ่นเพียงอย่างเดียว แตต่้องการที่จะเรียนรู้ถึงต้นก าเนิด ข้ันตอน และกระบวนการผลติซึ่งล้วนแล้วแต่สามารถ
เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) และการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ (Experience Tourism) 
การท่องเที่ยวท้องถิ่น (Local Tourism) และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) ได้อีกด้วย (ชญานิน วังซ้าย, 2560 : 63) 
Quan and Wang (2004 : 297-305) ได้กล่าวว่า จ านวนนักท่องเที่ยวมากกว่า 1 ใน 3 ใช้จ่ายเงินไปกับอาหารและเครื่องดื่ม
เป็นจ านวนมากสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้กอ่ให้เกิดปรากฏการณ์ของการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า “การท่องเที่ยวเชิงอาหาร” 
(Gastronomic Tourism)  อาหารแต่ละชนิดล้วนแต่มีความผูกพันกับสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น อาหารประเภท
ต่าง ๆ ในแหล่งท่องเที่ยวจึงกลายเป็นส่วนประกอบท่ีส าคัญทีสุ่ดของประสบการณ์การท่องเที่ยวท่ีมีคณุภาพของนักท่องเที่ยว 
การท่องเที่ยวเชิงอาหารและเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอาหารได้กลายเป็นผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่รองรับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
ทีว่างแผนให้การท่องเที่ยวบางส่วนหรือทั้งหมดของตน มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการชิมอาหารท้องถิ่นหรือมีกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง 
กับการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (United Nations World Tourism World Tourism Organization, 2012 : 6-7) องค์กรต่างประเทศ 
เช่น World Food Travel Association (WFTA) ได้พัฒนาและใช้เครื่องมือที่เรยีกวา่ Psycho Culinary research เพื่อวิจยัพฤติกรรม
และความสนใจของนักท่องเที่ยวท่ีมีต่ออาหารประเภทต่าง ๆ โดย WFTA พบว่าประเภทของอาหารที่นกัท่องเที่ยวมีความนิยม
สูงสุด คือ อาหารทีเ่ป็นของแท้ต้นต ารับดั้งเดิม (Authentic) (โตมร ศุขปรีชา, 2560 : 46; World Food Travel Association, 
2018 : online) ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงในภมูิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีอาหารต้นต ารับดั้งเดมิ และมีอาหาร 
ที่หลากหลายเป็นจ านวนมาก 

ประเทศไทยเริม่มีการให้ความส าคญักับการน าอาหารมาเป็นส่วนเสรมิในการสนับสนุนการท่องเที่ยว ดงัจะเห็นได้จาก
การร่วมมือกับบริษัท มิชลิน ทราเวล พาร์ทเนอร์ ซึ่งเป็นผู้ผลิตคูม่ือแนะน าร้านอาหารที่มีชื่อเสยีงระดบัโลก ในนาม “Michelin 
Guide” เพื่อผลิตคู่มือแนะน าร้านอาหารในประเทศไทยท่ีผ่านการคดัสรรตามมาตรฐานของมิชลิน (กรุงเทพธุรกิจ, 2560 : 
ออนไลน์)  นอกจากน้ีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายังได้มีการลงนามความตกลงว่าด้วยการเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุม
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารระดับโลก UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism ครั้งท่ี 4 ในปี 2561  
โดยมุ่งหวังว่าการเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ จะเป็นโอกาสในการประชาสัมพันธ์ส่งเสรมิภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว 
เชิงอาหารของไทยให้เป็นที่รู้จักมากข้ึนในเวทีโลก โดยเตรยีมสร้างกลยุทธ์ใหม่ “อาหารไทยเพื่อการทอ่งเที่ยว”  ซึ่งสิ่งเหล่านี ้
จะช่วยพัฒนาให้ประเทศไทยกลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยม  และสามารถน าเสนอประสบการณ์อันเป็นเอกลักษณ์ 
โดยเฉพาะด้านอาหาร เพื่อยกระดบัให้การท่องเที่ยวเชิงอาหารของไทยมีคุณภาพในฐานะเป็นแหล่งรวมวัตถุดิบและอาหารเลศิ
รสระดับโลก (ผู้จดัการออนไลน์, 2560 : ออนไลน์) 

มหาสารคามเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย และยังคงความสวยงาม 
สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยือน เช่น พระพุทธรูปยืนมงคล อ าเภอกันทรวิชัย พระพุทธรูปมิ่งเมือง กู่สันตรัตน์ 
พระบรมธาตุนาดูน สะพานไม้แกด า อ าเภอแกด า หมู่บ้านหัตถกรรมหนองเขื่อนช้าง หมู่บ้านทอเสื่อกกบ้านแพง และหมู่บ้าน
กลองยาว อ าเภอวาปีปทุม เป็นตน้ (ส านักงานจังหวัดมหาสารคาม, ม.ป.ป : ออนไลน์) นอกจากน้ีจังหวัดมหาสารคาม 
ยังมีร้านอาหารและทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงอาหารหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ อาหารท้องถิ่น สินค้า OTOP เช่น ปลาร้าบอง 
ส้มต า อาหารประเภทปิ้งย่าง และอื่น ๆ รวมทั้งยังมีตลาดนัด ถนนคนเดิน และงานเทศกาลทางวัฒนธรรมที่มีการตั้งรา้น
จ าหน่ายอาหาร ได้แก่ งานง้ิวและงานกาชาด  อย่างไรก็ตามถึงแมจ้งัหวัดมหาสารคามจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ 
แต่จ านวนนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางมาเพื่อเยี่ยมชมสถานท่ีท่องเที่ยวกลบัมีจ านวนไมม่ากนัก เมื่อเทยีบกับจังหวัดอื่นในภาคอีสาน  
ร้านอาหารซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงอาหารชนิดหนึ่งจึงอาจเป็นสิ่งท่ีจังหวัดมหาสารคามสามารถใช้ดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมนอกเหนือไปจากการเดินทางไปเยือนสถานท่ีท่องเที่ยวภายในจังหวัด เพราะจังหวัดมหาสารคาม 
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in restaurants based on the quality of food is the taste, based on the environment is the service  
and the tourists’ motivation of choosing the restaurant based on food are appearance and food decoration. 
 
Keywords   :   Pull factors, Gastronomy Tourist, Restaurant 
 
บทน า 

อาหารเป็นองค์ประกอบหน่ึงที่ช่วยสนับสนุนความต้องการของนักท่องเที่ยว โดยเปรยีบเสมือนจุดเชื่อมโยงระหว่าง
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และทิศทางการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นเข้าด้วยกัน เพราะนักท่องเที่ยวไม่ไดม้องหา
อาหารท้องถิ่นเพียงอย่างเดียว แตต่้องการที่จะเรียนรู้ถึงต้นก าเนิด ข้ันตอน และกระบวนการผลติซึ่งล้วนแล้วแต่สามารถ
เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) และการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ (Experience Tourism) 
การท่องเที่ยวท้องถิ่น (Local Tourism) และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) ได้อีกด้วย (ชญานิน วังซ้าย, 2560 : 63) 
Quan and Wang (2004 : 297-305) ได้กล่าวว่า จ านวนนักท่องเที่ยวมากกว่า 1 ใน 3 ใช้จ่ายเงินไปกับอาหารและเครื่องดื่ม
เป็นจ านวนมากสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้กอ่ให้เกิดปรากฏการณ์ของการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า “การท่องเที่ยวเชิงอาหาร” 
(Gastronomic Tourism)  อาหารแต่ละชนิดล้วนแต่มีความผูกพันกับสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น อาหารประเภท
ต่าง ๆ ในแหล่งท่องเที่ยวจึงกลายเป็นส่วนประกอบท่ีส าคัญทีสุ่ดของประสบการณ์การท่องเที่ยวท่ีมีคณุภาพของนักท่องเที่ยว 
การท่องเที่ยวเชิงอาหารและเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอาหารได้กลายเป็นผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่รองรับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
ทีว่างแผนให้การท่องเที่ยวบางส่วนหรือทั้งหมดของตน มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการชิมอาหารท้องถิ่นหรือมีกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง 
กับการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (United Nations World Tourism World Tourism Organization, 2012 : 6-7) องค์กรต่างประเทศ 
เช่น World Food Travel Association (WFTA) ได้พัฒนาและใช้เครื่องมือที่เรยีกวา่ Psycho Culinary research เพื่อวิจยัพฤติกรรม
และความสนใจของนักท่องเที่ยวท่ีมีต่ออาหารประเภทต่าง ๆ โดย WFTA พบว่าประเภทของอาหารที่นกัท่องเที่ยวมีความนิยม
สูงสุด คือ อาหารทีเ่ป็นของแท้ต้นต ารับดั้งเดิม (Authentic) (โตมร ศุขปรีชา, 2560 : 46; World Food Travel Association, 
2018 : online) ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงในภมูิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีอาหารต้นต ารับดั้งเดมิ และมีอาหาร 
ที่หลากหลายเป็นจ านวนมาก 

ประเทศไทยเริม่มีการให้ความส าคญักับการน าอาหารมาเป็นส่วนเสรมิในการสนับสนุนการท่องเที่ยว ดงัจะเห็นได้จาก
การร่วมมือกับบริษัท มิชลิน ทราเวล พาร์ทเนอร์ ซึ่งเป็นผู้ผลิตคูม่ือแนะน าร้านอาหารที่มีชื่อเสยีงระดบัโลก ในนาม “Michelin 
Guide” เพื่อผลิตคู่มือแนะน าร้านอาหารในประเทศไทยท่ีผ่านการคดัสรรตามมาตรฐานของมิชลิน (กรุงเทพธุรกิจ, 2560 : 
ออนไลน์)  นอกจากน้ีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายังได้มีการลงนามความตกลงว่าด้วยการเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุม
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารระดับโลก UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism ครั้งท่ี 4 ในปี 2561  
โดยมุ่งหวังว่าการเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ จะเป็นโอกาสในการประชาสัมพันธ์ส่งเสรมิภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว 
เชิงอาหารของไทยให้เป็นที่รู้จักมากข้ึนในเวทีโลก โดยเตรยีมสร้างกลยุทธ์ใหม่ “อาหารไทยเพื่อการทอ่งเที่ยว”  ซึ่งสิ่งเหล่านี ้
จะช่วยพัฒนาให้ประเทศไทยกลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยม  และสามารถน าเสนอประสบการณ์อันเป็นเอกลักษณ์ 
โดยเฉพาะด้านอาหาร เพื่อยกระดบัให้การท่องเที่ยวเชิงอาหารของไทยมีคุณภาพในฐานะเป็นแหล่งรวมวัตถุดิบและอาหารเลศิ
รสระดับโลก (ผู้จดัการออนไลน์, 2560 : ออนไลน์) 

มหาสารคามเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย และยังคงความสวยงาม 
สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยือน เช่น พระพุทธรูปยืนมงคล อ าเภอกันทรวิชัย พระพุทธรูปมิ่งเมือง กู่สันตรัตน์ 
พระบรมธาตุนาดูน สะพานไม้แกด า อ าเภอแกด า หมู่บ้านหัตถกรรมหนองเขื่อนช้าง หมู่บ้านทอเสื่อกกบ้านแพง และหมู่บ้าน
กลองยาว อ าเภอวาปีปทุม เป็นตน้ (ส านักงานจังหวัดมหาสารคาม, ม.ป.ป : ออนไลน์) นอกจากน้ีจังหวัดมหาสารคาม 
ยังมีร้านอาหารและทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงอาหารหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ อาหารท้องถิ่น สินค้า OTOP เช่น ปลาร้าบอง 
ส้มต า อาหารประเภทปิ้งย่าง และอื่น ๆ รวมทั้งยังมีตลาดนัด ถนนคนเดิน และงานเทศกาลทางวัฒนธรรมที่มีการตั้งรา้น
จ าหน่ายอาหาร ได้แก่ งานง้ิวและงานกาชาด  อย่างไรก็ตามถึงแมจ้งัหวัดมหาสารคามจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ 
แต่จ านวนนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางมาเพื่อเยี่ยมชมสถานท่ีท่องเที่ยวกลบัมีจ านวนไมม่ากนัก เมื่อเทยีบกับจังหวัดอื่นในภาคอีสาน  
ร้านอาหารซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงอาหารชนิดหนึ่งจึงอาจเป็นสิ่งท่ีจังหวัดมหาสารคามสามารถใช้ดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมนอกเหนือไปจากการเดินทางไปเยือนสถานท่ีท่องเที่ยวภายในจังหวัด เพราะจังหวัดมหาสารคาม 

 

มีร้านอาหารหลากหลายประเภท ได้แก่ ร้านอาหารท้องถิ่น ร้านอาหารพื้นเมือง ร้านอาหารแบบบุฟเฟต์ปิ้งย่าง ร้านอาหาร
ต่างชาติ ร้านอาหารริมทาง รวมทัง้ร้านอาหารที่จ าหน่ายเครื่องดื่มและขนมหวาน เป็นต้น 

 การท่องเที่ยวในจังหวัดมหาสารคามนั้นมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เช่น การท่องเที่ยว
พระบรมธาตุนาดูน พุทธมณฑลแหง่อีสาน การท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ เช่น อ่างเก็บน้ าแก่งเลิงจาน ซึ่งมีสวนสาธารณะ 
และกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เช่น การเทีย่วชมเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนล าพัน และการท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นการท่องเที่ยวที่กล่าวถึงเรื่องราวขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ภูมิปัญญา การประกอบ
อาชีพ รวมทั้งการรับประทานอาหารหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเปน็อาหารท้องถิ่น อาหารข้างทาง หรืออาหารแบบประยุกต์
ต่าง ๆ เป็นต้น อาหารประเภทต่าง ๆ ที่จ าหน่ายในร้านอาหารเหล่านี้ จะท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจในการมาท่องเที่ยว
ในเขตพื้นท่ีจังหวัดมหาสารคามและเกดิการสัมผัสประสบการณ์ท้องถิ่นทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งจะท าให้เกิดการตอบสนอง
ต่อยุทธศาสตร์จังหวัดและยุทธศาสตร์ชาติ เกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเฉพาะทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่องเที่ยว 
เชิงอาหาร (Gastronomic Tourism) ที่ถือว่าเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่จะกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวสนใจเดินทางมาเที่ยว
มากขึ้น อย่างไรก็ตามหากร้านอาหารที่มีอยู่หรือก าลังจะเกิดขึ้นขาดปัจจัยในการดึงดดูนักท่องเที่ยวให้เข้ามาใช้บริการ  
ก็จะไมส่ามารถพัฒนาให้เป็นแหลง่ท่องเที่ยวเชิงอาหารและเส้นทางท่องเที่ยวได้ในอนาคต  จากเหตุผลดังกล่าวจึงน ามาสู่ 
การวิจัยในครั้งน้ี โดยท าการวิจยัเรื่อง การศึกษาแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการใช้บริการร้านอาหาร กรณีศึกษาเขตพื้นท่ี
จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งได้ท าการศึกษาในขอบเขต 4 อ าเภอ ได้แก่อ าเภอเมืองมหาสารคาม อ าเภอกันทรวิชัย อ าเภอวาปีปทุม  
และอ าเภอแกด า จังหวัดมหาสารคาม  เนื่องจากทั้ง 4 อ าเภอเหล่านี้ มีร้านอาหารหลากหลายประเภท มีสถานที่ท่องเที่ยว 
ที่น่าสนใจ และสามารถเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอาหารที่ส าคัญของจังหวัดมหาสารคาม 

 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้บริการร้านอาหาร ในเขตพื้นท่ีจังหวัดมหาสารคาม 

  2. เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจดา้นปจัจัยผลักดันของนักท่องเที่ยวท่ีมีตอ่การใช้บริการร้านอาหารประเภทต่าง ๆ 
  3. เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจดา้นปจัจัยดึงดูดของนักท่องเที่ยวท่ีมีต่อการใช้บริการรา้นอาหารประเภทต่าง ๆ 

 
กรอบแนวคิด 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยแสดงกรอบแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีปัจจัยผลักดัน (Push Factors) โดยประยุกต์จากเครื่องมือ 
Psycho Culinary ของ World Food Travel Association (2018 : online) และแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยดึงดูด (Pull Factors) 
ขององค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ United Nations World Tourism World Tourism Organization (2012 : 6-7) 
และบัณฑิต อเนกพูนสุข (2560: 8-19) มาประยุกต์ใช้ ปัจจัยผลักดัน 13 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านนักผจญภัยทางอาหาร (Adventurer)  
2) ให้ความส าคัญกับสถานที่ (Ambience) 3) ต้องการอาหารของชาตินั้นแท ้ๆ (Authentic) 4) ต้องการอาหารราคาถูก (Budget) 
5) ต้องการอาหารแบบผสมผสาน (Eclectic) 6) ต้องการอาหารช้ันสูง (Gourmet) 7) ต้องการอาหารที่ใช้นวัตกรรม (Innovative) 
8) ต้องการอาหารพื้นเมือง (Localist) 9) ต้องการอาหารที่แปลกใหม่ไปจากชีวิตประจ าวัน (Novice) 10) ต้องการอาหารอินทรีย์ 
(Organic) 11) ต้องการได้พบปะสงัสรรค์และเขา้สังคม (Social) 12) ต้องการอาหารทันสมัย (Trendy) 13) ต้องการอาหาร
มังสวิรัติ (Vegetarian) และปัจจยัดึงดูด 3 ด้าน ได้แก่ 1) ความน่าดงึดูดใจของอาหาร (attractiveness of the food)  
ได้แก่ รูปลักษณ์ของอาหารและการตกแต่งจาน 2) สภาพแวดล้อมของร้านอาหาร (environment) ได้แก่ การบริการ 
ของร้านอาหาร การตกแต่งร้าน และความมีชื่อเสียงของร้านอาหาร และ 3) คุณภาพของอาหาร (quality of service) ได้แก่ 
คุณภาพของอาหาร หรือวัตถุดิบ ปริมาณอาหารทีไ่ดร้ับ รสชาติของอาหาร โดยแสดงการเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ต่าง ๆ ดังภาพประกอบ 1 ดังนี ้
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ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิด 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดมหาสารคาม จ านวน 120,909 คน (กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา, 2560 : ออนไลน์) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ไม่มภีูมิล าเนาอยู่ในจังหวัด
มหาสารคาม ท่ีเดินทางมาท่องเที่ยวในอ าเภอเมืองมหาสารคาม อ าเภอกันทรวิชัย อ าเภอวาปีปทุม และอ าเภอแกด า จังหวัด
มหาสารคาม เนื่องจากทั้ง 4 อ าเภอ ดังกล่าวเมื่อลงพ้ืนท่ีจริงเพื่อส ารวจข้อมูลเบื้องต้นพบว่ามศีักยภาพในการท่องเที่ยว 
เชิงอาหาร คือ มีร้านอาหารหลากหลายประเภท มีแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีชื่อเสียงและเป็นท่ีนิยม การเดินทางสะดวก เข้าถึงได้ง่าย 
และมสีิ่งอ านวยความสะดวกจ านวนมาก 
  ผู้วิจัยท าการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการเปิดตารางส าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (Krejcie & 
Morgan, 1970 : 607-610) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% โดยผู้วิจัยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างไว้ จ านวน 400 คน ทั้งนี้ผู้วิจัยได้แจก
แบบสอบถามจ านวน 400 ชุด แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยในสถานท่ีท่องเที่ยวท้ัง 4 อ าเภอ โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า 

ตัวแปรต้น 

ตัวแปรตาม 
ปัจจัยผลกัดัน  
1) ด้านนักผจญภยัทางอาหาร  
2) ด้านการให้ความส าคัญกับสถานท่ี   
3) ด้านต้องการอาหารของชาตินั้นแท้ๆ  
4) ด้านต้องการอาหารราคาถูก  
5) ด้านต้องการอาหารแบบผสมผสาน  
6) ด้านต้องการอาหารชั้นสูง  
7) ด้านต้องการอาหารที่ใช้นวัตกรรม  
8) ด้านต้องการอาหารพื้นเมือง 
9) ด้านต้องการอาหารที่แปลกใหม่ไปจาก
ชีวิตประจ าวัน 
10) ด้านต้องการอาหารอินทรีย ์
11) ด้านต้องการได้พบปะสังสรรคแ์ละเข้าสังคม 
12) ด้านต้องการอาหารทันสมัย 
13) ด้านต้องการอาหารมังสวริัติ  

ข้อมูลทั่วไปของ
นักท่องเท่ียว  

1) เพศ 
2) อาย ุ
3) สถานภาพ 
4) อาชีพ 
5) รายได ้
6) ระดับการศึกษา 
 

ปัจจัยดึงดูด  
1) ความน่าดึงดูดใจของอาหาร 
    - รูปลักษณ์ของอาหารและการตกแต่งจาน 
2) สภาพแวดล้อมของร้านอาหาร 
    - การบริการของร้านอาหาร 
    - การตกแต่งร้าน 
    - ความมีชื่อเสียงของร้านอาหาร 
3) คุณภาพของอาหาร 
    - คุณภาพของอาหารหรือคุณภาพของวัตถุดิบ 
    - ปริมาณอาหารที่ได้รับ 
    - รสชาติของอาหาร 
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ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิด 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดมหาสารคาม จ านวน 120,909 คน (กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา, 2560 : ออนไลน์) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ไม่มภีูมิล าเนาอยู่ในจังหวัด
มหาสารคาม ท่ีเดินทางมาท่องเที่ยวในอ าเภอเมืองมหาสารคาม อ าเภอกันทรวิชัย อ าเภอวาปีปทุม และอ าเภอแกด า จังหวัด
มหาสารคาม เนื่องจากทั้ง 4 อ าเภอ ดังกล่าวเมื่อลงพ้ืนท่ีจริงเพื่อส ารวจข้อมูลเบื้องต้นพบว่ามศีักยภาพในการท่องเที่ยว 
เชิงอาหาร คือ มีร้านอาหารหลากหลายประเภท มีแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีชื่อเสียงและเป็นท่ีนิยม การเดินทางสะดวก เข้าถึงได้ง่าย 
และมสีิ่งอ านวยความสะดวกจ านวนมาก 
  ผู้วิจัยท าการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการเปิดตารางส าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (Krejcie & 
Morgan, 1970 : 607-610) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% โดยผู้วิจัยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างไว้ จ านวน 400 คน ทั้งนี้ผู้วิจัยได้แจก
แบบสอบถามจ านวน 400 ชุด แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยในสถานท่ีท่องเที่ยวท้ัง 4 อ าเภอ โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า 

ตัวแปรต้น 

ตัวแปรตาม 
ปัจจัยผลกัดัน  
1) ด้านนักผจญภยัทางอาหาร  
2) ด้านการให้ความส าคัญกับสถานท่ี   
3) ด้านต้องการอาหารของชาตินั้นแท้ๆ  
4) ด้านต้องการอาหารราคาถูก  
5) ด้านต้องการอาหารแบบผสมผสาน  
6) ด้านต้องการอาหารชั้นสูง  
7) ด้านต้องการอาหารที่ใช้นวัตกรรม  
8) ด้านต้องการอาหารพื้นเมือง 
9) ด้านต้องการอาหารที่แปลกใหม่ไปจาก
ชีวิตประจ าวัน 
10) ด้านต้องการอาหารอินทรีย ์
11) ด้านต้องการได้พบปะสังสรรคแ์ละเข้าสังคม 
12) ด้านต้องการอาหารทันสมัย 
13) ด้านต้องการอาหารมังสวริัติ  

ข้อมูลทั่วไปของ
นักท่องเท่ียว  

1) เพศ 
2) อาย ุ
3) สถานภาพ 
4) อาชีพ 
5) รายได ้
6) ระดับการศึกษา 
 

ปัจจัยดึงดูด  
1) ความน่าดึงดูดใจของอาหาร 
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    - การตกแต่งร้าน 
    - ความมีชื่อเสียงของร้านอาหาร 
3) คุณภาพของอาหาร 
    - คุณภาพของอาหารหรือคุณภาพของวัตถุดิบ 
    - ปริมาณอาหารที่ได้รับ 
    - รสชาติของอาหาร 

 

(Quota Sampling) แบ่งตามพื้นที่วิจัยทั้ง 4 อ าเภอ อ าเภอละ 100 คน และใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental 
Sampling) ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตัวอย่างตามสถานท่ีท่องเที่ยวต่าง ๆ ในพื้นที่วิจัยทั้ง 4 อ าเภอ คือ  
1) อ าเภอเมืองมหาสารคาม บริเวณศาลหลักเมือง ถนนคนเดิน ห้างสรรพสินค้าเสริมไทยพลาซ่า วัดป่าวังน้ าเย็น และวังมัจฉา  
2) อ าเภอกันทรวิชัย บริเวณพระพุทธรูปยืนมงคล วัดจระเข้ วนอุทยานชีหลง และตลาดกลางคืน 3) อ าเภอวาปีปทุม  
บริเวณหมู่บ้านกลองยาว และ 4) อ าเภอแกด า บริเวณสะพานไม้แกด า  เพื่อให้มีการกระจายข้อมูลที่เท่ากัน ได้ข้อมูลครบถ้วน  
และเพียงพอต่อการวเิคราะห์ข้อมลู   
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งได้สร้างตามวัตถุประสงค์ 
และกรอบแนวคิดในการวิจัย จากการทบทวนวรรณกรรม โดยปัจจัยผลักดันประยุกต์จาก World food travel Association (2018 : 
online) และปัจจัยดึงดูดประยุกต์จากองค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ United Nations World Tourism World 
Tourism Organization (2012 : 6-7) และบัณฑิต อเนกพูนสุข (2560 : 8-19) 
   แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย มีทั้งหมด 4 ตอน คือ 
   ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
จ านวน 6 ข้อ 
   ตอนท่ี 2 แรงจูงใจด้านปัจจัยผลักดันของนักท่องเที่ยวท่ีมีต่อการใช้บริการรา้นอาหารประเภทต่าง ๆ  
ภายในเขตพื้นท่ีจังหวัดมหาสารคาม ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) 
   ตอนท่ี 3 แรงจูงใจด้านปัจจัยดึงดดูของนักท่องเที่ยวท่ีมีต่อการใช้บริการร้านอาหารประเภทต่าง ๆ  
ภายในเขตพื้นท่ีจังหวัดมหาสารคาม ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) 
   ตอนท่ี 4 ข้อเสนอแนะ ลักษณะค าถามเป็นแบบปลายเปดิ (Open-Ended Question) เพื่อให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามแสดงความคดิเห็น   
  ก่อนท าการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจยัไดด้ าเนินการตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือท้ังความเที่ยงตรง 
และความเชื่อมั่น โดยได้น าแบบสอบถามฉบับร่างเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อท าการตรวจสอบความเทีย่งตรง 
เชิงเนื้อหา (Content Validity) และพิจารณาว่าประเด็นต่าง ๆ ในแบบสอบถาม มีเนื้อหาสาระตรงตามประเด็นที่ต้องการ
วัดผลหรือไม่ จากการทดสอบได้คา่ IOC = 0.67  จากนั้นผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไปท าการ try out จ านวน 30 ชุด  
กับกลุ่มประชากรที่ใกล้เคียงกับกลุ่มที่ท าการศึกษา และน าแบบสอบถามมาทดสอบหาคา่ความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้วิธี 
หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) โดยค่าที่ได้จะต้องไม่น้อยกว่า 0.70  
(อัศวิน แสงพิกุล, 2556 : 210) ซึ่งแบบสอบถามตอนที่ 2 ได้ค่า Alpha= .987 และแบบสอบถามส่วนที่ 3 ได้ค่า Alpha= .906  
ถือว่ามีความเหมาะสมในการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยจึงน าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอยา่ง 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  ผู้วิจัยได้ด าเนินการจดัท าแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองกับนักท่องเที่ยว 
ชาวไทยทีเ่ดินทางมาท่องเที่ยวสถานท่ีท่องเที่ยวต่าง ๆ ภายในอ าเภอเมืองมหาสารคาม ในพื้นที่วิจัยจ านวน 4 อ าเภอ ได้แก่ 
อ าเภอกันทรวิชัย อ าเภอวาปีปทุม และอ าเภอแกด า อ าเภอละ 100 ชุด ช่วงระหว่างเดือนธันวาคม 2561 – เดือนมีนาคม 2562 
หลังจากนั้นผู้วิจยัได้ท าการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณข์องข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ก่อนน าแบบสอบถาม 
ที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ทั้ง 400 ชุด 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามตอนที่ 1 นั้น ผู้วิจัยใช้วิธีประมวลผลทางสถิติเชิงพรรณนา Descriptive 
Statistics) โดยน าข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ ด้วยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 
ส าหรับตอนท่ี 2 การวิเคราะห์แรงจูงใจ ด้านปัจจัยผลักดัน ของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการใช้บริการร้านอาหารประเภทต่าง ๆ  
ภายในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม และตอนท่ี 3 การวิเคราะห์แรงจูงใจ ด้านปัจจัยดึงดดู ของนักท่องเที่ยวท่ีมีต่อการใช้บริการ
ร้านอาหารประเภทต่าง ๆ ภายในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ผู้วิจัยใช้วิธีประมวลผลทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
โดยน าข้อมูลที่รวบรวมไดม้าวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ ซึ่งประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) น าเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางควบคู่กับบรรยายสรุปผล และตอนท่ี 4 ข้อเสนอแนะ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) จากนั้นน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการเขียนพรรณนาวเิคราะห์ (Descriptive Analysis) 



วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
ปที่ 14 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2563142  

ผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลทั่วไปของนกัท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้บริการร้านอาหาร ในเขตพ้ืนที่จังหวัดมหาสารคาม 

     จากการเก็บข้อมูลแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างทั้ง 400 ชุด พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เดินทางมาท่องเที่ยว
ในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 76) รองลงมาเป็นเพศชาย (ร้อยละ 24) โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่
มีอายุ 21-30 ปี (ร้อยละ 64.5) รองลงมาเป็นนักท่องเที่ยวที่มีอายุต่ ากว่า 20 ปี (ร้อยละ 23) มีสถานภาพโสด (ร้อยละ 90.5)  
รองลงมา คือ มีสถานภาพสมรสแล้ว (ร้อยละ 9.0) โดยส่วนใหญ่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา (ร้อยละ 85.5) รองลงมา คือ รับราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 5.5) และมีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท (ร้อยละ 49.5) รองลงมา คือ มีรายได้ 5001–
10,000 บาท (ร้อยละ 31.5) นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 89.0) รองลงมา คือ มีการศึกษาสูง
กว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 7) ตามล าดับ 
 2. แรงจูงใจด้านปัจจัยผลักดันของนักท่องเที่ยวท่ีมีต่อการใช้บริการร้านอาหารประเภทต่าง ๆ ภายในเขตพ้ืนที่
จังหวัดมหาสารคาม 
    แรงจูงใจด้านปัจจัยผลักดันท่ีมผีลต่อการใช้บริการร้านอาหารประเภทต่าง ๆ ภายในจังหวัดมหาสารคาม  
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.40) โดยเมื่อวิเคราะห์รายด้าน พบว่าปัจจัยผลักดันท่ีมีคา่เฉลีย่มากท่ีสุด คือ ต้องการ 
ทานอาหารกับเพื่อน คนรู้จัก หรือครอบครัวเป็นหลัก (Social) (  = 3.92) รองลงมาคือ ต้องการอาหารที่มีราคาถูก  
ประหยดั (Budget)  (  = 3.82) และต้องการทานอาหารที่ผสมผสานกันระหว่างวัตถุดิบและสไตล์อาหาร (Eclectic)  
(  = 3.73) ปัจจัยผลักดันท่ีมีค่าเฉลีย่น้อยท่ีสุด คือ ความต้องการทานอาหารชั้นสูง ราคาแพง (Gourmet) (  = 2.71)  
ดังแสดงในตาราง 1 
 
ตาราง 1  แรงจูงใจด้านปัจจัยผลักดันของนักท่องเที่ยวท่ีมีผลต่อการใช้บริการรา้นอาหารประเภทต่าง ๆ ในพื้นที่กรณีศึกษา 
 

แรงจูงใจด้านปัจจัยผลกัดันของนักท่องเท่ียว 
 
 

  S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. ต้องการทานอาหารกับเพื่อน คนรู้จัก หรือครอบครัว เป็นหลัก (Social) 3.92 1.01 มาก 
2. ต้องการอาหารที่มีราคาถูก ประหยัด (Budget) 3.82 1.02 มาก 
3. ต้องการทานอาหารที่ผสมผสานกันระหว่างวัตถุดิบและสไตล์อาหาร 

(Eclectic) 
มีการตกแต่งจานท่ีสวยงาม 

3.73 1.03 มาก 
4. ต้องการทานอาหารพื้นเมือง หรืออาหารพื้นบ้านทั่วไป (Localist) 3.68 .956 มาก 
5. ต้องการทานอาหารอินทรีย์จากธรรมชาติ (Organic) 3.67 1.104 มาก 
6. ต้องการทานอาหารที่แปลกใหม่ไปจากชีวิตประจ าวัน (Novice) 3.59 .978 มาก 
7. ต้องการทานอาหารที่มีความเกไ๋ก๋ ก าลังเป็นท่ีนิยมในขณะนั้น (Trendy) 3.57 .965 มาก 
8. ต้องการทานอาหารที่เป็นของท้องถิ่นแท้ ๆ มีต้นก าเนิด ณ ที่แห่งนั้น  
    (Authentic) 

3.53 1.002 มาก 

9. ต้องการผจญภัยไปกับการทานอาหารแปลกหรือทานวัตถุดิบชนิดใหม่  
    ที่ยังไม่เคยมีใครทานมาก่อน (Adventurer) 

3.48 1.037 ปานกลาง 

10. ต้องการทานอาหารที่ใช้นวัตกรรมแปลกใหม่ เช่น คอฟฟ่ีแคปซูล ไอศกรีม 
     ซีอิ๊ว (Innovative) 

2.96 1.245 ปานกลาง 

11. ต้องการทานอาหารที่ไม่ใช้เนือ้สัตว์เป็นวัตถดุิบ (Vegetarian) 2.79 1.356 ปานกลาง 
12. ให้ความส าคัญกับสถานท่ี ต้องการสถานท่ีสวยงามในการทานอาหาร  
      (Ambience) 

2.76 .870 ปานกลาง 

13. ต้องการทานอาหารช้ันสูง ราคาแพง (Gourmet) 2.71 1.20 ปานกลาง 
รวม 3.40 1.059 ปานกลาง 
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ผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลทั่วไปของนกัท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้บริการร้านอาหาร ในเขตพ้ืนที่จังหวัดมหาสารคาม 

     จากการเก็บข้อมูลแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างทั้ง 400 ชุด พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เดินทางมาท่องเที่ยว
ในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 76) รองลงมาเป็นเพศชาย (ร้อยละ 24) โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่
มีอายุ 21-30 ปี (ร้อยละ 64.5) รองลงมาเป็นนักท่องเที่ยวที่มีอายุต่ ากว่า 20 ปี (ร้อยละ 23) มีสถานภาพโสด (ร้อยละ 90.5)  
รองลงมา คือ มีสถานภาพสมรสแล้ว (ร้อยละ 9.0) โดยส่วนใหญ่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา (ร้อยละ 85.5) รองลงมา คือ รับราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 5.5) และมีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท (ร้อยละ 49.5) รองลงมา คือ มีรายได้ 5001–
10,000 บาท (ร้อยละ 31.5) นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 89.0) รองลงมา คือ มีการศึกษาสูง
กว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 7) ตามล าดับ 
 2. แรงจูงใจด้านปัจจัยผลักดันของนักท่องเที่ยวท่ีมีต่อการใช้บริการร้านอาหารประเภทต่าง ๆ ภายในเขตพ้ืนที่
จังหวัดมหาสารคาม 
    แรงจูงใจด้านปัจจัยผลักดันท่ีมผีลต่อการใช้บริการร้านอาหารประเภทต่าง ๆ ภายในจังหวัดมหาสารคาม  
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.40) โดยเมื่อวิเคราะห์รายด้าน พบว่าปัจจัยผลักดันท่ีมีคา่เฉลีย่มากท่ีสุด คือ ต้องการ 
ทานอาหารกับเพื่อน คนรู้จัก หรือครอบครัวเป็นหลัก (Social) (  = 3.92) รองลงมาคือ ต้องการอาหารที่มีราคาถูก  
ประหยดั (Budget)  (  = 3.82) และต้องการทานอาหารที่ผสมผสานกันระหว่างวัตถุดิบและสไตล์อาหาร (Eclectic)  
(  = 3.73) ปัจจัยผลักดันท่ีมีค่าเฉลีย่น้อยท่ีสุด คือ ความต้องการทานอาหารชั้นสูง ราคาแพง (Gourmet) (  = 2.71)  
ดังแสดงในตาราง 1 
 
ตาราง 1  แรงจูงใจด้านปัจจัยผลักดันของนักท่องเที่ยวท่ีมีผลต่อการใช้บริการรา้นอาหารประเภทต่าง ๆ ในพื้นที่กรณีศึกษา 
 

แรงจูงใจด้านปัจจัยผลกัดันของนักท่องเท่ียว 
 
 

  S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. ต้องการทานอาหารกับเพื่อน คนรู้จัก หรือครอบครัว เป็นหลัก (Social) 3.92 1.01 มาก 
2. ต้องการอาหารที่มีราคาถูก ประหยัด (Budget) 3.82 1.02 มาก 
3. ต้องการทานอาหารที่ผสมผสานกันระหว่างวัตถุดิบและสไตล์อาหาร 

(Eclectic) 
มีการตกแต่งจานท่ีสวยงาม 

3.73 1.03 มาก 
4. ต้องการทานอาหารพื้นเมือง หรืออาหารพื้นบ้านทั่วไป (Localist) 3.68 .956 มาก 
5. ต้องการทานอาหารอินทรีย์จากธรรมชาติ (Organic) 3.67 1.104 มาก 
6. ต้องการทานอาหารที่แปลกใหม่ไปจากชีวิตประจ าวัน (Novice) 3.59 .978 มาก 
7. ต้องการทานอาหารที่มีความเกไ๋ก๋ ก าลังเป็นท่ีนิยมในขณะนั้น (Trendy) 3.57 .965 มาก 
8. ต้องการทานอาหารที่เป็นของท้องถิ่นแท้ ๆ มีต้นก าเนิด ณ ที่แห่งนั้น  
    (Authentic) 

3.53 1.002 มาก 

9. ต้องการผจญภัยไปกับการทานอาหารแปลกหรือทานวัตถุดิบชนิดใหม่  
    ที่ยังไม่เคยมีใครทานมาก่อน (Adventurer) 

3.48 1.037 ปานกลาง 

10. ต้องการทานอาหารที่ใช้นวัตกรรมแปลกใหม่ เช่น คอฟฟ่ีแคปซูล ไอศกรีม 
     ซีอิ๊ว (Innovative) 

2.96 1.245 ปานกลาง 

11. ต้องการทานอาหารที่ไม่ใช้เนือ้สัตว์เป็นวัตถดุิบ (Vegetarian) 2.79 1.356 ปานกลาง 
12. ให้ความส าคัญกับสถานท่ี ต้องการสถานท่ีสวยงามในการทานอาหาร  
      (Ambience) 

2.76 .870 ปานกลาง 

13. ต้องการทานอาหารช้ันสูง ราคาแพง (Gourmet) 2.71 1.20 ปานกลาง 
รวม 3.40 1.059 ปานกลาง 

 
 

 

 3. แรงจูงใจด้านปัจจัยดึงดูดของนักท่องเที่ยวท่ีมีต่อการใช้บริการร้านอาหารประเภทต่าง ๆ ภายในเขตพ้ืนที่
จังหวัดมหาสารคาม 
     แรงจูงใจด้านปัจจัยดึงดูดที่มผีลต่อการใช้บริการร้านอาหารประเภทต่าง ๆ ภายในจังหวัดมหาสารคาม  
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.10) โดยเมื่อวิเคราะห์รายด้านพบว่า ปัจจัยดึงดูดเกี่ยวกับคุณภาพของอาหารที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  
คือ รสชาติของอาหาร (  = 4.37) ปัจจัยดึงดดูเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของร้านอาหารที่มีค่าเฉลีย่มากท่ีสุด คือ การบริการ 
ของร้านอาหาร (  = 4.30) และปัจจัยดึงดูดเกี่ยวกับความน่าดึงดูดใจของอาหาร ด้านรูปลักษณ์ของอาหารและการตกแต่งจาน 
(  = 3.97) โดยปัจจัยดึงดูดที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ปัจจัยดึงดูดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของร้านอาหาร ในด้านความมีชื่อเสียง
ของร้าน (  = 3.67) ดังแสดงในตาราง 2 
 
ตาราง 2  ปัจจัยดึงดดูที่มีผลต่อการใช้บริการร้านอาหารประเภทต่าง ๆ ของนักท่องเที่ยว ในพื้นที่กรณีศึกษา 
 

แรงจูงใจด้านปัจจัยดึงดูดของนกัท่องเท่ียว   S.D. ระดับความคิดเห็น 
คุณภาพของอาหาร    
   1. รสชาติของอาหาร 4.37 .835 มาก 
   2. คุณภาพของอาหารหรือคณุภาพของวัตถุดิบ 4.23 .871 มาก 
   3. ปริมาณอาหารทีไ่ดร้ับ 4.05 .89 มาก 
สภาพแวดล้อมของร้านอาหาร    
   1. การบริการของร้านอาหาร 4.30 .923 มาก 
   2. การตกแต่งร้าน 4.12 .938 มาก 
   3. ความมีชื่อเสียงของร้านอาหาร 3.67 .953 มาก 
ความน่าดึงดูดใจของอาหาร    
   รูปลักษณ์ของอาหาร และการตกแต่งจาน 3.97 .907 มาก 

รวม 4.10 .902 มาก 
 
สรุปผล 
 นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่ใช้บริการร้านอาหาร ในเขตพื้นที่กรณีศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ 
มีอายุ 21-30 ปี มีสถานภาพโสด ประกอบอาชีพนักเรียนหรือนักศึกษา และมรีายได้ต่อเดือนต่ ากว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท 
โดยส่วนใหญ่ก าลังศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรหีรือจบการศึกษาระดับระดับปรญิญาตรีแล้ว แรงจูงใจด้านปัจจัยผลักดัน 
ที่มีผลต่อการใช้บริการร้านอาหารประเภทต่าง ๆ ภายในจังหวัดมหาสารคามของนักท่องเที่ยว โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
(  = 3.40) โดยปัจจัยผลักดันที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ แรงจูงใจด้านความต้องการทานอาหารกับเพื่อน คนรู้จัก หรือครอบครัว 
(Social) เป็นหลัก รองลงมา คือ ปัจจัยด้านความต้องการอาหารทีม่ีราคาถูก ประหยัด (Budget) และปัจจัยดา้นความต้องการ
ทานอาหารที่ผสมผสานกันระหว่างวัตถุดิบและสไตล์อาหาร (Eclectic)  แรงจูงใจด้านปัจจัยผลักดันทีม่ีค่าเฉลีย่น้อยท่ีสดุ  
คือ ความต้องการทานอาหารช้ันสงู ราคาแพง (Gourmet)  ในส่วนของแรงจูงใจด้านปัจจัยดึงดูดทีม่ีผลต่อการใช้บริการ
ร้านอาหารประเภทต่าง ๆ ภายในจังหวัดมหาสารคามของนักท่องเที่ยวนั้น โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมือ่วิเคราะหร์ายด้าน 
พบว่าปัจจัยดึงดูดเกี่ยวกับคณุภาพของอาหารที่มีค่าเฉลีย่มากท่ีสุด คอื รสชาติของอาหาร ปัจจัยดึงดูดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
ของร้านอาหารที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ คือ การบริการของร้านอาหาร และปัจจยัดึงดูดเกี่ยวกับความนา่ดึงดูดใจของอาหาร  
ด้านรูปลักษณ์ของอาหารและการตกแต่งจาน โดยปัจจัยดึงดูดที่มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ปัจจัยดึงดูดเกีย่วกับสภาพแวดล้อม 
ของร้านอาหาร ในด้านความมีชื่อเสียงของร้าน ในส่วนของข้อเสนอแนะที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม พบว่านักท่องเที่ยว 
ส่วนใหญ่ขาดข้อมลูเกี่ยวกับร้านอาหารที่มีช่ือเสยีงภายในจังหวัดมหาสารคาม จึงมักเลือกใช้บริการรา้นท่ีตั้งอยู่ริมถนน  
สามารถมองเห็นได้ง่าย และมีที่จอดรถ   
 



วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
ปที่ 14 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2563144  

อภิปรายผล 
จากผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้บริการร้านอาหาร ในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งพบว่า

นักท่องเที่ยวที่ใช้บริการร้านอาหารส่วนใหญม่ีอายุระหว่าง 21-30 ปี มีอาชีพนักเรียนหรือนักศึกษา และส่วนใหญ่ก าลังศึกษา 
อยู่ในระดับระดับปริญญาตรีหรือจบการศึกษาระดับปรญิญาตรีแล้วนั้น แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวสว่นใหญ่ในพ้ืนท่ีกรณีศึกษา 
4 อ าเภอ เป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งมีรายได้น้อย จากข้อมูลดังกล่าวนี้ร้านอาหารประเภทต่าง ๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม
สามารถปรับเปลี่ยนกลุ่มเปา้หมายเป็นกลุ่มวัยรุ่นและวัยท างานตอนตน้ ซึ่งการปรับเปลี่ยนกลุม่เป้าหมายจากผู้ใหญ่ทีม่ีรายไดสู้ง
ไปสู่กลุ่มวัยรุ่นที่เป็นฟู้ดดีห้รือนักท่องเที่ยวเพื่อชิมอาหาร (Foodie) ของร้านอาหารและภัตตาคารระดบัสูง รวมทั้งอุตสาหกรรม
บริการ และการท่องเที่ยวในปัจจบุันน้ันสืบเนื่องมาจากการได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจท่ีตกต่ า (บัณฑิต อเนกพูนสุข, 
2560 : 8-19) ซึ่งกลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มวัยท างานนั้นถือเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงอาหารไทยเช่นกัน (สริตา พันธ์เทียน, 
ทรงคุณ จันทรจร และมารสิา โกเศยะโยธิน, 2560 : 190-198)  

ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเกีย่วกับแรงจูงใจด้านปัจจัยผลักดันที่มีผลต่อการใช้บริการร้านอาหารประเภทต่าง ๆ 
ภายในเขตพื้นท่ีจังหวัดมหาสารคาม ของนักท่องเที่ยว พบว่าแรงจูงใจด้านปัจจัยผลักดันที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ปัจจัย 
ด้านความต้องการทานอาหารกับเพื่อน คนรู้จัก หรือครอบครัว (Social) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธีรภัทร ตียาสุนทรานนท ์
และศิริพงศ์ รักใหม่ (2562 : 302-314) ที่ได้ศึกษาถึงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้บริการรา้นอาหารพื้นเมือง 
ในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าส่วนใหญ่มีเหตุผลในการใช้บริการเพื่อพบปะสังสรรค์  ในส่วนของความคดิเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจ 
ของนักท่องเที่ยว ปัจจัยผลักดันท่ีมีต่อการใช้บริการร้านอาหารประเภทต่าง ๆ ภายในเขตพื้นท่ีจังหวัดมหาสารคามทีม่ีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากเป็นสว่นใหญ่นั้น ถือว่านักท่องเที่ยวมีความสนใจด้านอาหาร และได้รับประสบการณ์ 
ทางการท่องเที่ยว รวมทั้งมีส่วนร่วมผ่านการรับประทานอาหารท้องถิ่น อาหารพื้นเมือง อาหารขึ้นช่ือของพื้นที่น้ัน ๆ (เบญจมาภรณ์ 
ช านาญฉา, 2561 : 103-116) และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแนวคิดของ Hall, Sharples, Mitchell, Macionis and Cambourne 
(2003 : 25-32) ซึ่งได้กล่าวไว้ว่านกัท่องเที่ยวสามารถสัมผัสวัฒนธรรมของประเทศหรือวัฒนธรรมท้องถิ่นที่แปลกใหม่ 
ผ่านการชิมอาหาร และอาหารท้องถิ่นสามารถเป็นแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกันได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ 
และสร้างประสบการณ์ในการท่องเที่ยวไดเ้ป็นอย่างดี ตามแนวคิดของ Scarpato (2003 : 51-69)  

ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเกีย่วกับแรงจูงใจด้านปัจจัยดึงดูดของนักท่องเที่ยวท่ีมีต่อการใช้บริการร้านอาหาร
ประเภทต่าง ๆ พบว่ารสชาติของอาหารมรีะดับค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาคือ การบริการของร้านอาหาร และคณุภาพอาหาร
หรือคุณภาพของวัตถุดิบ สอดคลอ้งกับผลการวิจยัเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอาหารในประเทศไทย (Kururatchaikul, 2014 : 
1-3) ที่กล่าวว่า ปัจจัยท่ีขับเคลื่อนความพึงพอใจท่ีมีต่ออาหารไทยอ้างอิงจากหลักส่วนประสมทางการตลาด คือ ความอร่อย 
ของอาหาร บรรยากาศดี คุณภาพของอาหารและความสดใหม่ของวัตถุดิบ รวมถึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ธีรภัทร  
ตียาสุนทรานนท์ และศริิพงศ์ รักใหม่ (2562 : 302-314) ที่พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่มีเหตผุลในการใช้บริการ
ร้านอาหารในจังหวัดเชียงใหม่เพราะรสชาติอาหารอร่อย 

อย่างไรก็ตามจากข้อเสนอแนะพบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ขาดข้อมูลเกี่ยวกับร้านอาหารที่มีช่ือเสียงหรือมีความน่าสนใจ
ภายในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม จึงเลือกใช้บริการร้านอาหารที่ตั้งอยู่ริมถนนซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้
แสดงให้เห็นว่าร้านอาหารประเภทต่าง ๆ เช่น ร้านอาหารท้องถิ่น รา้นอาหารพื้นเมือง ร้านอาหารแบบบุฟเฟต์ปิ้งย่าง 
ร้านอาหารต่างชาติ ร้านอาหารรมิทาง รวมทั้งร้านอาหารที่จ าหน่ายเครื่องดื่มและขนมหวาน ภายในจังหวัดมหาสารคาม 
ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่นักท่องเที่ยว จึงอาจก่อให้เกิดผลกระทบในแง่ลบแก่การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหารภายในพื้นที่
ใหม้ีความยั่งยืนในอนาคต การขาดแคลนข้อมลูเกี่ยวกับอาหารท้องถิ่นและเครื่องดื่ม คือ ปัจจัยทีส่่งผลต่อพฤติกรรมในอนาคต
ของนักท่องเที่ยวท่ีมีต่อการท่องเที่ยวเชิงอาหารในประเทศไทย (Kururatchaikul, 2014 : 1-3) จึงควรมีการจดัท าแผ่นพับ 
หรือแอพพลิเคช่ันแสดงรายละเอียดและท่ีตั้งของร้านอาหาร ภายในจังหวัดมหาสารคาม เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์
ข้อมูลเกี่ยวกับร้านอาหารมีชื่อเสียงและมีคณุภาพแก่นักท่องเที่ยว เพื่อให้จังหวัดมหาสารคามเป็นหนึง่ในจุดหมายปลายทาง 
ในการท่องเที่ยวเพื่อชิมอาหาร เพราะจังหวัดมหาสารคามมีรา้นอาหารหลากหลายประเภทอยู่เป็นจ านวนมาก เพียงแต่ขาด 
การประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วกัน เพราะการท่องเที่ยวที่ใช้อาหารเป็นจุดดึงดูดในการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวนั้น
ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก และการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอาหารจะช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทย
เป็นจุดหมายปลายทางหลักในการเดินทางท่องเที่ยวเชิงอาหาร (สริตา พันธ์เทียน, ทรงคุณ จันทรจร, และมาริสา โกเศยะโยธิน, 
2560 : 190-198; เบญจมาภรณ์ ช านาญฉา, 2561 : 103-116)  นอกจากนี้ การใช้อาหารเป็นเครื่องมือในการพัฒนากลยุทธ์



145
Journal of Roi Et Rajabhat University

Volume 14 No.2 May - August 2020  

อภิปรายผล 
จากผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้บริการร้านอาหาร ในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งพบว่า

นักท่องเที่ยวที่ใช้บริการร้านอาหารส่วนใหญม่ีอายุระหว่าง 21-30 ปี มีอาชีพนักเรียนหรือนักศึกษา และส่วนใหญ่ก าลังศึกษา 
อยู่ในระดับระดับปริญญาตรีหรือจบการศึกษาระดับปรญิญาตรีแล้วนั้น แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวสว่นใหญ่ในพ้ืนท่ีกรณีศึกษา 
4 อ าเภอ เป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งมีรายได้น้อย จากข้อมูลดังกล่าวนี้ร้านอาหารประเภทต่าง ๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม
สามารถปรับเปลี่ยนกลุ่มเปา้หมายเป็นกลุ่มวัยรุ่นและวัยท างานตอนตน้ ซึ่งการปรับเปลี่ยนกลุม่เป้าหมายจากผู้ใหญ่ทีม่ีรายไดสู้ง
ไปสู่กลุ่มวัยรุ่นที่เป็นฟู้ดดีห้รือนักท่องเที่ยวเพื่อชิมอาหาร (Foodie) ของร้านอาหารและภัตตาคารระดบัสูง รวมทั้งอุตสาหกรรม
บริการ และการท่องเที่ยวในปัจจบุันน้ันสืบเนื่องมาจากการได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจท่ีตกต่ า (บัณฑิต อเนกพูนสุข, 
2560 : 8-19) ซึ่งกลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มวัยท างานนั้นถือเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงอาหารไทยเช่นกัน (สริตา พันธ์เทียน, 
ทรงคุณ จันทรจร และมารสิา โกเศยะโยธิน, 2560 : 190-198)  

ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเกีย่วกับแรงจูงใจด้านปัจจัยผลักดันที่มีผลต่อการใช้บริการร้านอาหารประเภทต่าง ๆ 
ภายในเขตพื้นท่ีจังหวัดมหาสารคาม ของนักท่องเที่ยว พบว่าแรงจูงใจด้านปัจจัยผลักดันที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ปัจจัย 
ด้านความต้องการทานอาหารกับเพื่อน คนรู้จัก หรือครอบครัว (Social) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธีรภัทร ตียาสุนทรานนท ์
และศิริพงศ์ รักใหม่ (2562 : 302-314) ที่ได้ศึกษาถึงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้บริการรา้นอาหารพื้นเมือง 
ในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าส่วนใหญ่มีเหตุผลในการใช้บริการเพื่อพบปะสังสรรค์  ในส่วนของความคดิเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจ 
ของนักท่องเที่ยว ปัจจัยผลักดันท่ีมีต่อการใช้บริการร้านอาหารประเภทต่าง ๆ ภายในเขตพื้นท่ีจังหวัดมหาสารคามทีม่ีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากเป็นสว่นใหญ่นั้น ถือว่านักท่องเที่ยวมีความสนใจด้านอาหาร และได้รับประสบการณ์ 
ทางการท่องเที่ยว รวมทั้งมีส่วนร่วมผ่านการรับประทานอาหารท้องถิ่น อาหารพื้นเมือง อาหารขึ้นช่ือของพื้นที่น้ัน ๆ (เบญจมาภรณ์ 
ช านาญฉา, 2561 : 103-116) และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแนวคิดของ Hall, Sharples, Mitchell, Macionis and Cambourne 
(2003 : 25-32) ซึ่งได้กล่าวไว้ว่านกัท่องเที่ยวสามารถสัมผัสวัฒนธรรมของประเทศหรือวัฒนธรรมท้องถิ่นที่แปลกใหม่ 
ผ่านการชิมอาหาร และอาหารท้องถิ่นสามารถเป็นแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกันได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ 
และสร้างประสบการณ์ในการท่องเที่ยวไดเ้ป็นอย่างดี ตามแนวคิดของ Scarpato (2003 : 51-69)  

ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเกีย่วกับแรงจูงใจด้านปัจจัยดึงดูดของนักท่องเที่ยวท่ีมีต่อการใช้บริการร้านอาหาร
ประเภทต่าง ๆ พบว่ารสชาติของอาหารมรีะดับค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาคือ การบริการของร้านอาหาร และคณุภาพอาหาร
หรือคุณภาพของวัตถุดิบ สอดคลอ้งกับผลการวิจยัเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอาหารในประเทศไทย (Kururatchaikul, 2014 : 
1-3) ที่กล่าวว่า ปัจจัยท่ีขับเคลื่อนความพึงพอใจท่ีมีต่ออาหารไทยอ้างอิงจากหลักส่วนประสมทางการตลาด คือ ความอร่อย 
ของอาหาร บรรยากาศดี คุณภาพของอาหารและความสดใหม่ของวัตถุดิบ รวมถึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ธีรภัทร  
ตียาสุนทรานนท์ และศริิพงศ์ รักใหม่ (2562 : 302-314) ที่พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่มีเหตผุลในการใช้บริการ
ร้านอาหารในจังหวัดเชียงใหม่เพราะรสชาติอาหารอร่อย 

อย่างไรก็ตามจากข้อเสนอแนะพบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ขาดข้อมูลเกี่ยวกับร้านอาหารที่มีช่ือเสียงหรือมีความน่าสนใจ
ภายในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม จึงเลือกใช้บริการร้านอาหารที่ตั้งอยู่ริมถนนซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้
แสดงให้เห็นว่าร้านอาหารประเภทต่าง ๆ เช่น ร้านอาหารท้องถิ่น รา้นอาหารพื้นเมือง ร้านอาหารแบบบุฟเฟต์ปิ้งย่าง 
ร้านอาหารต่างชาติ ร้านอาหารรมิทาง รวมทั้งร้านอาหารที่จ าหน่ายเครื่องดื่มและขนมหวาน ภายในจังหวัดมหาสารคาม 
ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่นักท่องเที่ยว จึงอาจก่อให้เกิดผลกระทบในแง่ลบแก่การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหารภายในพื้นที่
ใหม้ีความยั่งยืนในอนาคต การขาดแคลนข้อมลูเกี่ยวกับอาหารท้องถิ่นและเครื่องดื่ม คือ ปัจจัยทีส่่งผลต่อพฤติกรรมในอนาคต
ของนักท่องเที่ยวท่ีมีต่อการท่องเที่ยวเชิงอาหารในประเทศไทย (Kururatchaikul, 2014 : 1-3) จึงควรมีการจดัท าแผ่นพับ 
หรือแอพพลิเคช่ันแสดงรายละเอียดและท่ีตั้งของร้านอาหาร ภายในจังหวัดมหาสารคาม เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์
ข้อมูลเกี่ยวกับร้านอาหารมีชื่อเสียงและมีคณุภาพแก่นักท่องเที่ยว เพื่อให้จังหวัดมหาสารคามเป็นหนึง่ในจุดหมายปลายทาง 
ในการท่องเที่ยวเพื่อชิมอาหาร เพราะจังหวัดมหาสารคามมีรา้นอาหารหลากหลายประเภทอยู่เป็นจ านวนมาก เพียงแต่ขาด 
การประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วกัน เพราะการท่องเที่ยวที่ใช้อาหารเป็นจุดดึงดูดในการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวนั้น
ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก และการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอาหารจะช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทย
เป็นจุดหมายปลายทางหลักในการเดินทางท่องเที่ยวเชิงอาหาร (สริตา พันธ์เทียน, ทรงคุณ จันทรจร, และมาริสา โกเศยะโยธิน, 
2560 : 190-198; เบญจมาภรณ์ ช านาญฉา, 2561 : 103-116)  นอกจากนี้ การใช้อาหารเป็นเครื่องมือในการพัฒนากลยุทธ์

 

เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวท้ังในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ รวมทั้งประสบการณ์เกี่ยวกับอาหารยังช่วยใหน้ักท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับ
สถานท่ีท่องเที่ยวได้อย่างลึกซึ้ง (Cohen & Avieli, 2004 : 755-778)  

 
ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช ้
  1.1 หน่วยงานภาครัฐหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถน าข้อมลูเกี่ยวกับปัจจัยผลักดันและปัจจยัดึงดดูที่มีผลกับ

การใช้บริการรา้นอาหาร ไปใช้เป็นแนวทางในการให้ค าแนะน าแก่ผูป้ระกอบการ หรือผู้ที่สนใจจะเปดิร้านอาหารภายในจังหวัด
มหาสารคาม เพื่อใหส้ามารถตอบสนองและน าไปประยุกต์ใช้ในการท าธุรกิจของตน รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
สามารถน าผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการดึงดูดนักท่องเที่ยว และพัฒนาร้านอาหารภายในจังหวัดให้ตรงกับความต้องการฅ
ของนักท่องเที่ยว เช่น การท าเพจ เว็บไซต์ หรือคู่มือเพื่อให้ข้อมลูเกี่ยวกับร้านอาหารภายในจังหวัด หรอืจัดท าแผนการส่งเสริม
ธุรกิจบริการร้านอาหารในรูปแบบต่าง ๆ 

  1.2 นักวิชาการและผู้ที่สนใจสามารถน าข้อมูลที่ได้จากผลการวิจยั น าไปใช้ในการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับแรงจูงใจ 
ในการใช้บริการร้านอาหาร และประเภทของร้านอาหารซึ่งเป็นท่ีสนใจของนักท่องเที่ยว 

  1.3 ข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยจะน าไปใช้ในการปรับปรุงการให้บริการในร้านอาหาร รายการอาหาร การตกแต่ง
ภายใน รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรภายในสถานประกอบการที่ให้บรกิารอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อใหส้อดคล้องกับความต้องการ
ของนักท่องเที่ยว 

 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
  ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรท าการปรับกลุ่มเป้าหมายที่ท าการศึกษาให้มีคุณลักษณะและมีศักยภาพเหมาะสม

กับการเป็นนักท่องเที่ยวเชิงอาหาร เพื่อให้สามารถน าผลการวิจัยที่ได้มาก าหนดแผน และรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอาหาร 
ภายในจังหวัดมหาสารคามได้อย่างถูกต้อง อีกท้ังในการท าวิจัยครั้งต่อไปควรจัดหมวดหมู่อาหารแต่ละประเภทให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
เพื่อให้สามารถน าผลการวิจยัไปใช้สร้างเส้นทางท่องเที่ยว เพื่อชิมอาหารตามแตล่ะประเภท ได้ตรงตามความต้องการ 
ของนักท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมของอุตสาหกรรมร้านอาหาร
และเครื่องดื่มภายในจังหวัดมหาสารคามต่อไป 
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การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมยุวบรรณารักษ์ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 
The Development of Training Curriculum of Student Librarians for Secondary School  
Students Under Secondary Educational Service Area Office 22 
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บทคัดย่อ  
  การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมยุวบรรณารักษ์ส าหรับนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษา 
และ 2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมยุวบรรณารักษ์ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา การด าเนินการวิจัย
แบ่งออกเป็นขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน แนวคิด ทฤษฎี ข้ันท่ี 2 การสร้างและพัฒนาหลักสตูรฝึกอบรม  
ขั้นที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม ขั้นที ่4 การประเมินประสทิธิภาพและการปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรม กลุม่ตัวอย่าง
ได้แก่ นักเรยีนชุมนุมยุวบรรณารักษ์ โรงเรียนนาหวา้พิทยาคม “ธาตปุระสิทธ์ิประชานุเคราะห์” อ าเภอนาหว้า สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 30 คน ได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง  
ใช้วิธีการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน มุ่งเน้นการตรวจสอบความสอดคล้องและความเหมาะสมส่วนประกอบ 
ของหลักสูตร เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสมัภาษณ์ แบบทดสอบ แบบประเมินทักษะการปฏิบัติงานยุวบรรณารักษ ์
แบบสอบถาม สถติิ ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ คา่เฉลีย่ ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคา่สถิติทดสอบที  
(t-test for dependent samples)  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) หลักสตูรฝึกอบรมยุวบรรณารักษ์ส าหรับนักเรยีนระดับชั้นมัธยมศึกษา มี 4 องค์ประกอบหลัก 
ได้แก่ 1) จุดมุ่งหมายของหลักสตูร 2) เนื้อหา 3) กระบวนการฝึกอบรม และ 4) การวัดและประเมินผล 2) ประสิทธิภาพ 
ของหลักสูตรฝึกอบรมยุวบรรณารกัษ์ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา พบว่าความรู้ ความเขา้ใจในงานยุวบรรณารักษ์ 
ของนักเรียนหลังฝึกอบรมสูงกว่าก่อนฝึกอบรมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ.01 ทักษะการปฏิบัติงานยุวบรรณารักษ์ 
ของนักเรียนอยู่ในระดับดีมาก และ ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอ่หลักสูตรฝึกอบรมยุวบรรณารักษ์ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
( = 4.95) 
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Abstract  
 The purposes of this research were to: 1) develop a training course for student librarians,   
2) evaluate the effectiveness of the student librarians training course. This research was divided into 4 steps; 
studying information, theory and concepts, creating and developing the training course, trying out  
the training course and evaluating and improving the training course. The samples involve 30 students  
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in students librarian club of Na Wa Pittayakom "That Prasit Prachanukroh", Nawa district under Office of 
Secondary Educational Service Area 22 in the second semester of academic year 2560 selected by specific 
selecting method. The inspection of training course was evaluated by 5 experts who focus on monitoring 
compliance and appropriate components of the course. The instruments for collecting data were interview, 
test, skill evaluation and questionnaire. Statistics used in this study were percentage, mean ( ), standard 
deviation (SD) and statistical t-test (t-test for dependent samples). 
  The research found that:  1) The student librarians training course consisted of 4 main elements; 
the aim of the course, the contents, the training process and the measurement and evaluation. 2) The student 
librarians’ cognition after training is higher than before the training, statistically significant at the 01 level 
with very high operational skills. The student librarians’ satisfaction toward the training course is at the 
highest level ( =4.95). 
 
Keywords  : The Curriculum Development, The Development of Training Curriculum, Student Librarians 
 
บทน า 
 กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนไดเ้รียนรู้หน้าท่ีของบรรณารักษ์ คอยบริการ 
และอ านวยความสะดวกในการใช้ห้องสมุดให้กับเพื่อนๆ กิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงถึงความเป็นผูม้ีจิตสาธารณะ
และเสียสละ มีการเปิดรับสมัครผู้ทีจ่ะเป็นยุวบรรณารักษ์ มีการคัดเลือกท าความเข้าใจ และก าหนดหน้าที่รับผิดชอบยุวบรรณารักษ์
คอยช่วยเหลือคณุครูทุกช่วงพัก หรือบางครั้งในช่วงเช้าและเย็นด้วย จากการจัดกจิกรรมที่ผ่านมายุวบรรณารักษ์ท างานได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพสูง ท าให้การด าเนินงานของห้องสมุดเกดิความคล่องตัว เป็นระเบียบและบริการหนังสือให้กับเพื่อน ๆ  
ได้อย่างทั่วถึง ทั้งในห้องสมุดและบริเวณสนามที่จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ นอกจากนั้นยุวบรรณารักษ์ยังคอยแนะน าหนังสือใหม่ 
และให้ความช่วยเหลือคณุครูขณะที่ท ากิจกรรมอื่น ๆ ของห้องสมุดดว้ย (ผกาแก้ว แจ้งสว่าง, 2561 : 3) 
 จากผลการวิจัยของ เด่นกวี ศรีอ่อนจันทร์ (2555 : 150) ได้ศึกษาเรือ่งการพัฒนาการด าเนินงานห้องสมุดโรงเรียน
ดอนจานวิทยาคม อ าเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่าการฝึกงานนักเรียนช่วยงานห้องสมดุ สามารถแบ่งเบาภาระงานของ
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ในด้านการให้บริการยืม–คืนหนังสือ มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นการจัดเก็บหนังสือขึ้นช้ัน มีความเป็นระเบียบ
ถูกต้อง การจัดป้ายนิเทศ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ สามารถจัดบริการได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น นักเรียนรู้จักหนังสือและสนใจเข้าใช้บริการ
จากห้องสมุดมากยิ่งข้ึน และการตกแต่งห้องสมุด ช่วยสร้างบรรยากาศในการเรยีนรู้ภายในห้องสมดุให้สวยงาม มีระบบระเบียบ
และสะอาดตา มีผลท าให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุดมีเวลาจดับริการห้องสมดุให้แก่ครู นักเรยีนที่มาใช้บริการได้ดีขึ้น สอดคล้องกับ
การศึกษาของ อ าภา วังกาฮาด (2556 : 144) พบว่าห้องสมุดโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 62.8 ได้จัดให้ม ี
ผู้ช่วยครูบรรณารักษ์ บรรณารักษอ์าสา/นักเรียนช่วยงานห้องสมดุ เนื่องจากโรงเรียนส่วนใหญ่มคีรูบรรณารักษ์ไมเ่พียงพอ 
และมภีาระหน้าที่หลายอย่าง จึงได้อนุญาตให้นักเรียนมาช่วยงานเปน็บรรณารักษ์อาสา นักเรียนที่อยูชุ่มนุมห้องสมุดมาช่วยงาน
ยืม-คืนหนังสือ จัดชัน้หนังสือ และงานอ่ืน ๆ ในห้องสมุด สอดคล้องกับ กรุณา พยัคฆชนม์ (2560 : ออนไลน์) ได้กล่าวถึง 
แนวทางการบริหารจัดการห้องสมุดโรงเรียน ว่าการบริหารบุคคล ห้องสมุดโรงเรียนยังมีปัญหาด้านขาดแคลนบุคลากรบรรณารักษ์
ห้องสมุดโรงเรียนต้องท างานหลายหน้าที่ หลายแห่งมีบรรณารักษ์ท่ีมีวุฒิการศึกษาบรรณารักษศาสตร์ หรือสารนิเทศศาสตร์โดยตรง 
โดยอาจเป็นผู้ได้รับการฝึกอบรมวิชาห้องสมุดในหลักสูตรระยะสั้น แนวทางแก้ไขปัญหา คือ การจัดให้มีนักเรียนช่วยงานห้องสมุด 
การจัดชุมนุมหรือชมรมห้องสมดุ ซึ่งนอกจากจะไดผู้้มาช่วยงานทั่ว ๆ ไปของห้องสมุดแล้วยังได้สอนงานให้นักเรียนด้วย  
  จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น นักเรียนยังขาดความรู้ความเข้าใจ ทักษะในการปฏิบัติงานยุวบรรณารักษ์ และห้องสมุด
โรงเรียนมีปัญหาด้านขาดแคลนบคุลากร ท าให้ผู้วจิัยตระหนักถึงความส าคญัของยุวบรรณารักษ์ ในการท าหน้าที่เป็นผู้ช่วย
บรรณารักษ์ ท างานทุกอย่างตามที่ได้รับมอบหมายจากบรรณารักษด์้วยใจอาสา ช่วยให้การบริการห้องสมุดรวดเร็วและทันต่อ
ความต้องการของผู้ใช้บริการ ผู้วิจยัในฐานะผู้ท าหน้าที่บรรณารักษ์หอ้งสมุด ได้แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนานักเรียนให้เป็น 
ยุวบรรณารักษ์โดยการฝึกอบรม วา่จะส่งผลให้นักเรียนเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะการปฏิบตัิงานยุวบรรณารักษ์ 
สามารถน าไปใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาการเรียน และช่วยงานบรรณารักษ์ท าหน้าที่ช่วยงานห้องสมุด ตลอดจนช่วยแบ่งเบาภาระ
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in students librarian club of Na Wa Pittayakom "That Prasit Prachanukroh", Nawa district under Office of 
Secondary Educational Service Area 22 in the second semester of academic year 2560 selected by specific 
selecting method. The inspection of training course was evaluated by 5 experts who focus on monitoring 
compliance and appropriate components of the course. The instruments for collecting data were interview, 
test, skill evaluation and questionnaire. Statistics used in this study were percentage, mean ( ), standard 
deviation (SD) and statistical t-test (t-test for dependent samples). 
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highest level ( =4.95). 
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ได้อย่างทั่วถึง ทั้งในห้องสมุดและบริเวณสนามที่จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ นอกจากนั้นยุวบรรณารักษ์ยังคอยแนะน าหนังสือใหม่ 
และให้ความช่วยเหลือคณุครูขณะที่ท ากิจกรรมอื่น ๆ ของห้องสมุดดว้ย (ผกาแก้ว แจ้งสว่าง, 2561 : 3) 
 จากผลการวิจัยของ เด่นกวี ศรีอ่อนจันทร์ (2555 : 150) ได้ศึกษาเรือ่งการพัฒนาการด าเนินงานห้องสมุดโรงเรียน
ดอนจานวิทยาคม อ าเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่าการฝึกงานนักเรียนช่วยงานห้องสมดุ สามารถแบ่งเบาภาระงานของ
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ในด้านการให้บริการยืม–คืนหนังสือ มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นการจัดเก็บหนังสือขึ้นช้ัน มีความเป็นระเบียบ
ถูกต้อง การจัดป้ายนิเทศ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ สามารถจัดบริการได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น นักเรียนรู้จักหนังสือและสนใจเข้าใช้บริการ
จากห้องสมุดมากยิ่งข้ึน และการตกแต่งห้องสมุด ช่วยสร้างบรรยากาศในการเรยีนรู้ภายในห้องสมดุให้สวยงาม มีระบบระเบียบ
และสะอาดตา มีผลท าให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุดมีเวลาจดับริการห้องสมดุให้แก่ครู นักเรยีนที่มาใช้บริการได้ดีขึ้น สอดคล้องกับ
การศึกษาของ อ าภา วังกาฮาด (2556 : 144) พบว่าห้องสมุดโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 62.8 ได้จัดให้ม ี
ผู้ช่วยครูบรรณารักษ์ บรรณารักษอ์าสา/นักเรียนช่วยงานห้องสมดุ เนื่องจากโรงเรียนส่วนใหญ่มคีรูบรรณารักษ์ไมเ่พียงพอ 
และมภีาระหน้าที่หลายอย่าง จึงได้อนุญาตให้นักเรียนมาช่วยงานเปน็บรรณารักษ์อาสา นักเรียนที่อยูชุ่มนุมห้องสมุดมาช่วยงาน
ยืม-คืนหนังสือ จัดชัน้หนังสือ และงานอ่ืน ๆ ในห้องสมุด สอดคล้องกับ กรุณา พยัคฆชนม์ (2560 : ออนไลน์) ได้กล่าวถึง 
แนวทางการบริหารจัดการห้องสมุดโรงเรียน ว่าการบริหารบุคคล ห้องสมุดโรงเรียนยังมีปัญหาด้านขาดแคลนบุคลากรบรรณารักษ์
ห้องสมุดโรงเรียนต้องท างานหลายหน้าที่ หลายแห่งมีบรรณารักษ์ท่ีมีวุฒิการศึกษาบรรณารักษศาสตร์ หรือสารนิเทศศาสตร์โดยตรง 
โดยอาจเป็นผู้ได้รับการฝึกอบรมวิชาห้องสมุดในหลักสูตรระยะสั้น แนวทางแก้ไขปัญหา คือ การจัดให้มีนักเรียนช่วยงานห้องสมุด 
การจัดชุมนุมหรือชมรมห้องสมดุ ซึ่งนอกจากจะไดผู้้มาช่วยงานทั่ว ๆ ไปของห้องสมุดแล้วยังได้สอนงานให้นักเรียนด้วย  
  จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น นักเรียนยังขาดความรู้ความเข้าใจ ทักษะในการปฏิบัติงานยุวบรรณารักษ์ และห้องสมุด
โรงเรียนมีปัญหาด้านขาดแคลนบคุลากร ท าให้ผู้วจิัยตระหนักถึงความส าคญัของยุวบรรณารักษ์ ในการท าหน้าที่เป็นผู้ช่วย
บรรณารักษ์ ท างานทุกอย่างตามที่ได้รับมอบหมายจากบรรณารักษด์้วยใจอาสา ช่วยให้การบริการห้องสมุดรวดเร็วและทันต่อ
ความต้องการของผู้ใช้บริการ ผู้วิจยัในฐานะผู้ท าหน้าที่บรรณารักษ์หอ้งสมุด ได้แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนานักเรียนให้เป็น 
ยุวบรรณารักษ์โดยการฝึกอบรม วา่จะส่งผลให้นักเรียนเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะการปฏิบตัิงานยุวบรรณารักษ์ 
สามารถน าไปใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาการเรียน และช่วยงานบรรณารักษ์ท าหน้าที่ช่วยงานห้องสมุด ตลอดจนช่วยแบ่งเบาภาระ

 
 

ของครูหรือบรรณารักษ์ได้ ดังนั้นผูว้ิจัยจึงได้พัฒนาหลักสตูรฝึกอบรมยุวบรรณารักษ์ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ท่ีสามารถใช้เป็นเครื่องมือและแนวทางในการแก้ปัญหาการขาดแคลน
บุคลากรห้องสมุด ตลอดทั้งเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจทราบต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมยวุบรรณารักษ์ ส าหรับนักเรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษา  
             2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของหลกัสูตรฝึกอบรมยุวบรรณารักษ์ ส าหรับนักเรยีนระดับชั้นมัธยมศึกษา  
 
กรอบแนวคิด 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
 
ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิด 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝกึอบรมยุวบรรณารักษ์ ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 เป็นการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม มี 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 
แนวคิด ทฤษฎี 2) การสร้างและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 3) การทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม และ 4) การประเมินประสิทธิภาพ
และการปรับปรุงหลักสตูรฝึกอบรม ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน พร้อมที่จะน าไปใช้ต่อไป 
 1. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
  1.1 ประชากร นักเรียนโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม “ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์” อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 1,150 คน 
  1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชุมนุมยุวบรรณารักษ์ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม “ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์”   
ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 30 คน ได้โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง 
 
 

หลักสูตรฝึกอบรมยุวบรรณารักษ์ 
ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศกึษา             

สังกัดส านกังานการศึกษามธัยมศึกษา เขต 22 
 

องค์ประกอบของหลักสูตร 
1. จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
2. เนื้อหา  
    2.1 การจัดเรียงหนังสือบนช้ัน  
    2.2 การบริการยืม-คืน 
    2.3 การจัดหมวดหมู่หนังสือ 
    2.4 กิจกรรมส่งเสรมิการอ่าน 
3. กระบวนการฝึกอบรม 
    3.1 การวางแผน Plan = P 
    3.2 การปฏิบัติ Do = D 
    3.3 การตรวจสอบ Check  = C 
    3.4 การปรับปรุงแก้ไข Action = A 
 4. การวัดและประเมินผล 
 

ประสิทธิภาพจากการฝึกอบรม 
หลักสูตรฝึกอบรมยุวบรรณารักษ์ 

ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศกึษา  
สังกัดส านกังานการศึกษามธัยมศึกษา เขต 22 

 

1. ความรู้ ความเข้าใจในงานยุวบรรณารักษ์ 
2. ทักษะการปฏิบัติงานยุวบรรณารักษ์  
3. ความพึงพอใจของนักเรียนมีต่อหลักสตูรฝึกอบรม
ยุวบรรณารักษ์ 
 



วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
ปที่ 14 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2563150

 
 

  2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  2.1 แบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคณุวุฒิ จ านวน 5 คน ถึงความจ าเป็นและมคีวามต้องการในการพัฒนายุวบรรณารักษ์
ด้วยการฝึกอบรม 

  2.2 แบบทดสอบ วัดความรู้ความเข้าใจในงานยุวบรรณารักษ์ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ฉบับก่อน 
การฝึกอบรมและหลังการฝึกอบรม เรื่องการจดัเรยีงหนังสือบนช้ัน การบริการยืม-คืน การจัดหมวดหมู่หนังสือ กิจกรรมส่งเสรมิ
การอ่าน จ านวน 1 ชุด 
      2.3 แบบประเมินทักษะการปฏิบัติงานยุวบรรณารักษ์ของนักเรียน ฉบับก่อนและหลังการฝึกอบรม เรื่องการจัดเรียง
หนังสือบนช้ัน การบริการยืม-คืน การจัดหมวดหมูห่นังสือ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จ านวน 1 ชุด 
      2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรมยุวบรรณารักษ์ ส าหรับนักเรยีนระดับชั้น
มัธยมศึกษา จ านวน 1 ชุด 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองกับนักเรียน 

 3.1 ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กับนักเรียนกลุม่ตัวอย่าง ด้วยแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจในงาน 
ยุวบรรณารักษ์ จ านวน 1 ชุดและเก็บข้อมูลที่ไดจ้ากการท าแบบทดสอบไว้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นต่อไป 

 3.2 ผู้วิจัยด าเนินการฝึกอบรมและประเมินระหว่างการฝึกอบรม ประเมินผลการเรยีนรู้ตามจุดประสงค์ 
เชิงพฤติกรรมในแตล่ะหน่วยการเรียนรู้ ตามผลการปฏิบัติกิจกรรมตามใบงาน พร้อมท้ังวัดและประเมินผลทักษะการปฏบิัติงาน
ยุวบรรณารักษ์ ในทุกหน่วยการเรยีนรู้ จ านวน 4 หน่วย รวม 16 ช่ัวโมง 

 3.3 ทดสอบหลังเรยีน (Post-test) กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ด้วยแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจในงาน 
ยุวบรรณารักษ์ จ านวน 1 ชุด 
   3.4 นักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อหลกัสูตรฝึกอบรมหลังการฝึกอบรม 
ยุวบรรณารักษ์ จ านวน 1 ชุด เพื่อเก็บข้อมูลและน าข้อมลูที่ไดจ้ากการทดสอบ และจากการสอบถามไปวิเคราะห์ต่อไป 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
   ผู้วิจัยน าข้อมลูที่เก็บรวบรวมได้จากเครื่องมือวัดมาวเิคราะห์สถติิ โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมลู ไดแ้ก่      
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่า t-test แบบ Dependent Samples ส าหรับการเปรยีบเทียบ
ระหว่างก่อน และหลังการฝึกอบรม 
 
สรุปผล 
 1. หลักสูตรฝึกอบรมยุวบรรณารักษ ์ส าหรับนกัเรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา 
เขต 22 มี 4 องค์ประกอบหลัก คือ 1) จุดมุ่งหมายของหลักสตูร 2) เนื้อหา 3) กระบวนการฝึกอบรม 4) การวัดและประเมินผล  
 2. ผลการประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมยุวบรรณารักษ์ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศกึษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 22  ผลจากการทดลองใช้หลักสตูรฝึกอบรมพบวา่ คะแนนความรู ้
ความเข้าใจในงานยุวบรรณารักษห์ลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝกึอบรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 ทักษะการ
ปฏิบัติงานยุวบรรณารักษ์ของนักเรียน พบว่าคะแนนทักษะการปฏิบตัิงานยุวบรรณารักษ์ของนักเรียน ในภาพรวมอยู่ใน 
ระดับดีมาก ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมตี่อหลักสูตรฝึกอบรมยุวบรรณารักษ์ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.95) 
  
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยและพัฒนาหลักสตูรฝึกอบรมยุวบรรณารักษ์ ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา สังกดัส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 มีประเด็นนา่สนใจน ามาอภปิรายผล ดังนี ้
 1. ผลการพัฒนาหลักสตูรฝึกอบรมยุวบรรณารักษ์ ส าหรับนักเรยีนระดับช้ันมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 พบว่าจากการน าข้อมลูพื้นฐานหลักสูตรยุวบรรณารักษ์ของ วิชัย วงษ์ใหญ่ (2537 : 5); พิสณุ 
ฟองศรี (2549 : 134-135; นุชนารถ เย็นฉ่ า (2554 : 17); ทัศนพรรณ จิรารักษ์ (2558 : 22); สายสุนีย์ กลางประพันธ์ (2558 : 9) ; 
Taba (1962 : 422-423); Nicholls (1978 : 17);  Kerr (1989 : 16 and Tyler (1989 : 5-6) น าข้อมูลมาวิเคราะห์ 
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  2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  2.1 แบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคณุวุฒิ จ านวน 5 คน ถึงความจ าเป็นและมคีวามต้องการในการพัฒนายุวบรรณารักษ์
ด้วยการฝึกอบรม 

  2.2 แบบทดสอบ วัดความรู้ความเข้าใจในงานยุวบรรณารักษ์ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ฉบับก่อน 
การฝึกอบรมและหลังการฝึกอบรม เรื่องการจดัเรยีงหนังสือบนช้ัน การบริการยืม-คืน การจัดหมวดหมู่หนังสือ กิจกรรมส่งเสรมิ
การอ่าน จ านวน 1 ชุด 
      2.3 แบบประเมินทักษะการปฏิบัติงานยุวบรรณารักษ์ของนักเรียน ฉบับก่อนและหลังการฝึกอบรม เรื่องการจัดเรียง
หนังสือบนช้ัน การบริการยืม-คืน การจัดหมวดหมูห่นังสือ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จ านวน 1 ชุด 
      2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรมยุวบรรณารักษ์ ส าหรับนักเรยีนระดับชั้น
มัธยมศึกษา จ านวน 1 ชุด 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองกับนักเรียน 

 3.1 ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กับนักเรียนกลุม่ตัวอย่าง ด้วยแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจในงาน 
ยุวบรรณารักษ์ จ านวน 1 ชุดและเก็บข้อมูลที่ไดจ้ากการท าแบบทดสอบไว้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นต่อไป 

 3.2 ผู้วิจัยด าเนินการฝึกอบรมและประเมินระหว่างการฝึกอบรม ประเมินผลการเรยีนรู้ตามจุดประสงค์ 
เชิงพฤติกรรมในแตล่ะหน่วยการเรียนรู้ ตามผลการปฏิบัติกิจกรรมตามใบงาน พร้อมท้ังวัดและประเมินผลทักษะการปฏบิัติงาน
ยุวบรรณารักษ์ ในทุกหน่วยการเรยีนรู้ จ านวน 4 หน่วย รวม 16 ช่ัวโมง 

 3.3 ทดสอบหลังเรยีน (Post-test) กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ด้วยแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจในงาน 
ยุวบรรณารักษ์ จ านวน 1 ชุด 
   3.4 นักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อหลกัสูตรฝึกอบรมหลังการฝึกอบรม 
ยุวบรรณารักษ์ จ านวน 1 ชุด เพื่อเก็บข้อมูลและน าข้อมลูที่ไดจ้ากการทดสอบ และจากการสอบถามไปวิเคราะห์ต่อไป 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
   ผู้วิจัยน าข้อมลูที่เก็บรวบรวมได้จากเครื่องมือวัดมาวเิคราะห์สถติิ โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมลู ไดแ้ก่      
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่า t-test แบบ Dependent Samples ส าหรับการเปรยีบเทียบ
ระหว่างก่อน และหลังการฝึกอบรม 
 
สรุปผล 
 1. หลักสูตรฝึกอบรมยุวบรรณารักษ ์ส าหรับนกัเรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา 
เขต 22 ม ี4 องค์ประกอบหลัก คือ 1) จุดมุ่งหมายของหลักสตูร 2) เนื้อหา 3) กระบวนการฝึกอบรม 4) การวัดและประเมินผล  
 2. ผลการประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมยุวบรรณารักษ์ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศกึษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 22  ผลจากการทดลองใช้หลักสตูรฝึกอบรมพบวา่ คะแนนความรู ้
ความเข้าใจในงานยุวบรรณารักษห์ลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝกึอบรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 ทักษะการ
ปฏิบัติงานยุวบรรณารักษ์ของนักเรียน พบว่าคะแนนทักษะการปฏิบตัิงานยุวบรรณารักษ์ของนักเรียน ในภาพรวมอยู่ใน 
ระดับดีมาก ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมตี่อหลักสูตรฝึกอบรมยุวบรรณารักษ์ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.95) 
  
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยและพัฒนาหลักสตูรฝึกอบรมยุวบรรณารักษ์ ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา สังกดัส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 มีประเด็นนา่สนใจน ามาอภปิรายผล ดังนี ้
 1. ผลการพัฒนาหลักสตูรฝึกอบรมยุวบรรณารักษ์ ส าหรับนักเรยีนระดับช้ันมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 พบว่าจากการน าข้อมลูพื้นฐานหลักสูตรยุวบรรณารักษ์ของ วิชัย วงษ์ใหญ่ (2537 : 5); พิสณุ 
ฟองศรี (2549 : 134-135; นุชนารถ เย็นฉ่ า (2554 : 17); ทัศนพรรณ จิรารักษ์ (2558 : 22); สายสุนีย์ กลางประพันธ์ (2558 : 9) ; 
Taba (1962 : 422-423); Nicholls (1978 : 17);  Kerr (1989 : 16 and Tyler (1989 : 5-6) น าข้อมูลมาวิเคราะห์ 

 
 

และสังเคราะห์จนได้องค์ประกอบของหลักสูตร 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) จุดมุ่งหมายของหลักสตูร 2) เนื้อหา 3) กระบวนการ
ฝึกอบรมและ 4) การวัดและประเมินผล ซึ่งสอดคล้องกับองค์ประกอบหลักสูตรของผู้วิจัย ทีไ่ด้ด าเนินการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
ตามหลักวิชาการและกระบวนการพัฒนาหลักสตูรที่มีประสิทธิภาพ และรูปแบบการพัฒนาหลักสตูรของ Saylor and 
Alexander Mode (Tyler, 1989: 1); Skilbeck (1984, อ้างถึงใน บุญเลี้ยง ทุมทอง (2553 : 192-195) โดยสรุปรูปแบบการวิจัย
และพัฒนาหลักสูตร ดังนี้ ระยะที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมมี 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน แนวคิด ทฤษฎี 
2) การสร้างและพัฒนาหลักสูตรฝกึอบรม 3) การทดลองใช้หลักสตูรฝึกอบรม ระยะที่ 2 การประเมินประสิทธิภาพ 
และการปรับปรุงหลักสตูรฝึกอบรม จึงท าให้หลักสตูรมีองค์ประกอบครบถ้วนเหมาะสม สอดคล้องกันท้ังองค์ประกอบภายใน 
เพื่อหาความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาหลักสตูรฝึกอบรมยุวบรรณารักษ์ พบว่าทักษะการปฏิบตัิงานยุวบรรณารักษ์ ควรไดร้ับ
การส่งเสริมและพัฒนาจึงได้น ามาก าหนดเป็นจดุมุ่งหมาย และเนื้อหาของหลักสูตรฝึกอบรมจากการศกึษาแนวคิด ทฤษฎี  
ผู้วิจัยได้สังเคราะห์เนื้อหาส าคัญของงานยุวบรรณารักษ์ ประกอบด้วย 4 งาน ดังนี้ 1) การจัดเรยีงหนังสือบนช้ัน 2) การบริการ
ยืม-คืน 3) การจัดหมวดหมู่หนังสือ 4) กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน หลังจากนั้นจัดท าร่างหลักสูตรฝึกอบรม ตรวจสอบร่างหลักสูตร
ฝึกอบรม น าหลักสตูรฝึกอบรมไปทดลองใช้ และประเมินผลการใช้หลักสตูรฝึกอบรม 
 2. ผลการประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมยุวบรรณารักษ์ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศกึษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 พบว่าหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด มผีลดังนี ้ 
ผลการเปรยีบเทียบคะแนนความรูค้วามเข้าใจในงานยุวบรรณารักษ์ พบว่าคะแนนทดสอบหลังฝึกอบรมสูงกว่าก่อนฝึกอบรม
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าหลักสูตรฝึกอบรมสามารถพัฒนาความรู้ความเข้าใจ
ในงานยุวบรรณารักษ์ ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ได้เพิ่มขึ้นจริง  
ผลการศึกษาทักษะการปฏิบัติงานยุวบรรณารักษ์ เพือ่ประเมินทักษะการปฏิบัติงานยุวบรรณารักษ์ของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
โดยใช้แบบประเมินทักษะการปฏบิัติงานยุวบรรณารักษ์ ระหว่างการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ผู้วิจัยสรา้งขึ้นในการประเมิน 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูล ในทุกหน่วยการเรียนรู้ พบว่าคะแนนเฉลี่ยด้านทักษะการปฏิบัติงานยุวบรรณารักษ์
อยู่ในระดับดมีาก เมื่อพิจารณาแยกเป็นทักษะพบว่าทักษะการจัดหมวดหมู่หนังสือ อยู่ในระดับดี โดยทักษะการบริการยืม-คืน 
มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดที่ 10.97 และทักษะการจัดหมวดหมูห่นังสือ มีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุดที่ 9.23 ผลการศกึษาความพึงพอใจ 
ของนักเรียนท่ีมีต่อหลักสูตรฝึกอบรมยุวบรรณารักษ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.95) เมื่อพิจารณาในรายละเอียด
พบว่าด้านสถานท่ี/ระยะเวลา ด้านสื่อประกอบการฝึกอบรม และดา้นการวัดและประเมินผล มีระดับคะแนนเฉลีย่สูงสดุเท่ากัน 
คือ 5.00 รองลงมามีคะแนนเฉลีย่ 4.96 คือ ด้านวิทยากร ด้านการน าความรูไ้ปใช้มีคะแนนเฉลี่ย 4.87 และด้านกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ยต่ าสดุที่ 4.84  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมยุวบรรณารักษ์ ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ไดข้้อเสนอแนะ ดังนี ้
  1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช ้
  1.1 วิทยากรและผู้ช่วยวิจัย มีความส าคัญในการจัดกิจกรรมประสบการณ์ในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ผู้ด าเนินการฝึกอบรมควรศึกษารายละเอยีดหลักสตูรฝึกอบรมตลอดจนคู่มือหลักสูตรฝึกอบรมให้เข้าใจแนวคิด ทฤษฎี เนื้อหา
การฝึกอบรมการจดักิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการฝึกอบรม และการวดัและประเมินผล หากน าไปใช้กับนักเรียนในระดับอื่นๆ  
ควรพิจารณาในส่วนของความยากง่ายของเนื้อหา โดยปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการพัฒนา 
  1.2 ควรใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานให้นักเรียนเกิดความรู้
ความเข้าใจ เกิดทักษะการปฏิบตัิงานยุวบรรณารักษ์มากยิ่งข้ึน 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
    2.1 ควรมีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรทีส่่งเสริมทักษะการปฏิบัติงานยุวบรรณารักษ์ในด้านอื่น ๆ เช่น  
ทักษะการบ ารุงรักษาและการซ่อมหนังสือ น าไปใช้กับนักเรียนในระดับชั้นอื่น ๆ 
  2.2 ควรน าวิธีการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสตูรฝึกอบรมนีไ้ปใช้ในแนวทางการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมอื่น ๆ  
เพื่อพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในสถานศึกษาอื่นต่อไป 
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การพัฒนาระบบสารสนเทศผู้ใช้บริการศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 
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Chatchawan khantikhachenchat1 and Phonkaran somkhow 2 
 
บทคัดย่อ 

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบสารสนเทศผู้ใช้บริการของศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทย 
และแพทย์ทางเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2) หาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 
ผู้มาใช้บริการของศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทย 3) ประเมินความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศผู้ใช้บริการ ศูนย์บริการ 
ทางการแพทย์แผนไทย การพัฒนาระบบสารสนเทศออกแบบและพฒันาโดยใช้โปรแกรม phpMyAdmin ในการจัดการ
ฐานข้อมูล การจัดท าระบบ Web Server ใช้ภาษา JavaScript, ภาษาPHP, ภาษาHTML ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ 
ในการประเมินผลของระบบ คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งแบบสอบถามมี 3 แบบ ประกอบด้วย  
แบบประเมินประสิทธิภาพส าหรบัผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แบบประเมินประสิทธิภาพส าหรับผูดู้แลระบบ  
และแบบประเมินประสิทธิภาพส าหรับกลุ่มผู้ใช้งาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัยพบว่า ได้ระบบสารสนเทศทีส่ามารถจัดเกบ็ค้นหาข้อมลู มีความถูกต้อง ตรงความต้องการของผู้ใช้งาน การประเมิน
เพื่อหาประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เช่ียวชาญด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
4.62 การประเมินความพึงพอใจของกลุ่มผู้ดูแลระบบอยู่ในระดับดมีาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 และการประเมินความพึงพอใจ
ของกลุ่มผู้ใช้งานอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 แสดงให้เห็นว่าระบบสารสนเทศผู้มาใช้บริการของศูนย์บริการทางการแพทย์
แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ค าส าคัญ :  ระบบสารสนเทศ, การพัฒนาระบบสารสนเทศ, แพทย์แผนไทย 
 
Abstract  
 The objectives of this research were 1) to study and develop user database system for Thai Traditional 
and Alternative Medicine Service Center in the Northeast, Ubon Ratchathani Rajabhat University, 2) to find 
the efficiency of the developed user database system, and 3) to assess satisfaction of the developed user 
database system. The user database system was designed and developed using phpMyAdmin for database 
management, and the web server system was developed using JavaScript, PHP, and HTML. A 5-rating scale 
questionnaire was used as a tool to evaluate the user database system. The questionnaire was divided 
into 3 forms for computer program experts, system administrators, and users. The statistics used for data 
analysis were mean and standard deviation. It was found that the developed user database system  
could store and search for information. The system displayed accurate data and it met the needs of users. 
The results of the system evaluation from the satisfaction questionnaire by the computer program experts 
showed that the system had a very good level of efficiency with a mean of 4.62. The system evaluation 
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by the system administrators also showed that the system had a very good level of efficiency with a mean  
of 4.57. The system evaluation by the users showed that the system had a good level of efficiency with a mean 
of 4.21. It could be concluded that the developed user database system of Thai Traditional and Alternative 
Medicine Service Center in the Northeast, Ubon Ratchathani Rajabhat University could be used effectively. 
 

Keywords  :  Information systems, Information system development, Thai traditional Medicine 
 
บทน า 

 การรักษาพยาบาลที่เป็นอยูต่ั้งแตอ่ดีตจนถึงปัจจุบันนั้น ไม่ว่าจะเป็นตามโรงพยาบาล สาธารณสุข โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ หรือตามคลินิกต่าง ๆ ทุกท่ีจ าเป็นต้องมีเวชระเบยีนในการเก็บข้อมูลที่เกีย่วข้องกับตัวผู้ป่วยรวมเอาไว้  
เช่น ประวัติผูป้่วย ประวตัิการรักษาพยาบาล โรคประจ าตัว ประวัตกิารรับประทานยา การแพ้ยา เป็นต้น จึงมีแนวคิดให้เกิด 
การน าเทคโนโลยสีารสนเทศเข้ามาช่วยในการสร้างระบบเวชระเบียนให้เกิดความสะดวกสบาย ในด้านการสร้างข้อมูล
เปลี่ยนแปลงข้อมูล ลบข้อมูล และจัดเก็บข้อมลูขึ้นมา เรยีกว่าระบบฐานข้อมูลกลางเวชระเบียนผู้ป่วย เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ให้ดียิ่งข้ึน และเพื่อแก้ไขปญัหาการเก็บข้อมูลแบบเก่าที่มีการใช้กระดาษในการบันทึกข้อมูล ปัญหาข้อมูลซ้ าซ้อนของผู้ป่วย  
อีกทั้งยังไม่มีความยดืหยุ่นในการเรียกใช้ข้อมูลของผู้ป่วยด้วย ซึ่งระบบนี้เป็นการรวบรวมข้อมลูเวชระเบียนจากศูนย์บริการ 
ทางการแพทย์แผนไทยและแพทยท์างเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื น ามารวมไวด้้วยกันในฐานข้อมลูท าให้เกิดความสะดวก
ในการสืบค้นหาประวัตผิู้ป่วย ประวัติการรับการรักษา (ภายุติ แก่นทอง, เมธี วงศ์วุฑฒิ และอภิสิทธ์ิ เสยีงเลิศ, 2555 : 13) 

 ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ เข้ามามีบทบาทที่ส าคัญทั้งในชีวิตประจ าวันและการท างาน รวมถึงวิวัฒนาการ
ของเทคโนโลยสีารสนเทศได้เปลี่ยนแปลงไปตามแตล่ะยุคสมยัซึ่งองค์กรต่าง ๆ ได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ 
ในการปฏิบัติงานกันอย่างแพร่หลาย โดยการน าหลักการของระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document Management 
System) เข้ามาช่วยในการพัฒนาระบบขององค์กร เพื่อให้ระบบงานขององค์กรมีประสิทธิภาพเพิ่มความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน 
เช่น การจัดเก็บเอกสาร การส่งข้อมูล การค้นหาข้อมูล การติดต่อสื่อสาร ภายในองค์กร ทั้งยังเป็นการลดปริมาณการใช้ทรัพยากร
กระดาษ ลดพื้นที่และสถานที่ในการจัดเก็บเอกสาร สามารถสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์ ท าให้ได้ข้อมูลที่รวดเร็วทันต่อความต้องการ 
ประหยดัเวลาและทรัพยากรต่าง ๆ มากขึ้น ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนโดยระบบการปฏิบตัิเดิมมีการจดัเก็บเอกสาร
รูปแบบของแฟม้กระดาษ ในรูปแบบของไฟล์ เอกสารมีการลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสารในสมุด การค้นหาเอกสารจะต้องใช้เวลานาน
ในการค้นหาการแจกจ่ายเอกสาร บางครั้งเกิดการสูญหายจึงเป็นเหตุให้ไมส่ามารถจัดท าเอกสารคุณภาพได้ตามที่ก าหนดไว้  
ในอดีตเอกสารที่ใช้ในโรงพยาบาลทั้งเอกสารภายในและเอกสารภายนอก โรงพยาบาลส่วนใหญ่จะจัดเก็บในรูปแบบแฟ้มกระดาษ  
มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นแบบ Manual มีการลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสารในสมุด และโปรแกรมที่น ามาใช้ในการเก็บข้อมูลต่าง ๆ 
ส่วนใหญ่เป็น Microsoft Excel และ Microsoft Word ปญัหาที่พบกันบ่อย ๆ คือ ความไมส่ะดวกในการจัดเก็บเอกสาร 
และการสืบค้นเอกสาร มีความล่าช้าเพราะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบและค้นหา สิ้นเปลืองทรัพยากรกระดาษและงบประมาณ
เกี่ยวกับอุปกรณส์ านักงานเกินความจ าเป็น ปรมิาณเอกสารเพิ่มขึ้นสง่ผลให้เปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บแฟ้มเอกสาร ตู้เก็บเอกสาร
ไม่เพียงพอ ไมม่ีระบบการป้องกันเอกสารให้มีความปลอดภัยที่ดีพอ (รพีพร ริมสุข, 2555 : 5) 

 ศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบราชธานี 
จัดตั้งขึ้นภายใตค้ณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี เมื่อปี พ.ศ. 2554 เพื่อเป็นแหล่ง 
ฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา และเพื่อให้บริการทางดา้นการแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี ประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง ในปี พ.ศ. 2554 ศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทย
ได้ท าการจัดซื้อโปรแกรมบริหารงานคลีนิคส าเร็จรูป ส าหรับจัดเก็บข้อมูลผู้มาใช้บริการจากบริษัทภายนอก เพื่อจัดเก็บฐานข้อมูล
ผู้ใช้บริการปัจจุบันมีจ านวนผู้มาใช้บริการเป็นจ านวนมาก โปรแกรมเกิดขัดข้องไม่สามารถจัดเก็บข้อมลูได้ และไมม่ีเจ้าหน้าท่ี
จากบริษัทที่จ าหน่ายโปรแกรมมาบริการ เนื่องจากบริษัทที่อยู่กรุงเทพมหานคร และจัดซื้อมาเป็นเวลานานแล้ว เจ้าหน้าที่เวชระเบียน
ของศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทยจึงจัดเก็บข้อมูลผู้มาใช้บริการด้วยกระดาษแบบฟอร์ม ท าให้สิ้นเปลืองทรัพยากรกระดาษ
และงบประมาณเกี่ยวกับอุปกรณส์ านักงานเกินความจ าเป็น และปรมิาณเอกสารเพิ่มขึ้นส่งผลให้เปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บ 
แฟ้มเอกสาร ตู้เก็บเอกสารไม่เพียงพอ จึงได้บันทึกข้อมูลประวตัิผู้มาใช้บริการลงในโปรแกรม Microsoft Excel ซึ่งมีขอบเขต
การท างานได้น้อยมาก ผู้วิจัยจึงเลง็เห็นว่าปัญหานี้จะเป็นผลกระทบต่อระบบสารสนเทศข้อมลูผูม้าใช้บริการในภายภาคหนา้ 
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by the system administrators also showed that the system had a very good level of efficiency with a mean  
of 4.57. The system evaluation by the users showed that the system had a good level of efficiency with a mean 
of 4.21. It could be concluded that the developed user database system of Thai Traditional and Alternative 
Medicine Service Center in the Northeast, Ubon Ratchathani Rajabhat University could be used effectively. 
 

Keywords  :  Information systems, Information system development, Thai traditional Medicine 
 
บทน า 

 การรักษาพยาบาลที่เป็นอยูต่ั้งแตอ่ดีตจนถึงปัจจุบันนั้น ไม่ว่าจะเป็นตามโรงพยาบาล สาธารณสุข โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ หรือตามคลินิกต่าง ๆ ทุกท่ีจ าเป็นต้องมีเวชระเบยีนในการเก็บข้อมูลที่เกีย่วข้องกับตัวผู้ป่วยรวมเอาไว้  
เช่น ประวัติผูป้่วย ประวตัิการรักษาพยาบาล โรคประจ าตัว ประวัตกิารรับประทานยา การแพ้ยา เป็นต้น จึงมีแนวคิดให้เกิด 
การน าเทคโนโลยสีารสนเทศเข้ามาช่วยในการสร้างระบบเวชระเบียนให้เกิดความสะดวกสบาย ในด้านการสร้างข้อมูล
เปลี่ยนแปลงข้อมูล ลบข้อมูล และจัดเก็บข้อมลูขึ้นมา เรยีกว่าระบบฐานข้อมูลกลางเวชระเบียนผู้ป่วย เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ให้ดียิ่งข้ึน และเพื่อแก้ไขปญัหาการเก็บข้อมูลแบบเก่าที่มีการใช้กระดาษในการบันทึกข้อมูล ปัญหาข้อมูลซ้ าซ้อนของผู้ป่วย  
อีกทั้งยังไม่มีความยดืหยุ่นในการเรียกใช้ข้อมูลของผู้ป่วยด้วย ซึ่งระบบนี้เป็นการรวบรวมข้อมลูเวชระเบียนจากศูนย์บริการ 
ทางการแพทย์แผนไทยและแพทยท์างเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื น ามารวมไวด้้วยกันในฐานข้อมลูท าให้เกิดความสะดวก
ในการสืบค้นหาประวัตผิู้ป่วย ประวัติการรับการรักษา (ภายุติ แก่นทอง, เมธี วงศ์วุฑฒิ และอภิสิทธ์ิ เสยีงเลิศ, 2555 : 13) 

 ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ เข้ามามีบทบาทที่ส าคัญทั้งในชีวิตประจ าวันและการท างาน รวมถึงวิวัฒนาการ
ของเทคโนโลยสีารสนเทศได้เปลี่ยนแปลงไปตามแตล่ะยุคสมยัซึ่งองค์กรต่าง ๆ ได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ 
ในการปฏิบัติงานกันอย่างแพร่หลาย โดยการน าหลักการของระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document Management 
System) เข้ามาช่วยในการพัฒนาระบบขององค์กร เพื่อให้ระบบงานขององค์กรมีประสิทธิภาพเพิ่มความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน 
เช่น การจัดเก็บเอกสาร การส่งข้อมูล การค้นหาข้อมูล การติดต่อสื่อสาร ภายในองค์กร ทั้งยังเป็นการลดปริมาณการใช้ทรัพยากร
กระดาษ ลดพื้นที่และสถานที่ในการจัดเก็บเอกสาร สามารถสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์ ท าให้ได้ข้อมูลที่รวดเร็วทันต่อความต้องการ 
ประหยดัเวลาและทรัพยากรต่าง ๆ มากขึ้น ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนโดยระบบการปฏิบตัิเดิมมีการจดัเก็บเอกสาร
รูปแบบของแฟม้กระดาษ ในรูปแบบของไฟล์ เอกสารมีการลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสารในสมุด การค้นหาเอกสารจะต้องใช้เวลานาน
ในการค้นหาการแจกจ่ายเอกสาร บางครั้งเกิดการสูญหายจึงเป็นเหตุให้ไมส่ามารถจัดท าเอกสารคุณภาพได้ตามที่ก าหนดไว้  
ในอดีตเอกสารที่ใช้ในโรงพยาบาลทั้งเอกสารภายในและเอกสารภายนอก โรงพยาบาลส่วนใหญ่จะจัดเก็บในรูปแบบแฟ้มกระดาษ  
มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นแบบ Manual มีการลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสารในสมุด และโปรแกรมที่น ามาใช้ในการเก็บข้อมูลต่าง ๆ 
ส่วนใหญ่เป็น Microsoft Excel และ Microsoft Word ปญัหาที่พบกันบ่อย ๆ คือ ความไมส่ะดวกในการจัดเก็บเอกสาร 
และการสืบค้นเอกสาร มีความล่าช้าเพราะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบและค้นหา สิ้นเปลืองทรัพยากรกระดาษและงบประมาณ
เกี่ยวกับอุปกรณส์ านักงานเกินความจ าเป็น ปรมิาณเอกสารเพิ่มขึ้นสง่ผลให้เปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บแฟ้มเอกสาร ตู้เก็บเอกสาร
ไม่เพียงพอ ไมม่ีระบบการป้องกันเอกสารให้มีความปลอดภัยที่ดีพอ (รพีพร ริมสุข, 2555 : 5) 

 ศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบราชธานี 
จัดตั้งขึ้นภายใตค้ณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี เมื่อปี พ.ศ. 2554 เพื่อเป็นแหล่ง 
ฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา และเพื่อให้บริการทางดา้นการแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี ประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง ในปี พ.ศ. 2554 ศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทย
ได้ท าการจัดซื้อโปรแกรมบริหารงานคลีนิคส าเร็จรูป ส าหรับจัดเก็บข้อมูลผู้มาใช้บริการจากบริษัทภายนอก เพื่อจัดเก็บฐานข้อมูล
ผู้ใช้บริการปัจจุบันมีจ านวนผู้มาใช้บริการเป็นจ านวนมาก โปรแกรมเกิดขัดข้องไม่สามารถจัดเก็บข้อมลูได้ และไมม่ีเจ้าหน้าท่ี
จากบริษัทที่จ าหน่ายโปรแกรมมาบริการ เนื่องจากบริษัทที่อยู่กรุงเทพมหานคร และจัดซื้อมาเป็นเวลานานแล้ว เจ้าหน้าที่เวชระเบียน
ของศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทยจึงจัดเก็บข้อมูลผู้มาใช้บริการด้วยกระดาษแบบฟอร์ม ท าให้สิ้นเปลืองทรัพยากรกระดาษ
และงบประมาณเกี่ยวกับอุปกรณส์ านักงานเกินความจ าเป็น และปรมิาณเอกสารเพิ่มขึ้นส่งผลให้เปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บ 
แฟ้มเอกสาร ตู้เก็บเอกสารไม่เพียงพอ จึงได้บันทึกข้อมูลประวตัิผู้มาใช้บริการลงในโปรแกรม Microsoft Excel ซึ่งมีขอบเขต
การท างานได้น้อยมาก ผู้วิจัยจึงเลง็เห็นว่าปัญหานี้จะเป็นผลกระทบต่อระบบสารสนเทศข้อมลูผูม้าใช้บริการในภายภาคหนา้ 

 
 

 
 

ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศในการจดัเก็บฐานข้อมูลผู้ใช้บริการ ของศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทย
และแพทย์ทางเลือก ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลยัราชภัฏอบุลราชธานี เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกในดา้นการจัดเก็บข้อมลู 
การค้นหาข้อมลู และรายงานประวัติของผู้มารักษาได้ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง ลดการซ้ าซ้อนในการจัดเก็บเอกสาร 
 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดเก็บฐานข้อมูลผู้ใช้บริการ ศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทย 
และแพทย์ทางเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี
 2. เพื่อหาประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูลผู้ใช้บริการ ศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทยและแพทยท์างเลือก 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี
 3. เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อระบบระบบฐานข้อมูลผู้ใช้บริการ ศนูย์บริการทางการแพทย์แผนไทย 
และแพทย์ทางเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี
 
กรอบแนวคิดและสมมติฐาน 

 กรอบแนวคิดในการวิจัยการพัฒนาระบบสารสนเทศผู้ใช้บริการศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี

ตัวแปรต้น               ตัวแปรตาม 

    
 

  

 
 

 

 

 

 

 
    

 
  

 
 
 
ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิด 
 
  สมมติฐาน 

   ระบบสารสนเทศผู้ใช้บริการศูนยบ์ริการทางการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี มีการประมวลผลออกมาได้อย่างถูกต้อง ไม่ซับซ้อน ใช้งานง่าย สามารถเรียกดู เพิ่มข้อมลู 
แก้ไขข้อมูล และลบข้อมลูได้ตามตอ้งการ ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมลูทีแ่สดงในเว็บบราวเซอรผ์่านคอมพวิเตอร์ และผูดู้แลระบบ 
สามารถอัพเดทข้อมูลไดผ้่านทางคอมพิวเตอร ์
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  ระยะท่ี 1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศผู้ใช้บริการของศูนย์บริการทางการแพทย์
แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน 
 

ระบบสารสนเทศ 
ความต้องการของผู้ใช้ 
เจ้าหน้าท่ีเวชระเบียนและ 
คณาจารย์คณะแพทย์แผน
ไทยและแพทย์ทางเลือก 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
อุบลราชธาน ี

 

ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ
และความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศ 

พัฒนาระบบสารสนเทศ 
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ระบบค้นหาหน่วยงาน

เจ้าหน้าที่บันท ก
 ้อมูล ผู้ดูแลระบบ

จัดการ ้อมูลเจ้าหน้าท่ีบันท ก ้อมูล
Login เ ้าสู่ระบบ

 ้อมูลส่วนตัว
 ้อมูลเจ้าหน้าที่บันท ก ้อมูล

จัดการ ้อมูลการให้บริการ

 ้อมูลการให้บริการ

 
 

ภาพประกอบ 2  แผนผังบริบทข้อมูล (Context Diagram) 

1

การ Login เข้าสู่ระบบ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ผู้ดูแลระบบ

3

การจัดการข้อมูลเจ้าหน้าที่บันทึก
ข้อมูล

2

การบันข้อมูลการให้บริการ

ข้อมูล User name และ Passsword

ข้อมูลการให้บริการ

4
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รายละเอียดข้อมูลเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
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D1 ข้อมูลรายการให้บริการ

D2 ข้อมูลการให้บริการ

D3 ข้อมูลรายละเอียดการให้บริการ

D1 ข้อมูลรายการให้บริการ

D2 ข้อมูลการให้บริการ

D3 ข้อมูลรายละเอียดการให้บริการ

รายละเอียดข้อมูลการให้บริการ

 
 
ภาพประกอบ 3  การออกแบบแผนภาพกระแสข้อมลูระดับท่ี 1 
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ภาพประกอบ 3  การออกแบบแผนภาพกระแสข้อมลูระดับท่ี 1 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

tb_service_detail

tb_user

tb_service

tb_service_type

sd_id PK

sd_amount

s_id FK

u_idCade

u_password

u_date_of_birth

u_id PK

u_phone

u_address

u_name

s_id PK

s_symptom

s_date

s_recorder

st_id PK

st_name

st_time

u_id FK

st_id FK

st_price

st_status

sd_price

u_status

 
 
ภาพประกอบ 4  E–R Diagram แบบจ าลองความสัมพันธ์เอนทิต ี

  
 

ชื่อฟิลด ์ ค าอธิบาย ชนิด ้อมูล  นาด คีย ์
u_id ไอดีเข้าใช้งาน varchar 100 PK 
u_idCade รหัสประจ าตัวประชาชน varchar 200 - 
u_password รหัสผ่าน varchar 100 - 
u_name ช่ือ-นามสกุล varchar 200 - 
u_date_of_birth วันเดือนปีเกิด date  - 
u_phone เบอร์ติดต่อ varchar 100 - 
u_address ที่อยู่ varchar 500 - 
u_status สถานะ int  - 

 
ภาพประกอบ 5  พจนานุกรมข้อมูล 
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ชื่อฟิลด ์ ค าอธิบาย ชนิด ้อมูล  นาด คีย ์
s_id รหัสการให้บริการ varchar 100 PK 
s_symptom อาการ varchar 100 - 
s_date วันท่ี date  - 
s_recorder ผู้บันทึกข้อมูล varchar 500 - 
u_id ผู้ใช้บริการ varchar 100 FK 

 
ภาพประกอบ 6  การเก็บข้อมูลการให้บริการ (tb_service) 
 

ชื่อฟิลด ์ ค าอธิบาย ชนิด ้อมูล  นาด คีย ์
sd_id รหัสรายละเอียดการให้บริการ varchar 30 PK 
sd_amount จ านวน int  - 
sd_price ค่าบริการ varchar 100 - 
s_id รหัสการให้บริการ varchar 50 - 
st_id รหัสรายการใหบ้ริการ varchar 50 FK 

 
ภาพประกอบ 7  การเก็บข้อมูลรายละเอียดการให้บริการ (tb_service_detail)  

 
 ระยะที่ 2 การประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศผู้ใช้บริการของศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทย 

และแพทย์ทางเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   การทดสอบและหาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ จ านวน 3 กลุ่ม คือ 

1.1 ทดสอบโดยผูเ้ชี่ยวชาญด้านการเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จากคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี จ านวน 3 คน   

1.2 ทดสอบโดยผูดู้แลระบบ ผูดู้แลระบบประกอบไปด้วยผู้อ านวยการศนูย์บริการทางการแพทย์แผนไทย 
และแพทย์ทางเลือก และอาจารยท์ี่รับผิดชอบดูแลศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก จ านวน 3 คน 

1.3 ทดสอบโดยเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี ซึ่งเป็นผู้ใช้งาน จ านวน 5 คน 
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  หลังจากได้พัฒนาระบบแล้ว ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือที่น ามาใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ
ผู้ใช้บริการของศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทย โดยใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบ 4 ด้าน  

2.1 การประเมินด้านความสามารถการท างานตามความต้องการผู้ใช้ (Functional Requirement)  
2.2 การประเมินด้านหน้าที่ของโปรแกรม (Functional Test)  
2.3 การประเมินด้านการใช้งานของโปรแกรม (Usability Test)  
2.4 การประเมินด้านความปลอดภัย (Security Test)   

  และเครื่องมือท่ีน ามาใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งาน ใช้แบบสอบถามเพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพในการใช้ระบบฐานขอ้มูลโดยมีขั้นตอนและวิธีการสรา้งแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบ  

 - ศึกษาแบบประเมินทีม่ีผู้วิจัยไดจ้ดัท าไว้แล้วในงานวิจัยต่าง ๆ ที่ไดศ้ึกษาค้นคว้า 
 - คัดเลือก ปรับปรุง เพ่ิมเตมิและแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับระบบสารสนเทศมาใช้บริการของศูนย์บริการ

ทางการแพทย์แผนไทย 
 - ให้ผู้เช่ียวชาญช่วยพิจารณาแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบ เพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความสมบูรณ์

ถูกต้อง และสอดคล้องการท างานระบบงานท่ีพัฒนามากท่ีสดุ  
 

 
 

 
 

 3. การเก็บรวบรวม ้อมูล 
  การเก็บรวบรวมข้อมลู ผู้วิจัยไดด้ าเนินการดังต่อไปนี ้

3.1 ท าหนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญดา้นคอมพิวเตอร์ อาจารย์คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี ตามวัน เวลา ท่ีจะท าการทดสอบระบบและประเมินหาประสิทธิภาพของระบบ 

3.2 ด าเนินการทดสอบระบบโดยผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าท่ีผู้ใช้ระบบจนครบทุกระบบการท างานของโปรแกรม 
หากพบข้อผิดพลาดประการใด ผูพ้ัฒนาระบบจะท าการบันทึกรายละเอียดข้อผิดพลาดที่เกดิขึ้น 

3.3 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในขั้นตอนการทดสอบระบบของผู้เช่ียวชาญ ผู้ดูแลระบบ 
และผู้ใช้งาน ผู้วิจัยน าคะแนะน ามาเสนอแนะ ปรบัปรุงแก้ไขระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 4. การวิเคราะห์ ้อมูล 

  ใช้สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ในการวัดค่ากลางของข้อมูลโดยค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) 
หรือค่าเฉลี่ย (Mean :  ) และวัดการกระจายของข้อมูลโดยใช้ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)  

  เกณฑ์หรือมาตรฐานที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมได้มีการก าหนดเกณฑ์ตามวิธีของไลเกิรต์ 
โดยประกอบด้วยมาตรอันดับ (Rating Scale) 5 อันดับ  
 
ผลการวิจัย 

 ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศผู้ใช้บริการศูนย์บริการทางการแพทยแ์ผนไทยและแพทยท์างเลือก ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธาน ีการท างานการเข้าสู่ระบบผู้ใช้จะตอ้งใช้รหัสผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password)  
ในการเข้าสูร่ะบบ ระบบมีการเข้าใช้งานเพื่อการสืบค้น สามารถเรียกดู เพิ่มข้อมูล แกไ้ขข้อมูล และลบข้อมูลได้ตามต้องการ 
สามารถดูข้อมูลที่แสดงในเว็บบราวเซอร์ผ่านคอมพิวเตอร์ และ สามารถอัพเดทข้อมูลไดผ้่านทางคอมพิวเตอร์ 

 

 
 
ภาพประกอบ 8  การท างานการเข้าสู่ระบบ 
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ชื่อฟิลด ์ ค าอธิบาย ชนิด ้อมูล  นาด คีย ์
s_id รหัสการให้บริการ varchar 100 PK 
s_symptom อาการ varchar 100 - 
s_date วันท่ี date  - 
s_recorder ผู้บันทึกข้อมูล varchar 500 - 
u_id ผู้ใช้บริการ varchar 100 FK 

 
ภาพประกอบ 6  การเก็บข้อมูลการให้บริการ (tb_service) 
 

ชื่อฟิลด ์ ค าอธิบาย ชนิด ้อมูล  นาด คีย ์
sd_id รหัสรายละเอียดการให้บริการ varchar 30 PK 
sd_amount จ านวน int  - 
sd_price ค่าบริการ varchar 100 - 
s_id รหัสการให้บริการ varchar 50 - 
st_id รหัสรายการใหบ้ริการ varchar 50 FK 

 
ภาพประกอบ 7  การเก็บข้อมูลรายละเอียดการให้บริการ (tb_service_detail)  

 
 ระยะที่ 2 การประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศผู้ใช้บริการของศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทย 

และแพทย์ทางเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   การทดสอบและหาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ จ านวน 3 กลุ่ม คือ 

1.1 ทดสอบโดยผูเ้ชี่ยวชาญด้านการเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จากคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี จ านวน 3 คน   

1.2 ทดสอบโดยผูดู้แลระบบ ผูดู้แลระบบประกอบไปด้วยผู้อ านวยการศนูย์บริการทางการแพทย์แผนไทย 
และแพทย์ทางเลือก และอาจารยท์ี่รับผิดชอบดูแลศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก จ านวน 3 คน 

1.3 ทดสอบโดยเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี ซึ่งเป็นผู้ใช้งาน จ านวน 5 คน 
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  หลังจากได้พัฒนาระบบแล้ว ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือที่น ามาใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ
ผู้ใช้บริการของศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทย โดยใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบ 4 ด้าน  

2.1 การประเมินด้านความสามารถการท างานตามความต้องการผู้ใช้ (Functional Requirement)  
2.2 การประเมินด้านหน้าที่ของโปรแกรม (Functional Test)  
2.3 การประเมินด้านการใช้งานของโปรแกรม (Usability Test)  
2.4 การประเมินด้านความปลอดภัย (Security Test)   

  และเครื่องมือท่ีน ามาใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งาน ใช้แบบสอบถามเพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพในการใช้ระบบฐานขอ้มูลโดยมีขั้นตอนและวิธีการสรา้งแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบ  

 - ศึกษาแบบประเมินทีม่ีผู้วิจัยไดจ้ดัท าไว้แล้วในงานวิจัยต่าง ๆ ที่ไดศ้ึกษาค้นคว้า 
 - คัดเลือก ปรับปรุง เพ่ิมเตมิและแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับระบบสารสนเทศมาใช้บริการของศูนย์บริการ

ทางการแพทย์แผนไทย 
 - ให้ผู้เช่ียวชาญช่วยพิจารณาแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบ เพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความสมบูรณ์

ถูกต้อง และสอดคล้องการท างานระบบงานท่ีพัฒนามากท่ีสดุ  
 

 
 

 
 

 3. การเก็บรวบรวม ้อมูล 
  การเก็บรวบรวมข้อมลู ผู้วิจัยไดด้ าเนินการดังต่อไปนี ้

3.1 ท าหนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญดา้นคอมพิวเตอร์ อาจารย์คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี ตามวัน เวลา ท่ีจะท าการทดสอบระบบและประเมินหาประสิทธิภาพของระบบ 

3.2 ด าเนินการทดสอบระบบโดยผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าท่ีผู้ใช้ระบบจนครบทุกระบบการท างานของโปรแกรม 
หากพบข้อผิดพลาดประการใด ผูพ้ัฒนาระบบจะท าการบันทึกรายละเอียดข้อผิดพลาดที่เกดิขึ้น 

3.3 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในขั้นตอนการทดสอบระบบของผู้เช่ียวชาญ ผู้ดูแลระบบ 
และผู้ใช้งาน ผู้วิจัยน าคะแนะน ามาเสนอแนะ ปรบัปรุงแก้ไขระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 4. การวิเคราะห์ ้อมูล 

  ใช้สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ในการวัดค่ากลางของข้อมูลโดยค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) 
หรือค่าเฉลี่ย (Mean :  ) และวัดการกระจายของข้อมูลโดยใช้ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)  

  เกณฑ์หรือมาตรฐานที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมได้มีการก าหนดเกณฑ์ตามวิธีของไลเกิรต์ 
โดยประกอบด้วยมาตรอันดับ (Rating Scale) 5 อันดับ  
 
ผลการวิจัย 

 ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศผู้ใช้บริการศูนย์บริการทางการแพทยแ์ผนไทยและแพทยท์างเลือก ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี การท างานการเข้าสู่ระบบผู้ใช้จะตอ้งใช้รหัสผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password)  
ในการเข้าสูร่ะบบ ระบบมีการเข้าใช้งานเพื่อการสืบค้น สามารถเรียกดู เพิ่มข้อมูล แกไ้ขข้อมูล และลบข้อมูลได้ตามต้องการ 
สามารถดูข้อมูลที่แสดงในเว็บบราวเซอร์ผ่านคอมพิวเตอร์ และ สามารถอัพเดทข้อมูลไดผ้่านทางคอมพิวเตอร์ 

 

 
 
ภาพประกอบ 8  การท างานการเข้าสู่ระบบ 
 



วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
ปที่ 14 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2563160

 
 

 
 

 
 
ภาพประกอบ 9  การบันทึกข้อมูลการให้บริการ 
 
 

 
 
ภาพประกอบ 10  การเรียกดูข้อมูลการให้บริการ 
 

 
ภาพประกอบ 11  การท างานการเพิ่มข้อมลูรายการให้บริการของเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
   
 
 

 
 

 
 

ผลการประเมินประสิทธภิาพ องระบบงาน ปรากฏดังนี้ 
  
ตาราง 1 ผลการประเมินหาประสิทธิภาพระบบในทุก ๆ ด้าน โดยผู้เชี่ยวชาญ 
 
ข้อที ่ รายการประเมิน   S.D. แปลผล 
1 การประเมินดา้นความสามารถการท างานตามความต้องการผู้ใช้  

(Functional Requirement) 4.65 0.52 
ดีมาก 

2 การประเมินดา้นหน้าท่ีของโปรแกรม (Functional Test) 4.55 0.60 ดีมาก 
3 ด้านการใช้งานของโปรแกรม (Usability Test) 4.60 0.60 ดีมาก 
4 การประเมินดา้นความปลอดภยั (Security Test) 4.70 0.55 ดีมาก 

สรุปการประเมินประสิทธภิาพ องระบบ 4.62 0.56 ดีมาก 
  
 ผลการประเมินประสิทธิภาพการพัฒนาระบบสารสนเทศ ผู้ใช้บริการศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทย 
และแพทย์ทางเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 คน โดยใช้เกณฑ์วัด 
5 ระดับ คือ ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย และน้อยที่สดุ ผลสรุปการประเมินประสิทธิภาพของระบบ มคีา่เฉลี่ย 4.62  
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 ซึ่งสามารถแปลความหมายได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก แสดงว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมามีประสิทธิภาพ
อยู่ในระดับดมีาก ดังแสดงในตาราง 1 
  
ตาราง 2   ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ดูแลระบบ 
 

 ้อที ่ หัว ้อความคิดเห็น   S.D. แปลผล 
1 การเข้า Login ระบบมีความถูกตอ้ง รวดเร็ว 4.40 0.55 ดี 
2 การเข้าใช้งานระบบโดยรวมมีความถูกต้องรวดเร็ว 4.40 0.55 ดี 
3 การใช้งานระบบมีความเข้าใจและใช้งานง่ายมาก 4.60 0.55 ดีมาก 

4 ระบบสามารถ เพิม่/ลบ/แกไ้ข/บันทึก ข้อมูลผู้ใช้บริการได้อย่างถูกตอ้ง 
รวดเร็ว 4.80 0.55 ดีมาก 

5 ระบบใช้งานง่าย และสะดวกรวดเร็ว 4.60 0.55 ดีมาก 
6 ระบบมีความปลอดภัย 4.60 0.55 ดีมาก 

สรุปผล 4.57 0.25 ดีมาก 
 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ดูแลระบบ จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 3 คน ได้ค่าเฉลีย่ 4.57 และค่า 
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.25 ซึ่งหมายความว่าผู้ดูแลระบบมีความพึงพอใจในระบบที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับดีมาก ดังแสดงในตาราง 2 
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ภาพประกอบ 9  การบันทึกข้อมูลการให้บริการ 
 
 

 
 
ภาพประกอบ 10  การเรียกดูข้อมูลการให้บริการ 
 

 
ภาพประกอบ 11  การท างานการเพิ่มข้อมลูรายการให้บริการของเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
   
 
 

 
 

 
 

ผลการประเมินประสิทธภิาพ องระบบงาน ปรากฏดังนี้ 
  
ตาราง 1 ผลการประเมินหาประสิทธิภาพระบบในทุก ๆ ด้าน โดยผู้เชี่ยวชาญ 
 
ข้อที ่ รายการประเมิน   S.D. แปลผล 
1 การประเมินดา้นความสามารถการท างานตามความต้องการผู้ใช้  

(Functional Requirement) 4.65 0.52 
ดีมาก 

2 การประเมินดา้นหน้าท่ีของโปรแกรม (Functional Test) 4.55 0.60 ดีมาก 
3 ด้านการใช้งานของโปรแกรม (Usability Test) 4.60 0.60 ดีมาก 
4 การประเมินดา้นความปลอดภยั (Security Test) 4.70 0.55 ดีมาก 

สรุปการประเมินประสิทธภิาพ องระบบ 4.62 0.56 ดีมาก 
  
 ผลการประเมินประสิทธิภาพการพัฒนาระบบสารสนเทศ ผู้ใช้บริการศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทย 
และแพทย์ทางเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 คน โดยใช้เกณฑ์วัด 
5 ระดับ คือ ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย และน้อยที่สดุ ผลสรุปการประเมินประสิทธิภาพของระบบ มคีา่เฉลี่ย 4.62  
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 ซึ่งสามารถแปลความหมายได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก แสดงว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมามีประสิทธิภาพ
อยู่ในระดับดมีาก ดังแสดงในตาราง 1 
  
ตาราง 2   ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ดูแลระบบ 
 

 ้อที ่ หัว ้อความคิดเห็น   S.D. แปลผล 
1 การเข้า Login ระบบมีความถูกตอ้ง รวดเร็ว 4.40 0.55 ดี 
2 การเข้าใช้งานระบบโดยรวมมีความถูกต้องรวดเร็ว 4.40 0.55 ดี 
3 การใช้งานระบบมีความเข้าใจและใช้งานง่ายมาก 4.60 0.55 ดีมาก 

4 ระบบสามารถ เพิม่/ลบ/แกไ้ข/บันทึก ข้อมูลผู้ใช้บริการได้อย่างถูกตอ้ง 
รวดเร็ว 4.80 0.55 ดีมาก 

5 ระบบใช้งานง่าย และสะดวกรวดเร็ว 4.60 0.55 ดีมาก 
6 ระบบมีความปลอดภัย 4.60 0.55 ดีมาก 

สรุปผล 4.57 0.25 ดีมาก 
 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ดูแลระบบ จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 3 คน ได้ค่าเฉลีย่ 4.57 และค่า 
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.25 ซึ่งหมายความว่าผู้ดูแลระบบมีความพึงพอใจในระบบที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับดีมาก ดังแสดงในตาราง 2 
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ตาราง 3   ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
 

 ้อที ่ หัว ้อความคิดเห็น   S.D. แปลผล 
1 ความสามารถในการท างานของระบบ 4.60 0.55 ดีมาก 
2 การใช้งานและความสะดวกในการใช้งาน 3.80 0.45 ดี 
3 ความปลอดภัยของระบบ 3.80 0.45 ดี 
4 ระบบสามารถค้นหาข้อมูลผู้ใช้บรกิารได้อย่างถูกต้อง 4.40 0.55 ดี 
5 รูปแบบตัวอักษร ภาษาท่ีใช้เหมาะสมและง่ายต่อการอ่าน 4.00 0.71 ดี 
6 ระบบสามารถเรียกดูประวัติการใช้บริการได้อย่างถูกต้อง 4.40 0.55 ดี 
7 ระบบการใช้งานตรงกับความต้องการของผู้ใช้ 3.80 0.84 ดี 
8 ระบบสารสนเทศผูม้าใช้บริการมีความจ าเป็นต่อท่านมากน้อยเพียงใด 4.80 0.45 ดีมาก 
9 ความเหมาะสมของการจัดต าแหนง่รายการตา่ง ๆ ในการท างาน 4.20 0.45 ดี 
10 ความชัดเจนของข้อความที่แสดงบนจอภาพ 3.80 0.45 ดี 
11 ความเหมาะสมของสี ภาพ และขนาดตัวอักษร 4.00 0.71 ดี 
12 ความเหมาะสมของรูปแบบ และการออกแบบการแสดงผล 4.60 0.55 ดี 
13 ความเหมาะสมของการจัดล าดับรายการของการท างาน 4.20 0.45 ดี 
14 ความสะดวกในการเข้าถึงการท างานในรายการที่ต้องการ 4.40 0.55 ดี 
15 ความสะดวกในการป้อนข้อมูล และการเรียกดูข้อมลูที่ต้องการ 4.40 0.55 ดี 
16 ความเหมาะสมของการจัดต าแหนง่รายการตา่ง ๆ ในการท างาน 4.20 0.45 ดี 

สรุปผล 4.21 0.20 ดี 
  

 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 5 คน ได้ค่าเฉลี่ย 4.21 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.20 ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในระบบท่ีพัฒนาขึ้นมีอยู่ในระดับดี ดังแสดงในตาราง 3 
 
สรุปผล 

 จากการพัฒนาระบบสารสนเทศฐานข้อมูลผู้ใช้บริการของศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ซึ่งออกแบบและพัฒนาโดยใช้โปรแกรม phpMyAdmin  
ในการจัดการฐานข้อมูล การจัดท าระบบ Web Server ใช้ภาษา JavaScript, ภาษาPHP, ภาษาHTML ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูล 
ที่แสดงในเว็บบราวเซอร์ผา่นคอมพิวเตอร์ และผู้ดูแลระบบสามารถอัพเดทข้อมูลได้ผ่านทางคอมพิวเตอร์ สามารถจัดเก็บข้อมูล
ประมวลผล และรายงานได้ง่ายไมซ่ับซ้อนและมีความถูกต้อง ตรงความต้องการของผู้ใช้งาน 

 ผลการประเมินประสิทธิภาพการพัฒนาระบบสารสนเทศผู้ใช้บริการศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทย 
และแพทย์ทางเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยผู้เช่ียวชาญ มีค่าเฉลี่ย 4.62 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.56 การประเมินดา้นความสามารถการท างานตามความต้องการผู้ใช้ (Functional Requirement) การประเมิน
ด้านหน้าที่ของโปรแกรม (Functional Test) ด้านการใช้งานของโปรแกรม (Usability Test) และการประเมินด้านความปลอดภัย 
(Security Test) อยู่ในระดับดมีากสามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

 ผลจากการประเมินการความพึงพอใจของผู้ใช้งานส่วนของผู้ดูแลระบบ โดยรวมพบว่ามีความพึงพอใจระดับดีมาก 
มีค่าเฉลี่ย 4.57 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.25 ระบบสามารถ เพิ่ม/ลบ/แก้ไข/บันทึก ข้อมูลผู้ใช้บริการ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว  
มีประสิทธิภาพ การใช้งานระบบมีความเข้าใจและใช้งานง่ายมาก ระบบใช้งานง่ายและสะดวกรวดเร็ว และระบบมีความปลอดภัย  
การท างานของกลุ่มผู้ดูแลระบบ (Admin) การเข้า Login ระบบมีความถูกต้อง รวดเร็ว การเข้าใช้งานระบบโดยรวมมีความถูกต้อง
รวดเร็ว  

 ผลจากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานโดยรวม พบว่าอยู่ในระดับมาก มีคา่เฉลี่ย  4.21 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.20 ระบบสารสนเทศผู้มาใช้บริการมีความจ าเป็นต่อผู้ใช้งานเป็นอย่างมาก ระบบมีความสามารถในการท างาน  
มีความเหมาะสมของรูปแบบ และการออกแบบการแสดงผล สามารถค้นหาข้อมูลผู้ใช้บริการได้อย่างถูกต้อง สามารถเรียกดู
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ตาราง 3   ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
 

 ้อที ่ หัว ้อความคิดเห็น   S.D. แปลผล 
1 ความสามารถในการท างานของระบบ 4.60 0.55 ดีมาก 
2 การใช้งานและความสะดวกในการใช้งาน 3.80 0.45 ดี 
3 ความปลอดภัยของระบบ 3.80 0.45 ดี 
4 ระบบสามารถค้นหาข้อมูลผู้ใช้บรกิารได้อย่างถูกต้อง 4.40 0.55 ดี 
5 รูปแบบตัวอักษร ภาษาท่ีใช้เหมาะสมและง่ายต่อการอ่าน 4.00 0.71 ดี 
6 ระบบสามารถเรียกดูประวัติการใช้บริการได้อย่างถูกต้อง 4.40 0.55 ดี 
7 ระบบการใช้งานตรงกับความต้องการของผู้ใช้ 3.80 0.84 ดี 
8 ระบบสารสนเทศผูม้าใช้บริการมีความจ าเป็นต่อท่านมากน้อยเพียงใด 4.80 0.45 ดีมาก 
9 ความเหมาะสมของการจัดต าแหนง่รายการตา่ง ๆ ในการท างาน 4.20 0.45 ดี 
10 ความชัดเจนของข้อความที่แสดงบนจอภาพ 3.80 0.45 ดี 
11 ความเหมาะสมของสี ภาพ และขนาดตัวอักษร 4.00 0.71 ดี 
12 ความเหมาะสมของรูปแบบ และการออกแบบการแสดงผล 4.60 0.55 ดี 
13 ความเหมาะสมของการจัดล าดับรายการของการท างาน 4.20 0.45 ดี 
14 ความสะดวกในการเข้าถึงการท างานในรายการที่ต้องการ 4.40 0.55 ดี 
15 ความสะดวกในการป้อนข้อมูล และการเรียกดูข้อมลูที่ต้องการ 4.40 0.55 ดี 
16 ความเหมาะสมของการจัดต าแหนง่รายการตา่ง ๆ ในการท างาน 4.20 0.45 ดี 

สรุปผล 4.21 0.20 ดี 
  

 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 5 คน ได้ค่าเฉลี่ย 4.21 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.20 ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในระบบท่ีพัฒนาขึ้นมีอยู่ในระดับดี ดังแสดงในตาราง 3 
 
สรุปผล 

 จากการพัฒนาระบบสารสนเทศฐานข้อมูลผู้ใช้บริการของศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ีซึ่งออกแบบและพัฒนาโดยใช้โปรแกรม phpMyAdmin  
ในการจัดการฐานข้อมูล การจัดท าระบบ Web Server ใช้ภาษา JavaScript, ภาษาPHP, ภาษาHTML ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูล 
ที่แสดงในเว็บบราวเซอร์ผา่นคอมพิวเตอร์ และผู้ดูแลระบบสามารถอัพเดทข้อมูลได้ผ่านทางคอมพิวเตอร์ สามารถจัดเก็บข้อมูล
ประมวลผล และรายงานได้ง่ายไมซ่ับซ้อนและมีความถูกต้อง ตรงความต้องการของผู้ใช้งาน 

 ผลการประเมินประสิทธิภาพการพัฒนาระบบสารสนเทศผู้ใช้บริการศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทย 
และแพทย์ทางเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยผู้เช่ียวชาญ มีค่าเฉลี่ย 4.62 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.56 การประเมินดา้นความสามารถการท างานตามความต้องการผู้ใช้ (Functional Requirement) การประเมิน
ด้านหน้าที่ของโปรแกรม (Functional Test) ด้านการใช้งานของโปรแกรม (Usability Test) และการประเมินด้านความปลอดภัย 
(Security Test) อยู่ในระดับดมีากสามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

 ผลจากการประเมินการความพึงพอใจของผู้ใช้งานส่วนของผู้ดูแลระบบ โดยรวมพบว่ามีความพึงพอใจระดับดีมาก 
มคี่าเฉลี่ย 4.57 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.25 ระบบสามารถ เพิ่ม/ลบ/แก้ไข/บันทึก ข้อมูลผู้ใช้บริการ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว  
มปีระสิทธิภาพ การใช้งานระบบมีความเข้าใจและใช้งานง่ายมาก ระบบใช้งานง่ายและสะดวกรวดเร็ว และระบบมีความปลอดภัย  
การท างานของกลุ่มผู้ดูแลระบบ (Admin) การเข้า Login ระบบมีความถูกต้อง รวดเร็ว การเข้าใช้งานระบบโดยรวมมีความถูกต้อง
รวดเร็ว  

 ผลจากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานโดยรวม พบว่าอยู่ในระดับมาก มีคา่เฉลี่ย  4.21 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.20 ระบบสารสนเทศผู้มาใช้บริการมีความจ าเป็นต่อผู้ใช้งานเป็นอย่างมาก ระบบมีความสามารถในการท างาน  
มีความเหมาะสมของรูปแบบ และการออกแบบการแสดงผล สามารถค้นหาข้อมูลผู้ใช้บริการได้อย่างถูกต้อง สามารถเรียกดู

 
 

 
 

ประวัติการใช้บริการได้อย่างถูกตอ้ง ความสะดวกในการเข้าถึงการท างานในรายการที่ต้องการ มีความสะดวกในการป้อนข้อมูล 
และการเรียกดูข้อมูลทีต่้องการ มคีวามเหมาะสมของการจัดต าแหนง่รายการตา่ง ๆ ในการท างาน มีความเหมาะสม 
ของการจัดล าดับรายการของการท างาน ความเหมาะสมของการจดัต าแหน่งรายการต่าง ๆ ในการท างาน รูปแบบตัวอักษร 
ภาษาที่ใช้เหมาะสมและง่ายต่อการอ่าน ความเหมาะสมของสี ภาพ และขนาดตัวอักษร การใช้งานและความสะดวกในการใช้งาน 
ความปลอดภัยของระบบ ระบบการใช้งานตรงกับความต้องการของผู้ใช้ ความชัดเจนของข้อความที่แสดงบนจอภาพ  

 
อภิปรายผล 

จากการพัฒนาระบบสารสนเทศฐานข้อมูลผู้ใช้บริการของศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านคอมพิวเตอร์ การประเมินความพึงพอใจของผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งาน ได้ประเด็นส าคัญน ามาอภิปรายผลการวจิัยได้ดังนี ้

1. การพัฒนาระบบสารสนเทศฐาน ข้อมูลผู้ใช้บริการของศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เพื่อช่วยในการพัฒนาระบบขององค์กร ให้ระบบงานขององค์กร 
มีประสิทธิภาพเพิ่มความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน เพื่อใช้ในการจัดการฐานข้อมูลผู้ใช้บริการ สามารถคน้หาและสื่อสาร 
ผ่านคอมพิวเตอร์ ท าให้ได้ข้อมลูทีร่วดเร็วทันต่อความต้องการ ประหยัดเวลาและทรัพยากรต่าง ๆ มากข้ึน ท าให้การท างาน 
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภายุติ แก่นทอง, เมธี วงศ์วุฑฒิ และอภิสิทธ์ิ เสียงเลิศ (2555 : 16-17) 
ศึกษาระบบงานผู้ป่วยใน: กรณีศึกษา โรงพยาบาลคลองหลวง และสอดคล้องกับงานวิจัยของรพีพร ริมสุข (2555 : 5)  
ศึกษาการพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการจ าแนกประเภทผู้ป่วย ส าหรบัหอผู้ป่วยใน ซึ่งออกแบบและพฒันาโดยใช้โปรแกรม 
phpMyAdmin ในการจดัการฐานข้อมูล การจดัท าระบบ Web Server ใช้ภาษา JavaScript, ภาษาPHP, ภาษาHTML 
ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลที่แสดงในเว็บบราวเซอร์ผ่านคอมพิวเตอร์ และผู้ดูแลระบบ สามารถอัพเดทข้อมูลได้ผ่านทางคอมพิวเตอร์ 
สามารถจัดเก็บข้อมูลประมวลผล และรายงานได้ง่าย ไม่ซับซ้อนและมีความถูกต้อง ตรงความต้องการของผู้ใช้งาน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของวิภาพรรณ หมื่นมา (2555 : 33) ศึกษาการพัฒนาระบบฐานข้อมูลความเสี่ยงของโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน 
ระบบมีการเข้าใช้งานเพื่อการสบืคน้ เลขท่ี HN. ช่ือ สกลุ หมายเลขโทรศัพท์ ท่ีอยู่ ประวัติการรักษา สามารถแก้ไขข้อมลู  
และพิมพ์รายงานผู้มาใช้บริการได ้โดยผู้ใช้จะต้องใช้รหัสผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password) ในการเข้าสู่ระบบ 
สอดคล้องกับงานวิจยัของวัชระ ดแีก้ว (2555 : 80) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรบัการจัดการ โครงการวิจัย: 
กรณีศึกษาส านักงานคณะกรรมการวิจัย สถาบันประสาทวิทยา การเข้าใช้ระบบโดยใช้ยูสเซอร์เนมและพาสเวิร์ด และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของชมพูนุท มหายศนันท์ (2552 : 4) ได้ศึกษาเรื่องระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุม่วินิจฉัยโรค
ร่วมโรงพยาบาลเวยีงสา จังหวัดนา่น  

 2. ผลการประเมินเพื่อหาประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เช่ียวชาญด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พบว่าระบบมีประสิทธิภาพ
อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 ระบบสามารถท างานตามความต้องการของผู้ใช้ได้จริง มีความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล 
คล้ายกับผลการวิจัยของวัชระ ดีแก้ว (2555 : 80-82)  ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการจัดการ โครงการวิจัย: 
กรณีศึกษาส านักงานคณะกรรมการวิจัย สถาบันประสาทวิทยา ผลการวิจัยพบว่า ระบบมีประสิทธิภาพในการใช้งานระบบ 
มีความปลอดภัย ระบบช่วยการตรวจสอบความถูกต้องในการป้อนข้อมูล  

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มผู้ดูแลระบบอยู่ในระดับดมีาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 และผลการประเมิน
ความพึงพอใจของกลุ่มผู้ใช้งานอยู่ในระดับดี มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 ระบบมีความจ าเป็นต่อผู้ใช้งานในการเก็บและสืบค้นประวตัิ
ผู้ใช้บริการ สามารถให้ข้อมลูผู้ใช้บริการได้อย่างถูกต้อง เข้าใจและใช้งานง่าย มีความสะดวกในการท างาน คล้ายกับผลการวิจัย
ของวัชระ ดีแก้ว (2555 : 89-91)  ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการจดัการ โครงการวิจัย: กรณีศึกษา
ส านักงานคณะกรรมการวิจยั สถาบันประสาทวิทยา ผลการวิจัยพบว่าระบบช่วยลดขั้นตอนการท างาน สามารถสืบค้นข้อมลู 
และมีความรวดเร็วในการสืบค้น ระบบสามารถน าไปใช้งานได้จริง 
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 ้อเสนอแนะ 
  1.  ้อเสนอแนะในการน าไปใช ้
   1.1 จากงานวิจัยนี้มีข้อจ ากัดที่จะน าเสนอ คือ ข้อมูลประวัตผิู้มาใช้บริการศูนย์บริการทางการแพทยแ์ผนไทย
และแพทย์ทางเลือก จดัเก็บไวไ้มเ่ป็นระบบและรายละเอียดประวตักิารรักษาไม่ครบถ้วน ท าให้มีอุปสรรคในการน าข้อมูลเก่า 
มาบันทึกเข้ากับระบบใหม่ที่พัฒนาขึ้น อาจต้องใช้เวลาพอสมควรในการบันทึกข้อมูลตอนใช้งานจริงของระบบ 
   1.2 ผู้ใช้งานต้องมีความรู้เบื้องต้นในการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อให้การใช้งานของระบบฐานข้อมูลมีประสทิธิภาพ 
   1.3 การใช้งานระบบฐานข้อมูล ควรให้มีการอบรมวิธีใช้งาน เพื่อให้การใช้งานระบบมีประสิทธิภาพ 
   2.  ้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
   2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศผู้ใช้บริการศูนยบ์ริการทางการแพทย์แผนไทยใหม้ ี
ความสมบรูณ์ยิ่งขึ้นโดยสามารถเช่ือมต่อกับข้อมูลของสถานพยาบาลและโรงพยาบาล 
   2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการบันทึกข้อมูลและประวัติบุคลากรที่ปฏิบตัิงาน 
ในศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทย เช่น เจ้าหน้าที่หัตถเวช เจ้าหน้าที่เวชระเบียน แพทย์ประจ าศูนย์บริการทางการแพทย์ 
แผนไทย เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีจดุมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และความต้องการจ าเป็นในการเสริมสร้าง
ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บรหิารสถานศึกษา และ 2) พัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน แบ่งเป็น ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค ์และความต้องการ
จ าเป็นในการเสรมิสร้างภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศกึษา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บรหิารสถานศึกษาและครู 
จ านวน 351 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วน และระยะที่ 2 พัฒนาโปรแกรมเสริมสร้าง 
ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บรหิารสถานศึกษา ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 7 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
คือ แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีความต้องการจ าเป็น   
  ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัจจบุนัของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับ 
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน และสภาพที่พึงประสงค์ของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์
ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน  
2) โปรแกรมเสรมิสร้างภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศกึษาโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด  
และมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 
ค าส าคัญ : ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์, โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น า, ผู้บริหารสถานศึกษา 
 
Abstract 
 This research aimed; 1) to study current conditions, desirable conditions, and the needs to enhance 
creative leadership of school administrators, and 2) to develop a program to enhance creative leadership 
of school administrators. The research was mixed method. It was divided into 2 phases. Phase 1: studying 
current conditions, desirable conditions, and the needs to enhance creative leadership of school administrators. 
The samples were 351 school administrators and teachers. Research instrument was scaling questionnaire. 
Phase 2: developing a program to enhance creative leadership of school administrators. The experts were 
7 qualified school administrators. Research instrument was an assessment of appropriateness and feasibility of 
the program. Data were analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation and modified 
priority index. 
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 The results showed that; 1) the overall picture of current condition of creative leadership  
of school administrators was at moderate level and the average in each part was at moderate level.  
The desirable condition of creative leadership of school administrators was at the highest level  
and the average in each part was at the highest level. 2) The overall picture of a program to enhance 
creative leadership of school administrators had the appropriateness at the highest level and the feasibility  
of the program was also at the highest level. 
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บทน า 
 การจัดการศึกษา 4.0 เป็นแนวคิดตามความพยายามของรัฐบาลที่มคีวามมุ่งมั่นในการน าโมเดลประเทศไทย 4.0 
หรือ Thailand 4.0 มาใช้เพื่อน าประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยัง่ยืน อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืน 
ตามแนวทางดังกล่าว การศึกษามบีทบาทส าคัญอย่างยิ่ง กลา่วคือการจัดการเรยีนการสอนที่สอนให้ผูเ้รียนน าองค์ความรู้ที่มีอยู่
ทุกแห่งบนโลก มาพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ผู้บริหารการศึกษาต้องพัฒนานักเรียน 
ให้เป็นนักเรียน 4.0 ที่จะเป็นบุคลากรของประเทศท่ีมีศักยภาพเพียงพอในการสร้างสรรค์นวตักรรม เพือ่สร้างสินค้าทีม่ีคุณภาพ
สามารถสรา้งรายได้จากในและต่างประเทศ ซึ่งผู้เรียนจะมีความสามารถเช่นนั้นได้กต็่อเมื่อ ได้รับการพฒันาความสามารถ 
ด้านการคดิ ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์ และการคดิผลิตภาพ สามารถน าไปใช้
แก้ปัญหาหรือน าไปสร้างประโยชน์ในงานต่าง ๆ ได้โดยการสร้างผลงาน เน้นให้มีผลงานท่ีเกดิจากผูเ้รยีน ไม่ว่าจะเป็นผลงาน
ทางวิชาการ การประดิษฐ์ ตลอดจนผลงานสร้างสรรค์อื่น ๆ ท้ังนี้ผลงานท่ีออกมาต้องเป็นผลงานท่ีมีความใหม่ หรือมีการพัฒนา
ในทางบวก (ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์, 2560 : 247-251) และการขับเคลื่อนหรือน าองค์การใหส้ามารถพัฒนาไปในทิศทาง 
ที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนท่ีได้ก าหนดไว้ ผู้บริหารที่สามารถน าองค์การไปสูเ่ป้าหมายได้นั้น จะตอ้งเป็นผู้บริหารที่มี 
ภาวะผู้น า และมีการท างานเป็นทีม มีความสามารถในการน าบุคคลอื่นให้ปฏิบัติภารกิจไม่ว่าจะชอบหรือไม่ก็ตาม เพื่อร่วมกัน
พัฒนาองค์การให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ฉะนั้นผู้บริหารในฐานะผู้น าองค์การจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่สามารถช้ีน า ผลักดัน 
ให้องค์การประสบความส าเร็จ สามารถแข่งขันกับองค์การอื่นได้ (พชรวิทย์ จันทร์ศิริสริ, 2560 : 9) และเมื่อการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยเีป็นไปอย่างรวดเร็วและเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ซึ่งก่อให้เกิดความซับซ้อนและเกิดปญัหา
ขึ้นอย่างไม่มสีิ้นสุด จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องอาศัยผู้น าที่มคีวามรูค้วามสามารถ มีวิสยัทัศน์ และมีคณุธรรมในการด าเนินการ 
อันจะส่งผลให้องค์การประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายที่คาดหวังไว้ (ธีระ รุญเจรญิ, 2550: 8) 
 ผู้น าจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทและมีอิทธิพลต่อบุคลากรในองค์การ นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางศูนย์รวมพลังของแต่ละกลุ่ม
หรือหน่วยงาน ภาวะผู้น าและความสามารถของผู้น าในการใช้อิทธิพลเพื่ออ านวยการและด าเนินการขององค์การจึงเป็นสิ่งจ าเป็น 
ที่มีความส าคัญ และเป็นปัจจยัส าคัญในการน าพาองค์การบรรลุเป้าหมาย (จอมพงศ์ มงคลวนิช, 2555: 176) ซึ่งเห็นได้ชัดว่า
ความส าเร็จของหน่วยงานหรือองค์การใด ๆ ท้ังองค์การภาครัฐและภาคเอกชน สิ่งที่เป็นก าลังในการขบัเคลื่อนและผลักดัน 
ให้องค์การเหล่านั้นประสบความส าเร็จได้ ส่วนหน่ึงที่ส าคัญคือเป็นผลมาจากการที่องค์การนั้น ๆ มผีู้น าที่ดีและมีคุณภาพ 
ในการบริหารงาน บริหารคน และบริหารการเปลี่ยนแปลง จนสามารถน าพาองค์การไปสู่ความส าเร็จตามวัตถุประสงค ์
ที่องค์การมุ่งหวัง ทว่าการที่องค์การจะมีผู้น าที่มีภาวะผู้น าที่ใช่ในเวลาที่ต้องการ ตลอดทั้งเป็นผู้น าที่มีประสิทธิภาพ สามารถน าพา
องค์การบรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดท่ามกลางบริบทและสถานการณ์ที่ซับซ้อนไม่แน่นอนได้นัน้กลับไม่ใช่เรื่องง่าย 
เนื่องจากไม่มผีู้น าคนใดมีความรอบรู้ไปทุกเรื่องและรอบด้านในทันทีทันใดหรือเก่งทุกสถานการณ์ ดังนัน้องค์การจึงมี 
ความจ าเป็นท่ีจะต้องพัฒนาและบม่เพาะผู้น า เพื่อหล่อหลอมความเป็นผู้น าให้ดีที่สดุและพร้อมทีสุ่ดเทา่ที่จะเป็นไปได้  
ซึ่งภาวะผู้น าเป็นเรื่องที่องค์การควรมีความเข้าใจในภาพรวมเพื่อจะได้พัฒนาผู้น าตามความต้องการและตอบโจทย์ขององค์การ 
(พัชรา วาณิชวศิล, 2560: 14)  
 แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ ไดร้ับการพัฒนาโดย Ash และ Persall บนพ้ืนฐานความเชื่อที่ว่า 
ในสถานศึกษาแห่งหนึ่งอาจมีผู้น าได้หลายคน ที่แสดงบทบาทการใช้ภาวะผู้น าในลักษณะต่าง ๆ มากมาย บทบาทภาวะผู้น า 
จึงมิได้จ าเพาะเจาะจงอยู่ท่ีผู้บริหารเท่าน้ัน ทว่าหน้าท่ีของผู้บริหารคอืการสร้างโอกาสการเรยีนรู้ให้แกค่รู อาจารย์  
และบุคลากรต่าง ๆ เพื่อเป็นช่องทางให้บุคคลดังกล่าวได้พัฒนาตนเองเข้าสู่การเป็นผู้น าท่ีสร้างสรรค์ โดยทฤษฎีภาวะผู้น า 
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 The results showed that; 1) the overall picture of current condition of creative leadership  
of school administrators was at moderate level and the average in each part was at moderate level.  
The desirable condition of creative leadership of school administrators was at the highest level  
and the average in each part was at the highest level. 2) The overall picture of a program to enhance 
creative leadership of school administrators had the appropriateness at the highest level and the feasibility  
of the program was also at the highest level. 
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ทุกแห่งบนโลก มาพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ผู้บริหารการศึกษาต้องพัฒนานักเรียน 
ให้เป็นนักเรียน 4.0 ที่จะเป็นบุคลากรของประเทศท่ีมีศักยภาพเพียงพอในการสร้างสรรค์นวตักรรม เพือ่สร้างสินค้าทีม่ีคุณภาพ
สามารถสรา้งรายได้จากในและต่างประเทศ ซึ่งผู้เรียนจะมีความสามารถเช่นนั้นได้กต็่อเมื่อ ได้รับการพฒันาความสามารถ 
ด้านการคดิ ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์ และการคดิผลิตภาพ สามารถน าไปใช้
แก้ปัญหาหรือน าไปสร้างประโยชน์ในงานต่าง ๆ ได้โดยการสร้างผลงาน เน้นให้มีผลงานท่ีเกดิจากผูเ้รยีน ไม่ว่าจะเป็นผลงาน
ทางวิชาการ การประดิษฐ์ ตลอดจนผลงานสร้างสรรค์อื่น ๆ ท้ังนี้ผลงานท่ีออกมาต้องเป็นผลงานท่ีมีความใหม่ หรือมีการพัฒนา
ในทางบวก (ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์, 2560 : 247-251) และการขับเคลื่อนหรือน าองค์การใหส้ามารถพัฒนาไปในทิศทาง 
ที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนท่ีได้ก าหนดไว้ ผู้บริหารที่สามารถน าองค์การไปสูเ่ป้าหมายได้นั้น จะตอ้งเป็นผู้บริหารที่มี 
ภาวะผู้น า และมีการท างานเป็นทีม มีความสามารถในการน าบุคคลอื่นให้ปฏิบัติภารกิจไม่ว่าจะชอบหรือไม่ก็ตาม เพื่อร่วมกัน
พัฒนาองค์การให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ฉะนั้นผู้บริหารในฐานะผู้น าองค์การจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่สามารถช้ีน า ผลักดัน 
ให้องค์การประสบความส าเร็จ สามารถแข่งขันกับองค์การอื่นได้ (พชรวิทย์ จันทร์ศิริสริ, 2560 : 9) และเมื่อการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยเีป็นไปอย่างรวดเร็วและเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ซึ่งก่อให้เกิดความซับซ้อนและเกิดปญัหา
ขึ้นอย่างไม่มสีิ้นสุด จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องอาศัยผู้น าที่มคีวามรูค้วามสามารถ มีวิสยัทัศน์ และมีคณุธรรมในการด าเนินการ 
อันจะส่งผลให้องค์การประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายที่คาดหวังไว้ (ธีระ รุญเจรญิ, 2550: 8) 
 ผู้น าจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทและมีอิทธิพลต่อบุคลากรในองค์การ นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางศูนย์รวมพลังของแต่ละกลุ่ม
หรือหน่วยงาน ภาวะผู้น าและความสามารถของผู้น าในการใช้อิทธิพลเพื่ออ านวยการและด าเนินการขององค์การจึงเป็นสิ่งจ าเป็น 
ที่มีความส าคัญ และเป็นปัจจยัส าคัญในการน าพาองค์การบรรลุเป้าหมาย (จอมพงศ์ มงคลวนิช, 2555: 176) ซึ่งเห็นได้ชัดว่า
ความส าเร็จของหน่วยงานหรือองค์การใด ๆ ท้ังองค์การภาครัฐและภาคเอกชน สิ่งที่เป็นก าลังในการขบัเคลื่อนและผลักดัน 
ให้องค์การเหล่านั้นประสบความส าเร็จได้ ส่วนหน่ึงที่ส าคัญคือเป็นผลมาจากการที่องค์การนั้น ๆ มผีู้น าที่ดีและมีคุณภาพ 
ในการบริหารงาน บริหารคน และบริหารการเปลี่ยนแปลง จนสามารถน าพาองค์การไปสู่ความส าเร็จตามวัตถุประสงค ์
ที่องค์การมุ่งหวัง ทว่าการที่องค์การจะมีผู้น าที่มีภาวะผู้น าที่ใช่ในเวลาที่ต้องการ ตลอดทั้งเป็นผู้น าที่มีประสิทธิภาพ สามารถน าพา
องค์การบรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดท่ามกลางบริบทและสถานการณ์ที่ซับซ้อนไม่แน่นอนได้นัน้กลับไม่ใช่เรื่องง่าย 
เนื่องจากไม่มผีู้น าคนใดมีความรอบรู้ไปทุกเรื่องและรอบด้านในทันทีทันใดหรือเก่งทุกสถานการณ์ ดังนัน้องค์การจึงมี 
ความจ าเป็นท่ีจะต้องพัฒนาและบม่เพาะผู้น า เพื่อหล่อหลอมความเป็นผู้น าให้ดีที่สดุและพร้อมทีสุ่ดเทา่ที่จะเป็นไปได้  
ซึ่งภาวะผู้น าเป็นเรื่องที่องค์การควรมีความเข้าใจในภาพรวมเพื่อจะได้พัฒนาผู้น าตามความต้องการและตอบโจทย์ขององค์การ 
(พัชรา วาณิชวศิล, 2560: 14)  
 แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ ไดร้ับการพัฒนาโดย Ash และ Persall บนพ้ืนฐานความเชื่อที่ว่า 
ในสถานศึกษาแห่งหนึ่งอาจมีผู้น าได้หลายคน ที่แสดงบทบาทการใช้ภาวะผู้น าในลักษณะต่าง ๆ มากมาย บทบาทภาวะผู้น า 
จึงมิได้จ าเพาะเจาะจงอยู่ท่ีผู้บริหารเท่าน้ัน ทว่าหน้าท่ีของผู้บริหารคอืการสร้างโอกาสการเรยีนรู้ให้แกค่รู อาจารย์  
และบุคลากรต่าง ๆ เพื่อเป็นช่องทางให้บุคคลดังกล่าวได้พัฒนาตนเองเข้าสู่การเป็นผู้น าท่ีสร้างสรรค์ โดยทฤษฎีภาวะผู้น า 

 
 

เชิงสร้างสรรค์มมีุมมองว่า ครูคือผูน้ า โดยมีครูใหญ่คือผู้น าของผู้น าอกีทอดหนึ่ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหน้าที่ส าคัญของผู้บริหาร 
ไม่เพียงแตส่่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนเท่านั้น ทว่ายังรวมถึงการส่งเสริมการเรียนรู้ของครู อาจารย ์และบุคลากรซึ่งเป็น
ผู้ใหญ่ของโรงเรียนอีกด้วย (สเุทพ พงศ์ศรีวัฒน์, 2548 : 3) ในขณะที่ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2553 : 25) ได้กล่าวถึงภาวะผู้น า 
เชิงสร้างสรรค์ว่าเป็นโมเดลทีด่ีส าหรับการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ และถือได้ว่าเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการศึกษา 
และพัฒนาภาวะผู้น า และไพฑูรย ์สินลารตัน์ (2558 : 1-2) ยังได้กลา่วถึงการศึกษาในทศวรรษท่ี 21 ในหนังสือปรัชญา
การศึกษาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพว่า การศึกษาในยุคดังกล่าวทักษะที่ส าคัญที่ควรเน้นคือการพัฒนาคนไปสร้างผลผลิต  
เป็นยุคที่ต้องการผลผลติ ให้ไดม้ากท่ีสุดเพื่อประโยชน์ของชุมชนตนเองและชุมชนอื่น ๆ ด้วย ดังนั้นทักษะของการศึกษา 
ที่มีความจ าเป็นคือการเน้นการท าได้ ลงมือท า และท าให้เกิดผลผลิต สอดคล้องกับการวิจัยของ Basadur (2004 อ้างอิงใน อรชร 
กิตติชนม์ธวัช, 2558 : 61) ที่ศึกษาการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพของผู้น าและลักษณะการแก้ปญัหาอย่างสร้างสรรคต์่อทีมงาน
และองค์การที่มลีักษณะแตกตา่งกัน พบว่าผู้น าที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดของศตวรรษที่ 21 คือผู้น าเชิงสร้างสรรค์ที่ให้
ความส าคญัและสนับสนุนบุคลากร บูรณาการความแตกต่างระหว่างบุคคลในการสร้างสรรค์ ค้นหาปญัหาใหม่ ๆ และแก้ปัญหา
เหล่านั้นด้วยวิธีการใหม่ ๆ นอกจากนี้การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ยังส่งผลใหม้นุษย์จ าเป็นต้องพัฒนาทักษะให้มีความหลากหลาย
มากยิ่งขึ้น ซึ่งจากเดิมเราจะเห็นได้ว่าทักษะขั้นพื้นฐานที่ทุกคนพึงมี คือ การอ่านออก เขียนได้ คิดค านวณเป็น แต่ทว่าเมื่อยุคสมัย
ที่บริบทของสังคมโลกมีการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่บริบทท่ีมีความซับซ้อนมากขึ้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนา
ทักษะเพื่อความเป็นมนุษย์ทีส่มบรูณ์ ซึ่งประกอบด้วยทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ คิดอยา่งสร้างสรรค์ การสื่อสาร และการ
ท างานร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนการปรับตัวให้เท่าทันกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจติอล (สุธรีะ ประเสริฐสรรพ์, 2559 : 
6)   
 จากการศึกษาแนวคิดและความส าคัญเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ ท าให้พบว่าภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่
จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการศึกษาและพัฒนาภาวะผู้น า ประกอบกับการที่มีการศึกษาปัญหาการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ซึ่งพบว่าการพัฒนาผู้บรหิารสถานศึกษาจ าเปน็ต้องมีการพัฒนา 
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลีย่นที่เป็นปัจจุบันอยูเ่สมอ (นิพนธ์ บัวชม, 2557 : 118) และยังมีการศึกษาเกี่ยวกับ
นโยบายการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พบว่าส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีนโยบายซึ่งก าหนดให้ผู้บริหารโรงเรยีนต้องไดร้ับการอบรมพัฒนาทักษะการปฏิบตัิงาน 
ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ทว่าในทางปฏิบัติการอบรมพัฒนาทักษะการปฏิบตัิงานดังกล่าวยังขาดความต่อเนื่อง  
ขาดการก ากับดูแลและตดิตามผลอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลใหผู้้บริหารไมส่ามารถพัฒนาศักยภาพได้อยา่งเต็มที่ และประสบกับ
ปัญหาการขาดเทคนิค วิธีการหรือความเข้าใจที่ถ่องแท้ ตลอดจนงบประมาณที่ได้รับจากภาครัฐมีจ านวนจ ากัด โรงเรียนโดยส่วนใหญ่
ต้องประสานขอความช่วยเหลือจากผู้ปกครองและหน่วยงานเอกชน เพื่อระดมทรัพยากรมาใช้ในการพัฒนาการศึกษา 
ให้มีประสิทธิภาพ (สังคม กุลสุวรรณ, 2557 : 117-124) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีมาตรฐาน
ส านักงานเขตพื้นที่ในการพัฒนาตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์และแนวด าเนินการที่เกี่ยวข้อง 3 มาตรฐาน 17 ตัวบ่งช้ี ซึ่งมีมาตรฐาน
เกี่ยวกับภาวะผู้น าอยู่ในมาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ ตัวบ่งช้ีที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี ประกอบด้วย 
1) ภาวะผู้น าของผู้บรหิาร การแสดงวิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจที่ชัดเจน และก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ตรงประเด็น 
ประสานและสรา้งความสมัพันธ์อันดีกับผู้เกี่ยวข้อง 2) ข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นระบบ ในการบริหารจัดการและพัฒนาคณุภาพ
ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 3) การใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารจดัการ 4) การประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี 
และรูปแบบการบริหารจดัการที่หลากหลาย 5) การติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหลากหลาย
ช่องทางและมีประสิทธิภาพ และ 6) การน าผลการด าเนินงานพัฒนาการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง (ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29, 2560 : 9-10) 
 ดังนั้น ภาวะผู้น าของผู้บริหารมีความส าคญัอย่างยิ่งส าหรับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เนื่องจากถูกก าหนดให้อยู่ในมาตรฐานแรกในการพัฒนาตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์ จากสภาพดังกล่าว
ผู้วิจัยเห็นว่าภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์มีความจ าเป็นส าหรับการพัฒนาด้านภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา เนื่องจากเป็นแนวคิด
เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพในศตวรรษที่ 21 ซึ่งให้ความส าคัญและสนับสนุนบุคลากรบูรณาการความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลในการสร้างสรรค์คน้หาปัญหาใหม่ ๆ และแก้ปญัหาเหล่านั้นด้วยวิธีการใหม่ ๆ ซึ่งถือไดว้่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญ 
ของความส าเรจ็และความล้มเหลวขององค์การ ผู้วิจัยจึงได้ท าการศกึษาองค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรคส์ าหรับ 
การพัฒนาโปรแกรมเสรมิสร้างภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บรหิารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 



วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
ปที่ 14 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2563168

 
 

เขต 29 ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดในการท างานของผู้วิจัย และจากการศึกษาท าให้ได้องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์
ส าหรับการวิจัยครั้งนี้คือ วิสัยทัศน ์จินตนาการ และความยดืหยุ่น ซึง่จะเป็นข้อมูลสารสนเทศในการน าไปก าหนดเป็นแนวทาง 
การพัฒนาโปรแกรมเสรมิสร้างภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บรหิารสถานศึกษา เป็นทางเลือกหนึ่งส าหรับการพัฒนาภาวะผู้น า
ของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเป็นประโยชนส์ าหรับการพัฒนาด้านการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ สามารถปรบัตัว
ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมที่มีความซับซ้อนและรวดเร็ว ตลอดจนน าไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืนต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และความต้องการจ าเป็นในการเสริมสรา้งภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 29   
 2. เพื่อพัฒนาโปรแกรมเสรมิสร้างภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บรหิารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
 
กรอบแนวคิด 
 จากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง มีรายละเอียดของกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย ดังน้ี 
 1. องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับองค์ประกอบของภาวะผู้น า 
เชิงสร้างสรรค์ของ Harris (2009 : 9-11), Stoll & Tempered (2009 : 15-18), Danner (2008 : 55-67), Casse & Claudel 
(2007 : 75-88), Palus & Horth (2005 : 62-65), Parker & Begnaud (2004 : 87-102), Guntern (2004 : 45-52), 
Bennis (2002 : 39) และ Chernin (2001 : 245) ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) วิสัยทัศน์ 2) จินตนาการ  
และ 3) ความยืดหยุ่น 
 2. วิธีการเสรมิสร้างภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ ได้จากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยเกีย่วกับการพฒันาบุคลากร 
เพื่อก าหนดเป็นวิธีการเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของอรุณ รกัธรรม (2541 : 196-234), นงลักษณ์ สินสืบผล (2542 : 
34-36), เบรด, ลอยด์ (2551 : 35-39), พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร (2554 : 154), จอมพงศ์ มงคลวนิช (2555 : 116-149),  
วิเชียร วิทยอุดม (2558 : 8-2 - 8-4) และพัชรา วาณิชวศิน (2560 : 139-161) ประกอบด้วย 1) การศึกษาด้วยตนเอง  
2) การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน 3) การฝึกอบรม 4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ 5) การประชุมสัมมนา และ 6) การศึกษาดูงาน 
 3. แนวคิดการเรยีนรู้แบบ 70:20:10 ที่พัฒนาโดย Morgan McCall, Robert W. Eichinger and Michael M. 
Lombardo จาก Canter for Creative Leadership (พัชรา วาณชิวศิน, 2560 : 168-172) ประกอบด้วยหลักการเรียนรู้  
3 ส่วนส าคัญ คือ 1) 70% การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 2) 20% การเรียนรู้จากผู้อื่น และ 3) 10% การเรียนรู้ผา่นหลักสูตร 
 4. องค์ประกอบของโปรแกรมได้จากการสังเคราะหเ์อกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับองค์ประกอบของโปรแกรมของ
ธ ารง บัวศรี (2542 : 95), สุมิตรา พงศธร (2550 : 15-23), Funnell and Rogers (2011 : 7), McDavid, Huse and Ingleson 
(2013 : 19) และ Fink (2015 : 28) เพื่อก าหนดเป็นองค์ประกอบของโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา ประกอบด้วย 1) หลกัการและความส าคัญ 2) วัตถุประสงค์ 3) เนื้อหา 4) กิจกรรม และ 5) การวัดและประเมินผล 
 5. กระบวนการพัฒนาโปรแกรมได้จากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับองค์ประกอบของโปรแกรมของ
อุ่นตา นพคุณ (2548 : 77), วิโรจน์ สารรตันะ (2551 : 3-18), สมคิด บางโม (2554 : 20-21), Knowles (1980 : 63), Styles 
(1990 : 52), Caffarella (2002 : 44) และ Carolyn Et al. (2013 : Online) ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์ความจ าเป็น  
2) การออกแบบโปรแกรม 3) การพัฒนาโปรแกรม 4) การใช้โปรแกรม และ 5) การประเมินผลโปรแกรม 
 จากความสมัพันธ์ของกรอบแนวคิดส าหรับการวิจยัข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปกรอบแนวคดิการวิจัยครั้งนี้ได้ 
ดังภาพประกอบ 1 
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เขต 29 ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดในการท างานของผู้วิจัย และจากการศึกษาท าให้ได้องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์
ส าหรับการวิจัยครั้งนี้คือ วิสัยทัศน ์จินตนาการ และความยดืหยุ่น ซึง่จะเป็นข้อมูลสารสนเทศในการน าไปก าหนดเป็นแนวทาง 
การพัฒนาโปรแกรมเสรมิสร้างภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บรหิารสถานศึกษา เป็นทางเลือกหนึ่งส าหรับการพัฒนาภาวะผู้น า
ของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเป็นประโยชนส์ าหรับการพัฒนาด้านการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ สามารถปรบัตัว
ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมที่มีความซับซ้อนและรวดเร็ว ตลอดจนน าไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืนต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และความต้องการจ าเป็นในการเสริมสรา้งภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 29   
 2. เพื่อพัฒนาโปรแกรมเสรมิสร้างภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บรหิารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
 
กรอบแนวคิด 
 จากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง มีรายละเอียดของกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย ดังน้ี 
 1. องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับองค์ประกอบของภาวะผู้น า 
เชิงสร้างสรรค์ของ Harris (2009 : 9-11), Stoll & Tempered (2009 : 15-18), Danner (2008 : 55-67), Casse & Claudel 
(2007 : 75-88), Palus & Horth (2005 : 62-65), Parker & Begnaud (2004 : 87-102), Guntern (2004 : 45-52), 
Bennis (2002 : 39) และ Chernin (2001 : 245) ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) วิสัยทัศน์ 2) จินตนาการ  
และ 3) ความยืดหยุ่น 
 2. วิธีการเสรมิสร้างภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ ได้จากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยเกีย่วกับการพฒันาบุคลากร 
เพื่อก าหนดเป็นวิธีการเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของอรุณ รกัธรรม (2541 : 196-234), นงลักษณ์ สินสืบผล (2542 : 
34-36), เบรด, ลอยด์ (2551 : 35-39), พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร (2554 : 154), จอมพงศ์ มงคลวนิช (2555 : 116-149),  
วิเชียร วิทยอุดม (2558 : 8-2 - 8-4) และพัชรา วาณิชวศิน (2560 : 139-161) ประกอบด้วย 1) การศึกษาด้วยตนเอง  
2) การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน 3) การฝึกอบรม 4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ 5) การประชุมสัมมนา และ 6) การศึกษาดูงาน 
 3. แนวคิดการเรยีนรู้แบบ 70:20:10 ที่พัฒนาโดย Morgan McCall, Robert W. Eichinger and Michael M. 
Lombardo จาก Canter for Creative Leadership (พัชรา วาณชิวศิน, 2560 : 168-172) ประกอบด้วยหลักการเรียนรู้  
3 ส่วนส าคัญ คือ 1) 70% การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 2) 20% การเรียนรู้จากผู้อื่น และ 3) 10% การเรียนรู้ผา่นหลักสูตร 
 4. องค์ประกอบของโปรแกรมได้จากการสังเคราะหเ์อกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับองค์ประกอบของโปรแกรมของ
ธ ารง บัวศรี (2542 : 95), สุมิตรา พงศธร (2550 : 15-23), Funnell and Rogers (2011 : 7), McDavid, Huse and Ingleson 
(2013 : 19) และ Fink (2015 : 28) เพื่อก าหนดเป็นองค์ประกอบของโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา ประกอบด้วย 1) หลกัการและความส าคัญ 2) วัตถุประสงค์ 3) เนื้อหา 4) กิจกรรม และ 5) การวัดและประเมินผล 
 5. กระบวนการพัฒนาโปรแกรมได้จากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับองค์ประกอบของโปรแกรมของ
อุ่นตา นพคุณ (2548 : 77), วิโรจน์ สารรตันะ (2551 : 3-18), สมคิด บางโม (2554 : 20-21), Knowles (1980 : 63), Styles 
(1990 : 52), Caffarella (2002 : 44) และ Carolyn Et al. (2013 : Online) ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์ความจ าเป็น  
2) การออกแบบโปรแกรม 3) การพัฒนาโปรแกรม 4) การใช้โปรแกรม และ 5) การประเมินผลโปรแกรม 
 จากความสมัพันธ์ของกรอบแนวคิดส าหรับการวิจยัข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปกรอบแนวคดิการวิจัยครั้งนี้ได้ 
ดังภาพประกอบ 1 
 
 
 
 
 

 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิด 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
  1.1 ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน จ านวน 4,058 คน จากสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  
  1.2 กลุ่มตัวอย่าง  
   ระยะที่ 1 ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา/ครผูู้สอน จากสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 จ านวน 351 คน ได้มาโดยการก าหนดขนาดกลุม่ตัวอย่างตามตารางของ Krejcie และ Morgan (บุญชม 
ศรีสะอาด, 2556 : 43) สุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิจ าแนกตามขนาดสถานศกึษา และค านวณหาจ านวนกลุ่มตวัอย่างตามสดัส่วน 
ของประชากรในแต่ละช้ันภูมิแล้วสุ่มแบบง่าย  
   ระยะที่ 2 ผู้ทรงคณุวุฒิที่เป็นผูบ้รหิารสถานศึกษา จ านวน 7 คน ไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง  
ซึ่งมีการก าหนดเกณฑ์ของคุณสมบัติ คือ 1) มีวุฒิปริญญาทางการศกึษาตั้งแต่ระดับปรญิญาโทขึ้นไป 2) เป็นผู้มีประสบการณ์

โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา   
สังกัดส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

วิธีการเสริมสร้างภาวะผู้น า 
เชิงสร้างสรรค์   
1. การศึกษาด้วยตนเอง   
2. การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน   
3. การฝึกอบรม   
4. การประชุมเชิงปฏิบตัิการ   
5. การประชุมสัมมนา   
6. การศึกษาดูงาน 

แนวคิดการเรียนรู้ 
แบบ 70:20:10 
1. 70% การเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติจริง 
2. 20% การเรียนรู้จากผู้อื่น 
3. 10% การเรียนรู้ผ่าน
หลักสตูร 
 

องค์ประกอบของโปรแกรม   
1. หลักการและความส าคญั   
2. วัตถุประสงค์   
3. เนื้อหา   
4. กิจกรรม   
5. การวัดและประเมินผล      

กระบวนการพัฒนาโปรแกรม 
1. การวิเคราะห์ความจ าเป็น   
2. การออกแบบโปรแกรม   
3. การพัฒนาโปรแกรม   
4. การใช้โปรแกรม   
5. การประเมินผลโปรแกรม   

บริบทและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

องค์ประกอบของ 
ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค ์
1. วิสัยทัศน์   
2. จินตนาการ   
3. ความยืดหยุ่น   



วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
ปที่ 14 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2563170

 
 

ด้านการจัดการศึกษาหรือการบริหารการศึกษาตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป และ 3) เป็นผู้บริหารหรือบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษหรือเทียบเท่าขึน้ไป 
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  2.1 แบบสอบถามแบบมาตราส่วน (Rating Scale) สอบถามเกี่ยวกบัสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค ์
ของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ โดยจ าแนกข้อค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่าตามแนวคดิของบุญชม ศรีสะอาด และสรุิทอง ศรีสะอาด (2554 : 35-37) ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
โดยใช้เทคนิค IOC (Index of Item Objective Congruence) หาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถาม โดยพิจารณาเลือก 
ข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.60 ข้ึนไป  
  2.2 แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 คือ แบบสอบถามประเภทประมาณค่า 5 ระดับ เพื่อประเมิน
ความเหมาะสมของโปรแกรม 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ และความต้องการจ าเป็นในการเสริมสรา้งภาวะผู้น า
เชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ศึกษาเอกสาร และงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับองค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา น าองค์ประกอบและตัวช้ีวัดทีไ่ด้จาก 
การสังเคราะหเ์อกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง มาสร้างเป็นแบบสอบถามสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และความต้องการ
จ าเป็น ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการวิธีการเสรมิสร้างภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ ตรวจสอบความเหมาะสม
ของแบบสอบถามโดยผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน มีเกณฑ์คุณสมบัติคือ 1) มีวุฒิปริญญาทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาโทขึ้นไป 
2) มีประสบการณด์้านการจัดการเรียนรูห้รือการบริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป และ 3) เป็นผู้บริหาร 
หรือบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีวิทยฐานะช านาญการพิเศษหรือเทียบเท่าขึ้นไป น าแบบสอบถามไปเกบ็ข้อมูลจากกลุม่ตัวอย่าง 
ที่เป็นผู้บริหาร/ครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จ านวน 351 คน 
  ระยะที่ 2 การพัฒนาโปรแกรมเสรมิสร้างภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากระยะที่ 1 มาร่างโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์
และเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ด าเนินการตรวจสอบเชิงยืนยัน และประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโปรแกรม
โดยการสนทนากลุ่ม โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 7 คน มีเกณฑ์คุณสมบตัิคือ 1) มีวุฒิปริญญาทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาโท 
ขึ้นไป 2) เป็นผู้ประสบการณ์ด้านการจัดการศึกษาหรือการบริหารการศึกษาตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป และ 3) เป็นผู้บริหารหรือบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีวิทยฐานะช านาญการพิเศษหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัจจบุันและสภาพที่พึงประสงค์ของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ วิเคราะหโ์ดยใช้
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยเทียบเกณฑ์ Midpoint อาศัยแนวคิดของบุญชม ศรสีะอาด (2556 : 82-126)  
แปลความหมายตามเกณฑ์ที่ก าหนด คือ 4.51-5.00 หมายถึง มีการปฏิบัติในปัจจุบัน/ที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด,  
3.51-4.50 หมายถึง มีการปฏิบัติในปัจจุบัน/ที่พึงประสงค์อยู่ในระดบัมาก, 2.51-3.50 หมายถึง มีการปฏิบัติในปัจจุบัน/ 
ที่พึงประสงค์อยู่ในระดับปานกลาง 1.51-2.50 หมายถึง มีการปฏิบตัิในปัจจุบัน/ที่พึงประสงค์อยู่ในระดับน้อย และ 1.00-1.50 
หมายถึง มีการปฏิบัติในปัจจุบัน/ที่พึงประสงค์อยู่ในระดับน้อยท่ีสดุ 
  4.2 การวิเคราะหห์าค่าดัชนีความต้องการจ าเป็น (Modified Priority Needs Index : PNImodified)  
ในการเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น 
  4.3 การวิเคราะหค์วามเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโปรแกรม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เกณฑ์แปลความหมาย
ค่าเฉลี่ยคะแนนความเหมาะสมและความเป็นไปได้ โดยอาศัยแนวคิดของบุญชม ศรีสะอาด (2556 : 82-126) ซึ่งมีรายละเอียด 
คือ 4.51-5.00 หมายความว่า มีความเหมาะสม/ความเป็นไปไดร้ะดบัมากที่สุด, 3.51-4.50 หมายความว่า มีความเหมาะสม/
ความเป็นไปได้ระดับมาก, 2.51-3.50 หมายความว่า มีความเหมาะสม/ความเป็นไปไดร้ะดับปานกลาง, 1.51-2.50 หมายความว่า 
มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ระดับน้อย และ 1.00-1.50 หมายความว่า มีความเหมาะสม/ความเปน็ไปได้ระดับน้อยท่ีสดุ 
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ด้านการจัดการศึกษาหรือการบริหารการศึกษาตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป และ 3) เป็นผู้บริหารหรือบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษหรือเทียบเท่าขึน้ไป 
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  2.1 แบบสอบถามแบบมาตราส่วน (Rating Scale) สอบถามเกี่ยวกบัสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค ์
ของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ โดยจ าแนกข้อค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่าตามแนวคดิของบุญชม ศรีสะอาด และสรุิทอง ศรีสะอาด (2554 : 35-37) ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
โดยใช้เทคนิค IOC (Index of Item Objective Congruence) หาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถาม โดยพิจารณาเลือก 
ข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.60 ข้ึนไป  
  2.2 แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 คือ แบบสอบถามประเภทประมาณค่า 5 ระดับ เพื่อประเมิน
ความเหมาะสมของโปรแกรม 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ และความต้องการจ าเป็นในการเสริมสรา้งภาวะผู้น า
เชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ศึกษาเอกสาร และงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับองค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา น าองค์ประกอบและตัวช้ีวัดทีไ่ด้จาก 
การสังเคราะหเ์อกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง มาสร้างเป็นแบบสอบถามสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และความต้องการ
จ าเป็น ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการวิธีการเสรมิสร้างภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ ตรวจสอบความเหมาะสม
ของแบบสอบถามโดยผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน มีเกณฑค์ุณสมบัติคือ 1) มีวุฒิปริญญาทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาโทขึ้นไป 
2) มีประสบการณด์้านการจัดการเรียนรูห้รือการบริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป และ 3) เป็นผู้บริหาร 
หรือบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีวิทยฐานะช านาญการพิเศษหรือเทียบเท่าขึ้นไป น าแบบสอบถามไปเกบ็ข้อมูลจากกลุม่ตัวอย่าง 
ที่เป็นผู้บริหาร/ครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จ านวน 351 คน 
  ระยะที่ 2 การพัฒนาโปรแกรมเสรมิสร้างภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากระยะที่ 1 มาร่างโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์
และเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ด าเนินการตรวจสอบเชิงยืนยัน และประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโปรแกรม
โดยการสนทนากลุ่ม โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 7 คน มีเกณฑ์คุณสมบตัิคือ 1) มีวุฒิปริญญาทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาโท 
ขึ้นไป 2) เป็นผู้ประสบการณ์ด้านการจัดการศึกษาหรือการบริหารการศึกษาตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป และ 3) เป็นผู้บริหารหรือบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีวิทยฐานะช านาญการพิเศษหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัจจบุันและสภาพที่พึงประสงค์ของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ วิเคราะหโ์ดยใช้
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยเทียบเกณฑ์ Midpoint อาศัยแนวคิดของบุญชม ศรสีะอาด (2556 : 82-126)  
แปลความหมายตามเกณฑ์ที่ก าหนด คือ 4.51-5.00 หมายถึง มีการปฏิบัติในปัจจุบัน/ที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด,  
3.51-4.50 หมายถึง มีการปฏิบัติในปัจจุบัน/ที่พึงประสงค์อยู่ในระดบัมาก, 2.51-3.50 หมายถึง มีการปฏิบัติในปัจจุบัน/ 
ที่พึงประสงค์อยู่ในระดับปานกลาง 1.51-2.50 หมายถึง มีการปฏิบตัิในปัจจุบัน/ที่พึงประสงค์อยู่ในระดับน้อย และ 1.00-1.50 
หมายถึง มีการปฏิบัติในปัจจุบัน/ที่พึงประสงค์อยู่ในระดับน้อยท่ีสดุ 
  4.2 การวิเคราะหห์าค่าดัชนีความต้องการจ าเป็น (Modified Priority Needs Index : PNImodified)  
ในการเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น 
  4.3 การวิเคราะหค์วามเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโปรแกรม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เกณฑ์แปลความหมาย
ค่าเฉลี่ยคะแนนความเหมาะสมและความเป็นไปได้ โดยอาศัยแนวคิดของบุญชม ศรีสะอาด (2556 : 82-126) ซึ่งมีรายละเอียด 
คือ 4.51-5.00 หมายความว่า มีความเหมาะสม/ความเป็นไปไดร้ะดบัมากที่สุด, 3.51-4.50 หมายความว่า มีความเหมาะสม/
ความเป็นไปได้ระดับมาก, 2.51-3.50 หมายความว่า มีความเหมาะสม/ความเป็นไปไดร้ะดับปานกลาง, 1.51-2.50 หมายความว่า 
มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ระดับน้อย และ 1.00-1.50 หมายความว่า มีความเหมาะสม/ความเปน็ไปได้ระดับน้อยท่ีสดุ 
 
 

 
 

ผลการศึกษา 
 1. สภาพปัจจุบันของภาวะผู้น าเชงิสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษา
มัธยมศึกษา เขต 29 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (×̅=2.84) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดบัปานกลางทุกด้าน 
และสภาพที่พึงประสงค์ของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 29 โดยรวมอยู่ในระดับมากทีสุ่ด (×̅=4.79) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดบัมากที่สดุทุกด้าน การจัดล าดบั
ความส าคญัของความต้องการจ าเป็นในการเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เรียงตามล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นจากมากไปหาน้อย ซึ่งด้านที่ม ี
ค่าความส าคัญของความต้องการจ าเป็นมากที่สดุคือด้านวสิัยทัศน์ (PNImodified = 0.760) รองลงมาคือด้านความยืดหยุ่น  
(PNImodified = 0.662) และด้านจินตนาการ (PNImodified = 0.649) ตามล าดับ ดังตาราง 1 
 
ตาราง 1   ล าดับความส าคญัของค่าดัชนีความต้องการจ าเป็น (PNImodified) ในการเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 
             ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 29  
 

องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 
D I PNImodified ล าดับ 

1. วิสัยทัศน์ 2.76 4.86 0.760 1 
2. จินตนาการ 2.88 4.75 0.649 3 
3. ความยืดหยุ่น 2.87 4.77 0.662 2 

 
 2. โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 โดยรวมมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (×̅=4.72) และมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด  
(×̅=4.72) 
 
สรุปผล 
 1. สภาพปัจจุบันของภาวะผู้น าเชงิสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษา
มัธยมศึกษา เขต 29 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปน็รายด้านพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน และสภาพ 
ที่พึงประสงค์ของภาวะผู้น าเชิงสรา้งสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกดา้น 
 2. โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 ประกอบด้วย 1) หลักการและความส าคัญ 2) วัตถุประสงค์ 3) เนื้อหา มี 3 Module ประกอบด้วย 
Module 1 วิสัยทัศน์ Module 2 จินตนาการ Module 3 ความยืดหยุ่น 4) กิจกรรม ประกอบด้วยการศึกษาด้วยตนเอง  
และการประชุมเชิงปฏิบัติการ 5) การวัดและประเมินผล ประกอบดว้ยการประเมินผลก่อน ระหว่าง และหลังการพัฒนา  
และการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการพัฒนา ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโปรแกรม
เสรมิสร้างภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  
โดยรวมพบว่ามีความเหมาะสมอยูใ่นระดับมากท่ีสุด และมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากท่ีสดุ 
 
อภิปรายผล 
 1. สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และความต้องการจ าเป็นในการเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พบว่าสภาพปัจจุบันของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 29 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน ท้ังนี้อาจเป็นเพราะภาวะผู้น าเชิงสรา้งสรรค์เป็นเรื่องใหม่ส าหรับการบริหาร
สถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา และภาวะผู้น าเป็นสิ่งที่ต้องปรบัเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง 
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ไปอย่างต่อเนื่อง ดังที่พัชรา วาณิชวศิน (2560 : 77) ได้กล่าวถึงการพัฒนาภาวะผู้น าไว้ว่า การพัฒนาภาวะผู้น า ไม่ใช่เรื่องที่ท า
ได้โดยง่าย ถ้าไม่เข้าใจเรื่องกระแสการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความซับซ้อนในกระบวนการบริหาร 
การสร้างสรรค์นวัตกรรม หรือรูปแบบการท างานที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งปัญหาใหม่ ๆ และความท้าทายที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา 
เนื่องจากปัจจัยดังกลา่วล้วนส่งผลให้ภาวะผู้น าท่ีมีอยู่แล้วไม่ค่อยเพียงพอ และผู้น าต้องคอยปรับเปลีย่นภาวะผู้น าอยู่เรื่อย ๆ 
เพื่อจัดการกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่ใหส้่งส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์การ สอดคลอ้งกับการวิจัยของสังคม 
กุลสุวรรณ (2557 : 118-124) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่องพฤติกรรมผู้น ามืออาชีพตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พบว่าส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีนโยบายซึ่งก าหนดให้
ผู้บริหารโรงเรียนต้องไดร้ับการอบรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานใหม้ีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ทว่าในทางปฏิบัติการอบรม
พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานดังกลา่วยังขาดความต่อเนื่อง ขาดการก ากับดูแลและตดิตามผลอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้ผู้บริหาร
ไม่สามารถพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่ ประกอบกับปัญหาการขาดเทคนิค วิธีการหรือความเข้าใจที่ถ่องแท้ ตลอดจนงบประมาณ
ที่ได้รับจากภาครัฐมีจ านวนจ ากดั โรงเรียนโดยส่วนใหญต่้องประสานขอความช่วยเหลือจากผู้ปกครองและหน่วยงานเอกชน 
ร้านค้าต่าง ๆ ภายในชุมชนเพื่อระดมทรัพยากรมาใช้ในการพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ 
การวิจัยของสุภาพ ฤทธ์ิบ ารุง (2556 : 100-107) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บรหิารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อ
ความมีประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พบว่าผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 สภาพที่พึงประสงค์ของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 29 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดบัมากที่สดุทุกด้าน และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน ท้ังนี้อาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างเห็นถึงความส าคัญของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์
และความต้องการอยากให้ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์มากขึ้น และการพัฒนาภาวะผูน้ าเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับ
ผู้บริหารที่จะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังที่ไพฑูรย์ สินลารตัน์ (2553 : 25) ได้กล่าวถึงภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 
ว่าเป็นโมเดลทีด่ีส าหรับการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ และถือได้ว่าเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการศึกษาและพัฒนาภาวะผู้น า 
นอกจากนี้การศึกษาของ Basadur (2004 อ้างอิงใน อรชร กิตติชนม์ธวัช, 2558 : 6) ที่ศึกษาการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
ของผู้น าและลักษณะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรคต์่อทีมงานและองค์การที่มีลักษณะแตกต่างกัน พบว่าผู้น าที่มีประสิทธิภาพ
มากที่สุดของศตวรรษที่ 21 คือผู้น าเชิงสร้างสรรค์ที่ให้ความส าคัญและสนับสนุนบุคลากรบูรณาการความแตกต่างระหว่างบุคคล
ในการสร้างสรรค์ค้นหาปัญหาใหม ่ๆ และแก้ปัญหาเหล่านั้นด้วยวิธีการใหม่ ๆ สอดคล้องกับการวิจัยของวัฒนา ปะกิคา (2560 : 
110-112) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนาโปรแกรมเสรมิสร้างภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียน ซึ่งพบว่าสภาพท่ี
พึงประสงค์ของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ และยังสอดคล้องกับการวิจยัของ 
ชิงหลิง จาง (2559 : 90-123) ที่ได้ศึกษากลยุทธ์ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ส าหรับผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาในการส่งเสรมิ
ความคิดสร้างสรรค์ของครูในมณฑลกวางสีประเทศจีน พบว่าสภาพท่ีพึงประสงค์ของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาในการส่งเสริมความคดิสร้างสรรค์ของครูในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  2. โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 ประกอบด้วย 1) หลักการและความส าคัญ 2) วัตถุประสงค์ 3) เนื้อหา แบ่งออกเป็น 3 Module ได้แก่ 
Module 1 วิสัยทัศน์  Module 2 จินตนาการ Module 3 ความยืดหยุ่น 4) กิจกรรม ได้แก่ การศึกษาด้วยตนเอง และการประชุม
เชิงปฏิบัติการ และ 5) การวัดและประเมินผล ได้แก่ การประเมินผลก่อน ระหว่าง และหลังการพัฒนา และการประเมิน 
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการพฒันา ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น า 
เชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ  
พบว่าโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสดุ และมีความเป็นไปไดอ้ยู่ในระดับมากท่ีสุด ทั้งนี้เนื่องจากผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด 
และหลักการเกีย่วกับกระบวนการพัฒนาโปรแกรมของอุ่นตา นพคณุ (2548 : 77); วิโรจน์ สารรัตนะ (2551 : 3-18); สมคิด  
บางโม (2554 : 20-21); Knowles (1980 : 63); Styles (1990 : 52); Caffarella (2002 : 44) และ Carolyn Et al. (2013 : 
Online) ซึ่งสรุปได้ว่ากระบวนการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย  
1) การวิเคราะหค์วามจ าเป็น 2) การออกแบบโปรแกรม 3) การพัฒนาโปรแกรม 4) การใช้โปรแกรม และ 5) การประเมินผล
โปรแกรม นอกจากน้ีผู้วิจัยยังได้ศกึษาองค์ประกอบของโปรแกรมตามแนวคิดของ ธ ารง บัวศรี (2542 : 95); สุมิตรา พงศธร 

 
 

(2550 : 15-23); Funnell and Rogers (2011 : 7); McDavid, Huse and Ingleson (2013 : 19) และ Fink (2015 : 28) 
ซึ่งสรุปไดhว่าองค์ประกอบของโปรแกรมเสรมิสร้างภาวะผู้น าเชิงสรา้งสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 1) หลักการ
และความส าคัญ 2) วัตถุประสงค์ 3) เนื้อหา 4) กิจกรรม และ 5) การวัดและประเมินผล ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการศึกษาอย่างเป็นระบบ 
เพื่อใหไ้ดโ้ปรแกรมที่มคีวามเหมาะสมและสอดคลอ้งกับบริบทของการพฒันาภาวะผู้น าของผูบ้รหิารสถานศกึษา ใหบ้รรลุวตัถุประสงค์
หรือเป้าหมาย ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโปรแกรมเสรมิสร้างภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา พบว่าโปรแกรมเสรมิสร้างภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 โดยรวมมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด และมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากท่ีสุด สอดคล้องกับ 
การวิจัยของบุณรดา ทรงบุญศาสตร์ (2559 : 116-118) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 24 ซึ่งผลการวิจัยพบว่าโปรแกรมเสริมสร้าง 
ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บรหิารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 มีความเหมาะสม 
และมีความเป็นไปได้ในการน าไปใช้เพื่อพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช ้
  1.1 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ควรมีการพฒันาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตามกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในโปรแกรมเสรมิสร้างภาวะผู้น า 
เชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศกึษา มีกิจกรรมทีเ่น้นให้ผู้บริหารได้พัฒนาภาวะผู้น าของตนเอง ตามหลักการเรียนรู้ 
ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบ 70:20:10 โดยเลือกกิจกรรมเพื่อพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ให้สอดคลอ้งกับบริบท 
และความต้องการ 
  1.2 ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 29 ควรให้ความส าคญักบั 
การพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ ท้ังในด้านวิสัยทัศน์ จินตนาการ และความยดืหยุ่น อยู่เสมอ เพ่ือให้สามารถปรับตัว 
กับความเปลีย่นแปลงท่ีเกดิขึ้นอยูต่ลอดเวลา และน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารสถานศึกษา สามารถเป็นผู้น า
ให้บุคคลอื่นผ่านกระบวนการหรือวิธีการร่วมกัน ตลอดทั้งแก้ไขปัญหาด้วยแนวทางและวิธีการใหม่ ๆ ซึ่งเป็นวิธีการ 
หรือกระบวนการที่เรยีบง่าย ไมยุ่่งยาก ไม่ซับซ้อน แต่ไดผ้ลลัพธ์ที่ดีมคีุณภาพ 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
  2.1 ควรมีการน าโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงสรา้งสรรค์ไปใช้พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา หรือผูท้ี่สนใจ 
เข้าร่วมพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ และประเมินผลสมัฤทธ์ิหลังการเข้าร่วมการพัฒนาตามโปรแกรม 
  2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของครู ในบริบทของสถานศึกษาสังกัดส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพท่ีพึงประสงค์ในการเสรมิสรา้งภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์
ของครู และพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษามัธยมศึกษา เขต 29 
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ไปอย่างต่อเนื่อง ดังที่พัชรา วาณิชวศิน (2560 : 77) ได้กล่าวถึงการพัฒนาภาวะผู้น าไว้ว่า การพัฒนาภาวะผู้น า ไม่ใช่เรื่องที่ท า
ได้โดยง่าย ถ้าไม่เข้าใจเรื่องกระแสการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความซับซ้อนในกระบวนการบริหาร 
การสร้างสรรค์นวัตกรรม หรือรูปแบบการท างานที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งปัญหาใหม่ ๆ และความท้าทายที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา 
เนื่องจากปัจจัยดังกลา่วล้วนส่งผลให้ภาวะผู้น าท่ีมีอยู่แล้วไม่ค่อยเพียงพอ และผู้น าต้องคอยปรับเปลีย่นภาวะผู้น าอยู่เรื่อย ๆ 
เพื่อจัดการกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่ใหส้่งส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์การ สอดคลอ้งกับการวิจัยของสังคม 
กุลสุวรรณ (2557 : 118-124) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่องพฤติกรรมผู้น ามืออาชีพตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พบว่าส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีนโยบายซึ่งก าหนดให้
ผู้บริหารโรงเรียนต้องไดร้ับการอบรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานใหม้ีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ทว่าในทางปฏิบัติการอบรม
พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานดังกลา่วยังขาดความต่อเนื่อง ขาดการก ากับดูแลและตดิตามผลอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้ผู้บริหาร
ไม่สามารถพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่ ประกอบกับปัญหาการขาดเทคนิค วิธีการหรือความเข้าใจที่ถ่องแท้ ตลอดจนงบประมาณ
ที่ได้รับจากภาครัฐมีจ านวนจ ากดั โรงเรียนโดยส่วนใหญต่้องประสานขอความช่วยเหลือจากผู้ปกครองและหน่วยงานเอกชน 
ร้านค้าต่าง ๆ ภายในชุมชนเพื่อระดมทรัพยากรมาใช้ในการพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ 
การวิจัยของสุภาพ ฤทธ์ิบ ารุง (2556 : 100-107) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บรหิารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อ
ความมีประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พบว่าผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 สภาพที่พึงประสงค์ของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 29 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดบัมากที่สดุทุกด้าน และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน ท้ังนี้อาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างเห็นถึงความส าคัญของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์
และความต้องการอยากให้ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์มากขึ้น และการพัฒนาภาวะผูน้ าเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับ
ผู้บริหารที่จะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังที่ไพฑูรย์ สินลารตัน์ (2553 : 25) ได้กล่าวถึงภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 
ว่าเป็นโมเดลทีด่ีส าหรับการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ และถือได้ว่าเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการศึกษาและพัฒนาภาวะผู้น า 
นอกจากนี้การศึกษาของ Basadur (2004 อ้างอิงใน อรชร กิตติชนม์ธวัช, 2558 : 6) ที่ศึกษาการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
ของผู้น าและลักษณะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรคต์่อทีมงานและองค์การที่มีลักษณะแตกต่างกัน พบว่าผู้น าที่มีประสิทธิภาพ
มากที่สุดของศตวรรษที่ 21 คือผู้น าเชิงสร้างสรรค์ที่ให้ความส าคัญและสนับสนุนบุคลากรบูรณาการความแตกต่างระหว่างบุคคล
ในการสร้างสรรค์ค้นหาปัญหาใหม ่ๆ และแก้ปัญหาเหล่านั้นด้วยวิธีการใหม่ ๆ สอดคล้องกับการวิจัยของวัฒนา ปะกิคา (2560 : 
110-112) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนาโปรแกรมเสรมิสร้างภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียน ซึ่งพบว่าสภาพท่ี
พึงประสงค์ของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ และยังสอดคล้องกับการวิจยัของ 
ชิงหลิง จาง (2559 : 90-123) ที่ได้ศึกษากลยุทธ์ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ส าหรับผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาในการส่งเสรมิ
ความคิดสร้างสรรค์ของครูในมณฑลกวางสีประเทศจีน พบว่าสภาพท่ีพึงประสงค์ของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาในการส่งเสริมความคดิสร้างสรรค์ของครูในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  2. โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 ประกอบด้วย 1) หลักการและความส าคัญ 2) วัตถุประสงค์ 3) เนื้อหา แบ่งออกเป็น 3 Module ได้แก่ 
Module 1 วิสัยทัศน์  Module 2 จินตนาการ Module 3 ความยืดหยุ่น 4) กิจกรรม ได้แก่ การศึกษาด้วยตนเอง และการประชุม
เชิงปฏิบัติการ และ 5) การวัดและประเมินผล ได้แก่ การประเมินผลก่อน ระหว่าง และหลังการพัฒนา และการประเมิน 
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการพฒันา ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น า 
เชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ  
พบว่าโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสดุ และมีความเป็นไปไดอ้ยู่ในระดับมากท่ีสุด ทั้งนี้เนื่องจากผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด 
และหลักการเกีย่วกับกระบวนการพัฒนาโปรแกรมของอุ่นตา นพคณุ (2548 : 77); วิโรจน์ สารรัตนะ (2551 : 3-18); สมคิด  
บางโม (2554 : 20-21); Knowles (1980 : 63); Styles (1990 : 52); Caffarella (2002 : 44) และ Carolyn Et al. (2013 : 
Online) ซึ่งสรุปได้ว่ากระบวนการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย  
1) การวิเคราะหค์วามจ าเป็น 2) การออกแบบโปรแกรม 3) การพัฒนาโปรแกรม 4) การใช้โปรแกรม และ 5) การประเมินผล
โปรแกรม นอกจากน้ีผู้วิจัยยังได้ศกึษาองค์ประกอบของโปรแกรมตามแนวคิดของ ธ ารง บัวศรี (2542 : 95); สุมิตรา พงศธร 

 
 

(2550 : 15-23); Funnell and Rogers (2011 : 7); McDavid, Huse and Ingleson (2013 : 19) และ Fink (2015 : 28) 
ซึ่งสรุปไดhว่าองค์ประกอบของโปรแกรมเสรมิสร้างภาวะผู้น าเชิงสรา้งสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 1) หลักการ
และความส าคัญ 2) วัตถุประสงค์ 3) เนื้อหา 4) กิจกรรม และ 5) การวัดและประเมินผล ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการศึกษาอย่างเป็นระบบ 
เพื่อให้ไดโ้ปรแกรมที่มคีวามเหมาะสมและสอดคลอ้งกับบริบทของการพฒันาภาวะผู้น าของผูบ้รหิารสถานศกึษา ใหบ้รรลุวตัถุประสงค์
หรือเป้าหมาย ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโปรแกรมเสรมิสร้างภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา พบว่าโปรแกรมเสรมิสร้างภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 โดยรวมมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด และมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากท่ีสุด สอดคล้องกับ 
การวิจัยของบุณรดา ทรงบุญศาสตร์ (2559 : 116-118) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 24 ซึ่งผลการวิจัยพบว่าโปรแกรมเสริมสร้าง 
ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บรหิารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 มีความเหมาะสม 
และมีความเป็นไปได้ในการน าไปใช้เพื่อพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช ้
  1.1 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ควรมีการพฒันาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตามกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในโปรแกรมเสรมิสร้างภาวะผู้น า 
เชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศกึษา มีกิจกรรมทีเ่น้นให้ผู้บริหารได้พัฒนาภาวะผู้น าของตนเอง ตามหลักการเรียนรู้ 
ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบ 70:20:10 โดยเลือกกิจกรรมเพื่อพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ให้สอดคลอ้งกับบริบท 
และความต้องการ 
  1.2 ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 29 ควรให้ความส าคญักบั 
การพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ ท้ังในด้านวิสัยทัศน์ จินตนาการ และความยดืหยุ่น อยู่เสมอ เพ่ือให้สามารถปรับตัว 
กับความเปลีย่นแปลงท่ีเกดิขึ้นอยูต่ลอดเวลา และน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารสถานศึกษา สามารถเป็นผู้น า
ให้บุคคลอื่นผ่านกระบวนการหรือวิธีการร่วมกัน ตลอดทั้งแก้ไขปัญหาด้วยแนวทางและวิธีการใหม่ ๆ ซึ่งเป็นวิธีการ 
หรือกระบวนการที่เรยีบง่าย ไมยุ่่งยาก ไม่ซับซ้อน แต่ไดผ้ลลัพธ์ที่ดีมคีุณภาพ 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
  2.1 ควรมีการน าโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงสรา้งสรรค์ไปใช้พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา หรือผูท้ี่สนใจ 
เข้าร่วมพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ และประเมินผลสมัฤทธ์ิหลังการเข้าร่วมการพัฒนาตามโปรแกรม 
  2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของครู ในบริบทของสถานศึกษาสังกัดส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพท่ีพึงประสงค์ในการเสรมิสรา้งภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์
ของครู และพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษามัธยมศึกษา เขต 29 
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ผลการใช้สื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียเพื่อสร้างจิตลักษณะด้านความส านึกการอนุรักษ์ 
ความหลากหลายของพืชพรรณธรรมชาติของชุมชนบ้านแม่กา จังหวัดพะเยา  
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บทคัดย่อ  
 การศึกษาวิจัยนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาสื่อการเรียนรูม้ัลติมีเดียด้านพืชพรรณธรรมชาติชุมชนแมก่า  
2) เผยแพร่สื่อการเรยีนรูไ้ปยังเครอืข่ายโรงเรยีนชุมชนบ้านแม่กา และหาระดับความพึงพอใจของนักเรียนผู้ใช้ 3) ประเมิน 
จิตลักษณะด้านความส านึกการอนรุักษ์พืชพรรณธรรมชาติ กลุ่มเปา้หมายที่ใช้ ได้แก่ นักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6  
โรงเรียนบ้านห้วยเคียน จังหวัดพะเยา จ านวน 73 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก ่สื่อการเรียนรู้มัลติมีเดีย แบบประเมนิความเหมาะสม
ของสื่อการเรียนรู้ แบบวัดจติลักษณะดา้นความส านึกการอนุรักษ์พืชพรรณธรรมชาติ และแบบประเมนิความพึงพอใจ สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test (dependent samples)  
  ผลการศึกษาพบว่า 1) สื่อการเรียนรู้มัลตมิีเดียที่สร้างขึ้น มีเนื้อหา 6 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) ความรู้ทั่วไป 2) ป่าเต็งรัง 
3) ป่าเบญจพรรณ 4) ป่าดิบแล้ง 5) ป่าชนิดอื่น ๆ และ 6) พืชพรรณธรรมชาติ โดยมีผลการประเมินความเหมาะสมอยู่ในระดับดี  
2) นักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายมีความพึงพอใจต่อการเรียน ด้วยสื่อการเรียนรู้มัลตมิีเดียอยู่ในระดับมาก 3) นักเรียนมีจิตลักษณะ
ด้านความส านึกการอนุรักษ์พืชพรรณธรรมชาติ หลังเรยีนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .01 
 
ค าส าคัญ : สื่อการเรียนรูม้ัลติมีเดีย, จิตลักษณะดา้นความส านึกการอนุรักษ์, ความหลากหลายของพืชพรรณธรรมชาต ิ
 
Abstract  
 This research had the purposes as following: 1) to develop multimedia learning on natural vegetation 
diversity conservation in Maeka community, 2) to publish multimedia learning to the schools in the community 
and study the students’ satisfaction, and 3) to evaluate the awareness of natural vegetation diversity conservation. 
The target group was 73 students who were studying in grade 1-6at Baan HuaiKhian School Phayao province.  
The instruments used for this study were multimedia learning, an evaluation form on the appropriateness 
of the multimedia learning, an evaluation form on the awareness of natural vegetation diversity conservation, 
and an assessment form for students’ satisfaction towards the multimedia learning. The data were analyzed  
by using frequency, mean, standard deviation and t-test (dependent samples).  
  The results revealed that: 1) There were 6 main aspects of the multimedia learning on natural 
vegetation in Maeka community which were 1) general knowledge about Rong Kham Luang forest park  
2) deciduous dipterocarp forest 3) mixed deciduous forest 4) dry evergreen forest 5) others forest types, 
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and 6) natural vegetation. The evaluation on the appropriateness of the multimedia learning was at  
a high level. 2) Students’ satisfaction towards multimedia learning was at a high level. 3) The mean scores 
of students on awareness of natural vegetation diversity conservation showed that after learning was higher 
than before learning with statistically significant difference at .01 level. 
  
Keywords  : multimedia learning, the awareness of conservation, natural vegetation diversity 
 
บทน า 
 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ก่อตั้งข้ึนโดยมีพระราชด าริร่วมกับนายขวัญแก้ว วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง ในการสืบทอดพระราชปณิธานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องการอนุรักษ์พืชพรรณไม้ของประเทศ การด าเนินงานของ อพ.สธ. ในแผนแม่บทระยะ 5 ปี ที่ 5 
(ตุลาคม พ.ศ. 2554 – กันยายน พ.ศ. 2559) เป็นแผนแม่บทท่ีจัดท าขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบในการด าเนนิงานอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ทีเ่น้นการท างานท าฐานข้อมูลทรัพยากรในระดับท้องถิ่น 3 ฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรกายภาพ 
และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปญญา อย่างสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 
2559) โดยเน้นกิจกรรมทีส่อดคลองกับยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สสูังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอยา่งยั่งยืน ยุทธศาสตร  
การด าเนินงานท่ีการสรางความสมดุลและมั่นคงของอาหารและพลงังาน ยุทธศาสตร์การสรา้งเศรษฐกิจท่ีมีเสถียรภาพ 
บนฐานความรู และยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังสอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์
การวิจัยทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ฯ ของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อการบริหารจัดการความร ูผลงานวิจัยนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ ทรัพยากร และภูมปิญญาของประเทศ สกูารใชประโยชนเชิงพาณิชย์และสาธารณะ ดวยยุทธวิธีที่เหมาะสม 
ในการเขาถึงประชาชนและประชาสังคมอยางแพรหลาย (คณะท างานจัดท าแผนแม่บท อพ.สธ.ระยะ 5 ปีที่ห้า, 2559 : ออนไลน)์ 
 มหาวิทยาลยัพะเยาตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีป่าท่ีอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ 5,700 ไร่ มีความหลากหลายทางชีวภาพท้ังพืชและสัตว์ 
ซึ่งข้ึนอยู่กับสภาพแวดล้อมของชุมชนที่หลากหลายทั้งชุมชนขนาดใหญ่บริเวณหน้ามหาวิทยาลยั และชุมชนขนาดกลาง 
บริเวณหลังมหาวิทยาลัยเป็นส าคัญ เมื่อมีมหาวิทยาลัยเกิดขึ้น ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ ถูกบุกรุกโดยฝีมือมนุษย์ 
แต่มีบางส่วนที่เป็นป่าอนุรักษ์ เช่น วนอุทยานร่องค าหลวง ซึ่งถือเป็นพื้นที่ป่าอุดมสมบรูณโ์ดยมหาวิทยาลัยพะเยาและชุมชน 
ได้ร่วมอนุรักษ์ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า และน าไปต่อยอดเป็นองค์ความรู้ของนิสิตมหาวิทยาลัย ส่วนชุมชนสามารถพ่ึงพา
พรรณไม้ในการด ารงชีวิตทั้งในด้านของปัจจัยสี่ ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และสิ่งต่าง ๆ ที่เสริมสรา้งความสุข ทั้งกายและใจ 
การอนรุักษ์พรรณไม้ธรรมชาติเหลา่นี้ จึงเป็นสิ่งที่ชุมชนควรให้ความส าคัญและหวงแหนไว้ เพื่อให้ธรรมชาติยังคงอยู่ และเป็นสิ่งที่
สามารถจับต้องได้ในอนาคตต่อไป นอกจากการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล้ว มหาวิทยาลัยพะเยายังมุ่งเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
จัดการศึกษาใหม่ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยอีกด้วย (มหาวิทยาลัยพะเยา, 2559 : ออนไลน์) ซึ่งเทคโนโลยีการศึกษาที่เหมาะกับ
ผู้เรยีนในศตวรรษที่ 21 คือ เทคโนโลยดี้านสื่อมลัตมิีเดยี เพราะช่วยให้การออกแบบเนื้อหาบทเรียน ตอบสนองต่อแนวคิด  
และทฤษฎีการเรียนรู้มากยิ่งข้ึน รวมทั้งส่งผลโดยตรงต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน การวิจัยที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพ
ของสื่อมัลติมีเดีย ว่าสามารถช่วยเสริมการเรียนรู้ ท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นได้ (สุรศักดิ์ ปาเฮ, 2559 : ออนไลน)์ 
นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตามศักยภาพ ความต้องการและความสะดวกของตนเอง สามารถสร้าง
สถานการณ์จ าลอง ตลอดจนส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีปฏสิัมพันธ์กับสื่อ ท าให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 
 จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดีย เพื่อสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์พืชพรรณธรรมชาติ 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 
เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงคุณค่า และเห็นความส าคญัของพืชพรรณธรรมชาติ ที่อาจเกิดการสูญพันธ์ได้ในอนาคต 
รวมถึงสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ตนเองได้รับไปยังครอบครัว และคนใกล้ชิด เพื่อสร้างจติส านึกในการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน 
จากรุ่นสูรุ่่นต่อไป ซึ่งสื่อการเรียนรูม้ัลตมิีเดยีที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จะเป็นสื่อประเภทเว็บไซต์ที่ประกอบไปดว้ย ช่ือ แหล่งก าเนิด 
ฤดูกาล ประโยชน์ ลักษณะทางสณัฐานวิทยา และการกระจายพรรณ อีกท้ังยังมีคลิปวิดีโอแสดงถึงภยัธรรมชาติ และภัยจาก
ฝีมือมนุษย์ท่ีส่งผลต่อการอยูร่อดของพืชพรรณไม้ เพื่อเชื่อมโยงให้ผู้เรียนได้เห็นถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้น จนเกิดความตระหนัก
และหวงแหนพืชพรรณไม้ให้อยู่คู่ชุมชน ตลอดจนน าความรู้ทีไ่ด้ไปถ่ายทอดให้ผู้ปกครอง เห็นถึงความส าคัญของผืนป่าในชุมชน
มากยิ่งข้ึน 



วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
ปที่ 14 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2563178

 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้มลัตมิีเดีย เรื่องพืชพรรณธรรมชาติชุมชนแม่กา 
 2. เพื่อเผยแพรส่ื่อมัลติมีเดียไปยังเครือข่ายโรงเรียนชุมชนบ้านแม่กา และหาระดับควาพึงพอใจของนักเรียนผู้ใช้ 
 3. เพื่อประเมินจติลักษณะด้านความส านึกการอนุรักษ์พืชพรรณธรรมชาติชุมชนแม่กา 
 
กรอบแนวคิด 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจยัได้น าตัวแปรมาใช้ในการสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย ดังภาพประกอบ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิด 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้มลัติมเีดียเพื่อสร้างจิตลักษณะด้านความส านึกการอนุรักษ์ ความหลากหลายของพืชพรรณ
ธรรมชาตขิองชุมชนบา้นแม่กา จังหวัดพะเยา โครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลยัพะเยา ผู้วิจยัไดด้ าเนินการตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ประชากรและกลุม่เป้าหมาย 
   1.1 ประชากร  
    ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนในชุมชนแม่กา จ านวน 468 คน ประกอบด้วย 4 โรงเรียน ได้แก่ 
โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาแม่กาโทกหวาก จ านวน 194 คน โรงเรียนบ้านแม่กา จ านวน 121 คน โรงเรียนบ้านห้วยเคียน 
จ านวน 107 คน โรงเรียนแม่ต  าบญุโยง จ านวน 46 คน  
   1.2 กลุ่มเป้าหมาย 
    กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา ไดแ้ก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 โรงเรียนบ้านห้วยเคียน  
อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา จ านวน 73 คน ซึ่งโรงเรียนเป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการ อพ.สธ. 
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ไดแ้ก่ 
  2.1 สื่อการเรียนรูม้ัลติมีเดียประเภทเวบ็ไซต์ เรื่องพืชพรรณธรรมชาติทีผู่ว้ิจัยสร้างขึ้นโดยศึกษาสาระการเรยีนรู้
วิทยาศาสตร์ วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ศึกษาตัวช้ีวัดเพื่อก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับพืชพรรณธรรมชาติ
ในวนอุทยานร่องค าหลวง และแบบวัดจิตส านึกในการอนุรักษ์ เพื่อจัดท าสื่อการเรียนรูม้ัลตมิีเดีย จากนัน้จึงน าสื่อการเรียนรู้ 
ที่ได้ไปใหผู้้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมของสื่อการเรียนรูม้ัลตมิีเดีย 
  2.2 แบบประเมินความเหมาะสมของสือ่การเรียนรู้มลัติมเีดียเรื่องพืชพรรณธรรมชาติชุมชนแม่กา ซึ่งมลีักษณะ
เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ทั้งนี้ แบบประเมินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เช่ียวชาญ 
  2.2 แบบวัดจิตลักษณะด้านความส านึกการอนุรักษ์พืชพรรณธรรมชาติชุมชนแม่กา ของนักเรียนท่ีเรยีนรู้ 
ด้วยสื่อการเรียนรู้มลัติมเีดีย แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 การรคูุณคาของพืชพรรณธรรมชาต ิและตระหนักถึง
ผลกระทบท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม และดา้นท่ี 2 การมีสวนรวมในการดูแลรักษาพืชพรรณธรรมชาติ 
  2.3 แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนรูด้้วยสื่อการเรยีนรู้มลัตมิีเดีย เรื่องพืชพรรณธรรมชาติ 

ตัวแปรต้น  ตัวแปรตาม 

- สื่อการเรยีนรู้มลัตมิีเดียเพื่อสรา้งจิตลักษณะ 
ด้านความส านกึการอนุรักษค์วามหลากหลาย 
ของพืชพรรณธรรมชาติของชุมชนบ้านแม่กา จังหวัดพะเยา 

- จิตลักษณะด้านความส านึกการอนุรักษ์พืชพรรณ
ธรรมชาต ิ
- ความพึงพอใจของนักเรียนผู้ใช้สื่อฯ 
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วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้มลัตมิีเดีย เรื่องพืชพรรณธรรมชาติชุมชนแม่กา 
 2. เพื่อเผยแพรส่ื่อมัลติมีเดียไปยังเครือข่ายโรงเรียนชุมชนบ้านแม่กา และหาระดับควาพึงพอใจของนักเรียนผู้ใช้ 
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กรอบแนวคิด 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้มลัติมเีดียเพื่อสร้างจิตลักษณะด้านความส านึกการอนุรักษ์ ความหลากหลายของพืชพรรณ
ธรรมชาตขิองชุมชนบา้นแม่กา จังหวัดพะเยา โครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลยัพะเยา ผู้วิจยัไดด้ าเนินการตามล าดับขั้นตอน ดังนี ้
 1. ประชากรและกลุม่เป้าหมาย 
   1.1 ประชากร  
    ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนในชุมชนแม่กา จ านวน 468 คน ประกอบด้วย 4 โรงเรียน ได้แก่ 
โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาแม่กาโทกหวาก จ านวน 194 คน โรงเรียนบ้านแม่กา จ านวน 121 คน โรงเรียนบ้านห้วยเคียน 
จ านวน 107 คน โรงเรียนแม่ต  าบญุโยง จ านวน 46 คน  
   1.2 กลุ่มเป้าหมาย 
    กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา ไดแ้ก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 โรงเรียนบ้านห้วยเคียน  
อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา จ านวน 73 คน ซึ่งโรงเรียนเป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการ อพ.สธ. 
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ไดแ้ก่ 
  2.1 สื่อการเรียนรูม้ัลติมีเดียประเภทเวบ็ไซต์ เรื่องพืชพรรณธรรมชาติทีผู่ว้ิจัยสร้างขึ้นโดยศึกษาสาระการเรยีนรู้
วิทยาศาสตร์ วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ศึกษาตัวช้ีวัดเพื่อก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับพืชพรรณธรรมชาติ
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ที่ได้ไปใหผู้้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมของสื่อการเรียนรูม้ัลตมิีเดีย 
  2.2 แบบประเมินความเหมาะสมของสือ่การเรียนรู้มลัติมเีดียเรื่องพืชพรรณธรรมชาติชุมชนแม่กา ซึ่งมลีักษณะ
เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ทั้งนี้ แบบประเมินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เช่ียวชาญ 
  2.2 แบบวัดจิตลักษณะด้านความส านึกการอนุรักษ์พืชพรรณธรรมชาติชุมชนแม่กา ของนักเรียนท่ีเรยีนรู้ 
ด้วยสื่อการเรียนรู้มลัติมเีดีย แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 การรคูุณคาของพืชพรรณธรรมชาต ิและตระหนักถึง
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ตัวแปรต้น  ตัวแปรตาม 

- สื่อการเรยีนรู้มลัตมิีเดียเพื่อสรา้งจิตลักษณะ 
ด้านความส านกึการอนุรักษค์วามหลากหลาย 
ของพืชพรรณธรรมชาติของชุมชนบ้านแม่กา จังหวัดพะเยา 

- จิตลักษณะด้านความส านึกการอนุรักษ์พืชพรรณ
ธรรมชาต ิ
- ความพึงพอใจของนักเรียนผู้ใช้สื่อฯ 
 

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองในการวิจัย ดังน้ี 
  3.1 ขั้นก่อนการทดลอง 
   ขั้นตอนนี้เป็นการเตรียมความพรอ้มให้กับนักเรียน รวมถึงสร้างความเข้าใจ โดยมีขั้นตอนดังนี ้
   3.1.1 ผู้วิจัยช้ีแจงจุดประสงค์ของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้สื่อการเรียนรู้มลัติมเีดีย  
เรื่องพืชพรรณธรรมชาต ิ
   3.1.2 เตรียมสื่อและเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอน 
   3.1.3 ทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบวัดจิตลักษณะด้านความส านึก จ านวน 20 ข้อ โดยใช้ระยะเวลา 25 นาที 
  3.2 ขั้นด าเนินการทดลอง 
   ผู้วิจัยด าเนินการให้นักเรียนเรียนรูผ้่านสื่อการเรยีนรู้มลัตมิีเดยีเรื่องพชืพรรณธรรมชาติ ผ่านชุดอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ โดยใช้ระยะเวลาทั้งหมด 6 สัปดาห์ ๆ ละ 1 คาบเรียน ๆ ละ 1 เรื่อง ๆ ละ 40 นาที  
  3.3 ขั้นหลังทดลอง 
   ในขั้นหลังการทดลอง ผู้วิจยัได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมลู มีรายละเอยีดดังต่อไปนี ้
   3.3.1 ผู้วิจัยให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนด้วยแบบวัดจิตลักษณะดา้นความส านึก โดยใช้ระยะเวลา 
25 นาที 
   3.3.2 ให้นักเรียนท าแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรยีนด้วยสื่อการเรียนรูม้ัลติมีเดีย 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
   ผู้วิจัยด าเนินการดังนี้ 
  4.1 วิเคราะห์ความเหมาะสมของสื่อการเรียนรูม้ัลติมีเดีย โดยการหาค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  4.2 วิเคราะห์ข้อมลูความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนด้วยสือ่การเรียนรู้มลัติมเีดีย โดยการหาค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  4.3 วิเคราะห์ข้อมลูจิตลักษณะด้านความส านึกการอนุรักษ์พืชพรรณธรรมชาติชุมชนแม่กา โดยการหาค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการหาค่า t-test (dependent samples) 
 
สรุปผล 
 1. ผลการพัฒนาสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดยี เรื่องพืชพรรณธรรมชาติชุมชนแม่กา พบว่าเป็นบทเรียนที่อยู่ในรูปแบบ
เว็บไซต์ โดยมีเนื้อหา 6 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) ความรู้ทั่วไป 2) ป่าเต็งรัง 3) ป่าเบญจพรรณ 4) ป่าดิบแล้ง 5) ป่าชนิดอื่น ๆ  
และ 6) พืชพรรณธรรมชาติ ซึ่งประกอบด้วยประเด็นย่อย ดังนี้ 6.1) ความส าคญัและประโยชน์ 6.2) ภัยที่เกิดกับพืชพรรณ
ธรรมชาติ 6.3) วิธีป้องกัน โดยผู้วจิัยได้น าสื่อการเรียนรู้มลัติมเีดียดงักล่าวไปให้ผูเ้ชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมก่อนน าไป 
ใช้จริงกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งผลการประเมินท่ีได้อยู่ในระดับดี (

โดยผู้วจิัยได้น าสื่อการเรียนรู้มลัติมเีดียดงักล่าวไปให้ผูเ้ชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมก่อนน าไป
= 4.37, S.D. = 0.06) 

 2. ผลการเผยแพร่สื่อมลัตมิีเดยีไปยังเครือข่ายโรงเรียนชุมชนบ้านแมก่า พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้ 
สื่อการเรียนรูม้ัลติมีเดียเพื่อสร้างจติลักษณะ ด้านความส านึกการอนรุักษ์ความหลากหลายของพืชพรรณธรรมชาติของชุมชน
บ้านแม่กา จังหวัดพะเยา อยู่ในระดับมาก (
สื่อการเรียนรูม้ัลติมีเดียเพื่อสร้างจติลักษณะ

= 4.36 และ S.D. = 0.70) 
 3. ผลการประเมินจิตส านึกการอนุรักษ์พืชพรรณธรรมชาติชุมชนแมก่า พบว่านักเรียนมีจติลักษณะดา้นความส านึก
การอนุรักษ์พืชพรรณธรรมชาติชุมชนแม่กา หลังเรียนด้านที่ 1 การรคูุณคาของพชืพรรณธรรมชาติ และตระหนักถึงผลกระทบ 
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม มีค่าเฉลีย่ 4.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.38 ซึ่งสูงกว่าก่อนเรียนที่มีค่าเฉลีย่ 3.41 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.18 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .01 และการใช้สื่อการเรียนรูม้ัลตมิีเดียเพื่อสร้างจิตลักษณะ 
ด้านความส านึกการอนุรักษ์ความหลากหลายของพืชพรรณธรรมชาติของชุมชนบ้านแม่กา จังหวัดพะเยา หลังเรยีนด้านที่ 2 
การมีสวนรวมในการดูแลรักษาพืชพรรณธรรมชาติ มีค่าเฉลี่ย 4.26 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.34 ซึ่งสูงกว่าก่อนเรียนที่มีค่าเฉลี่ย 
2.46 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.18 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .01 
 
 



วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
ปที่ 14 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2563180

อภิปรายผล 
 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้มลัติมเีดียเพื่อสร้างจิตลักษณะ ด้านความส านึกการอนุรักษ์ความหลากหลายของพืชพรรณ
ธรรมชาตขิองชุมชนบา้นแม่กา จังหวัดพะเยา โครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลยัพะเยา มีข้อค้นพบที่น่าสนใจและควรน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 
 1. ผลการพัฒนาสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดยี เรื่องพืชพรรณธรรมชาติชุมชนแม่กา พบว่าเป็นบทเรียนที่อยู่ในรูปแบบ
เว็บไซต์ โดยมีเนื้อหา 6 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) ความรู้ทั่วไป 2) ป่าเต็งรัง 3) ป่าเบญจพรรณ 4) ป่าดิบแล้ง 5) ป่าชนิดอื่น ๆ 
และ 6) พืชพรรณธรรมชาติ ซึ่งประกอบด้วยประเด็นย่อย 3 ประเดน็ ดังนี้ 6.1) ความส าคัญและประโยชน์ 6.2) ภัยที่เกิดกับ 
พืชพรรณธรรมชาติ และ 6.3) วิธีป้องกัน ซึ่งผลการประเมินทีไ่ด้อยูใ่นระดับดี เนื่องจากเนื้อหาบทเรยีนประเภทเว็บไซต ์
เพื่อการศึกษาเป็นการผสมผสานกันระหว่างเทคโนโลยีปัจจุบันกับกระบวนการออกแบบการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ทางการเรียนรู้ และแก้ปญัหาในเรือ่งข้อจ ากัดทางด้านสถานท่ีและเวลา โดยกดิานันท์ มลิทอง (2543 : 46) กล่าวถึงการสอน
บนเว็บว่าเป็นการประยุกต์ใช้คุณสมบัติและทรัพยากรของ World Wide Web ในการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมและสนับสนุน
การเรยีนการสอน โดยมีคุณลักษณะส าคัญที่เอื้อประโยชน์ต่อการจดัการเรียนการสอน คือไมม่ีข้อจ ากัดทางสถานท่ีและเวลา
ของการสอน ผู้เรยีนที่มีคอมพิวเตอร์ในระบบใดกไ็ด้ ซึ่งสามารถต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ต จะสามารถเข้าเรียนจากท่ีใด 
หรือในเวลาใดกไ็ด้ และเว็บอนุญาตให้ผู้เรียนเป็นผู้ควบคุม (Learner Controlled) ผู้เรยีนสามารถเรยีนตามความพร้อม  
ความถนัด และความสนใจของตน สอดคล้องกับปรัชญนันท์ นลิสุข (2543 : 53-56) ที่กล่าวว่า เว็บมีความสมบรูณ์ในตนเอง 
(Self- contained) ท าให้เราสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนทั้งหมดผ่านเว็บได้ นอกจากนี้ วีระ ไทยพานิช (2551 : 53-64) 
ยังกล่าวว่า การเรียนการสอนบนเว็บเปนการเปดโอกาสใหผเูรียนไดเรียนทุกสถานท่ีทุกเวลา เปนการสงเสริมใหเกิด 
ความเสมอภาคกันทางการศึกษาและสงเสรมิแนวคิดในเรื่องของการเรียนรตูลอดชีวิต เปนการเรียนรทูี่กระตือรือรน 
และผเูรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรู้ โดยผลของการวิจัยการเรียนการสอนบนเว็บ ปรากฏวาผลสัมฤทธิ์ในการเรียน 
ของนักเรียนสูงกวาหรือไมแตกตางกับการสอนแบบปกติ ผเูรียนมีความพึงพอใจและทัศนคติที่ดตีอการเรียนการสอนบนเว็บ  
ซึ่งจะเปนนวัตกรรมการเรียนการสอนในอนาคตตอไป  
 2. ผลการเผยแพร่สื่อมัลติมีเดียไปยงัเครือข่ายโรงเรียนชุมชนบ้านแม่กา พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อสื่อการเรียนรู้
มัลตมิีเดยี เพื่อสร้างจติลักษณะดา้นความส านึกการอนุรักษ์ความหลากหลายของพืชพรรณธรรมชาติของชุมชนบ้านแม่กา 
จังหวัดพะเยา อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบทเรียนมัลติมีเดยีประเภทเว็บไซต์ที่ผู้วจิัยสร้างขึ้นช่วยส่งเสรมิแนวคิด 
ในเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิต เนื่องจากเป็นแหล่งความรู้ที่เปิดกว้างให้นักเรียนสามารถเข้ามาค้นคว้าหาความรู้ได้อย่างต่อเนื่อง
และตลอดเวลา ทั้งยังเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก สอดคล้องกับ วิภาวรรณ ใหญ่สมบูรณ์ 
และวชิระ อินทร์อุดม (2554 : 108) ที่กล่าวว่า การสอนบนเว็บ (Web-based Instruction: WBI) เปน็วิถีทางของนวัตกรรม 
ในการพัฒนาการเรยีนการสอนต่อผู้เรยีนโดยใช้เว็บเป็นสื่อกลาง การเรียนการสอนเป็นสิ่งที่จะท าให้ไดร้ับความรู้ข้อมูลข่าวสาร
และกิจกรรมที่สะดวกต่อผู้เรียน การบรรลุถึงความส าเร็จของเป้าหมายการเรียนรู้ในเรื่องอื่น ๆ เฉพาะด้าน อีกทั้งยังเป็นสื่อกลาง 
ในการส่งสารในการเรียนการสอนให้ติดต่อถึงกันได้ การเรียนรู้บนเว็บเป็นโปรแกรมการเรียนการสอนบนฐานของสื่อที่เช่ือมโยงกัน
ในทางไกลซึ่งใช้ประโยชน์จากเหตผุลและทรัพยากรของ World Wide Web เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่มีความหมาย 
ที่สนับสนุนและช่วยให้เกิดการเรียนรู้บนเว็บได้  
 3. ผลการประเมินจิตส านึกการอนุรักษ์พืชพรรณธรรมชาติชุมชนแม่กา พบว่าจิตส านึกการอนุรักษ์พืชพรรณธรรมชาติ
ชุมชนแม่กา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .01 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าจติส านึกของนักเรียน 
สามารถที่จะส่งเสรมิให้พัฒนาเพิ่มสูงขึ้นได้จากการใช้บทเรียนมัลตมิเีดีย สอดคล้องกับอรวรรณ บญุสง (2551 : บทคัดย่อ)  
ที่ได้ท าการศึกษาผลการพัฒนาจิตส านึกในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชกิจกรรม
สิ่งแวดลอมศึกษาประกอบการประเมินตามสภาพจริง ผลการวิจัยสรุปวา หลังการใชกิจกรรมสิ่งแวดลอมศึกษาประกอบการประเมิน
ตามสภาพจริง นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 มีจิตส านึกในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมทั้ง 2 ดาน สูงขึ้นกวากอนไดรับกิจกรรม 
อยางมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .01 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของสิ่งแวดล้อมศึกษา (สมาคม
พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2559 : ออนไลน์) ที่ต้องการพัฒนามนุษย์ให้เกิดการลงมือกระท าเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นทั้งการปรับปรุง
แก้ไขปัญหาที่มีอยูเ่ดมิ และการปอ้งกันปัญหาใหม่ที่ก าลังจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยการกระท าท่ีเกดิขึน้ มาจากความสมัครใจ
ไม่ใช่การบังคับ โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มตี่อสิ่งแวดล้อม จ าเป็นต้องอาศัยกระบวนการในการพัฒนา จากการ “ไม่รู้” 
เป็น “รู้” จาก “รู้” เป็น “รู้สึก” จาก “รู้สึก” เป็น “คิดจะท า” และจาก “คิดจะท า” ไปสู่ “การลงมือกระท า” จนเกิดเป็นพฤติกรรม  
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช ้
  1.1 ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูผู้สอนต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนท าการสอน ทั้งการศึกษาและท าความเข้าใจ
นักเรียน จัดเตรยีมสื่อการเรียนรู้ทีเ่หมาะสม และเตรียมความพร้อมของนักเรียนด้านการใช้งานสื่อมลัติมีเดยีเพื่อการเรียนรู้ 
  1.2 ควรใช้การประเมินท่ีหลากหลาย เช่น การสอบถามผู้ปกครอง หรือการสัมภาษณ์นักเรียนและผู้ปกครอง
เกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัตตินของนักเรียนเมื่ออยู่ท่ีบ้านเพิม่เตมิ 
  1.3 ควรมีหัวข้อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ใช้เนื้อหาที่เป็นตัวอักษรให้น้อยแต่ใช้รูปภาพประกอบมาก ๆ เพื่อกระตุ้น
ความสนใจ และเหมาะสมกับช่วงวัยของผู้เรียน 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ เพื่อให้ผู้เรียนฝึกกระบวนการคดิ 
ที่ใช้เหตุใช้ผลพิจารณาไตรต่รองอย่างรอบคอบ ในการอนุรักษ์พืชพรรณธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  2.2 ควรมีการใช้สื่อการเรยีนรู้มลัตมิีเดยีในประเด็นอื่น โดยยกตัวอย่างกรณีศึกษาใกล้ตัว เช่น การทิ้งขยะ  
การลดมลภาวะ การอนรุักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรยีนเกิดความตระหนักและใสใ่จสังคมและสิ่งแวดล้อม
รอบตัวมากขึ้น 
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Natika Rachabootr1, Sommai Gumphun2 and Pornravin Tanintithiphong3 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับสมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมายวิชาชีพในภาพรวม 
และรายด้าน 2) เปรียบเทียบสมรรถนะทั้ง 3 ด้านจ าแนกตามชั้นปี เกรดเฉลี่ย อาชีพผู้ปกครอง และ 3) เปรียบเทียบสมรรถนะ
ทีค่าดหวังกับสมรรถนะที่เป็นจริงทั้ง 3 ด้านของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประชากร 
คือ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด ท้ัง 4 ช้ันปี 229 คน ขนาดกลุ่มตัวอยา่งจ าแนกตามสัดส่วน 
แต่ละช้ันปี รวม 144 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการสุ่มอย่างง่ายโดยใช้ตารางเลขสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบวัดสมรรถนะ
ทั้ง 3 ด้านส าหรับนักศึกษาพยาบาลของจุลจีรา จันทะมุงคุณ, ณัฐิกา ราชบุตร, ช่อทิพย์ แตงพันธ์ และเขมิกา เสียงเพราะ (2562)  
มีค่าอ านาจจ าแนก .94-.99 ค่าความเชื่อมั่น .94 วิเคราะห์ข้อมลูด้วย ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
one-way ANOVA และ paired sample t– test 

ผลวิจัยพบว่า 1) นักศึกษาพยาบาลมีระดับสมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมายวิชาชีพในภาพรวม 
และรายด้าน อยู่ในระดับสูงถึงสูงมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงมากทีสุ่ดคือ ด้านกฎหมายวิชาชีพ รองลงมาคือ ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ 
และด้านจริยธรรม ตามล าดับ 2) ผลการเปรยีบเทียบความแตกตา่งของสมรรถนะทั้ง 3 ด้านจ าแนกตามชั้นปี เกรดเฉลี่ย อาชีพ
ผู้ปกครอง พบว่านักศึกษาท่ีมีเกรดเฉลีย่ต่างกันมสีมรรถนะแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ทั้ง 3 ด้าน  
และ 3) ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่สมรรถนะท่ีคาดหวังกับสมรรถนะที่เป็นจริงทั้ง 3 ด้าน พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดบั .01 
 
ค าส าคัญ  :  จริยธรรม, จรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพ, นักศึกษาพยาบาล 
 
Abstract 

The purposes of this research study are to 1) investigate the competencies of undergraduate 
nursing students in ethics, code of ethics, and professional law both inclusively and distinctively,  
2) compare the three competencies classified by  year of study, grade point average, and parent professions, 
and 3) compare the three expected with the actual competencies of nursing students, Faculty of Nursing, 
Roi Et Rajabhat University. The population included all 299 undergraduate nursing students. The 144 subjects 
were drawn proportionately with the year of study and selected by using a table of random number.  
The instrument employed to assess the three competencies for nursing students was adopted from 
Chantamungkhun and others (2019) with the discrimination index of .94-.99 and .94 for the reliability.  
Data were analyzed using mean, standard deviation, one-way ANOVA and paired sample t-test.  
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สมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพ ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
Competency of Morality Ethics and Professional Law Efficacy of Nursing Student  
Roi Et Rajabhat University 
 
ณัฐิกา ราชบุตร1, สมหมาย กุมผัน2 และ พรรวนิท์ ธนินธิติพงศ 3 

Natika Rachabootr1, Sommai Gumphun2 and Pornravin Tanintithiphong3 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับสมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมายวิชาชีพในภาพรวม 
และรายด้าน 2) เปรียบเทียบสมรรถนะทั้ง 3 ด้านจ าแนกตามชั้นปี เกรดเฉลี่ย อาชีพผู้ปกครอง และ 3) เปรียบเทียบสมรรถนะ
ทีค่าดหวังกับสมรรถนะที่เป็นจริงทั้ง 3 ด้านของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประชากร 
คือ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด ท้ัง 4 ช้ันปี 229 คน ขนาดกลุ่มตัวอยา่งจ าแนกตามสัดส่วน 
แต่ละช้ันปี รวม 144 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการสุ่มอย่างง่ายโดยใช้ตารางเลขสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบวัดสมรรถนะ
ทั้ง 3 ด้านส าหรับนักศึกษาพยาบาลของจุลจีรา จันทะมุงคุณ, ณัฐิกา ราชบุตร, ช่อทิพย์ แตงพันธ์ และเขมิกา เสียงเพราะ (2562)  
มีค่าอ านาจจ าแนก .94-.99 ค่าความเชื่อมั่น .94 วิเคราะห์ข้อมลูด้วย ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
one-way ANOVA และ paired sample t– test 

ผลวิจัยพบว่า 1) นักศึกษาพยาบาลมรีะดับสมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมายวิชาชีพในภาพรวม 
และรายด้าน อยู่ในระดับสูงถึงสูงมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงมากทีสุ่ดคือ ด้านกฎหมายวิชาชีพ รองลงมาคือ ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ 
และด้านจริยธรรม ตามล าดับ 2) ผลการเปรยีบเทียบความแตกตา่งของสมรรถนะทั้ง 3 ด้านจ าแนกตามชั้นปี เกรดเฉลี่ย อาชีพ
ผู้ปกครอง พบว่านักศึกษาท่ีมีเกรดเฉลีย่ต่างกันมสีมรรถนะแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ทั้ง 3 ด้าน  
และ 3) ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่สมรรถนะทีค่าดหวังกับสมรรถนะที่เป็นจริงทั้ง 3 ด้าน พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดบั .01 
 
ค าส าคัญ  :  จริยธรรม, จรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพ, นักศึกษาพยาบาล 
 
Abstract 

The purposes of this research study are to 1) investigate the competencies of undergraduate 
nursing students in ethics, code of ethics, and professional law both inclusively and distinctively,  
2) compare the three competencies classified by  year of study, grade point average, and parent professions, 
and 3) compare the three expected with the actual competencies of nursing students, Faculty of Nursing, 
Roi Et Rajabhat University. The population included all 299 undergraduate nursing students. The 144 subjects 
were drawn proportionately with the year of study and selected by using a table of random number.  
The instrument employed to assess the three competencies for nursing students was adopted from 
Chantamungkhun and others (2019) with the discrimination index of .94-.99 and .94 for the reliability.  
Data were analyzed using mean, standard deviation, one-way ANOVA and paired sample t-test.  
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 The findings indicated that 1) the nursing students obtained a high to a very high level of competencies 
in ethics, code of ethics, and professional law both inclusively and distinctively. The highest competency 
was in professional law followed by code of ethics and ethics, respectively. 2) Comparing student competencies, 
the result showed that there were differences in all three competencies classified by cumulative grade 
point average with a statistical significance at .05 level. 3) The result also showed that there was a statistically 
significant difference between the mean scores of the all three expected and the actual competencies  
at .01 level.  
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บทน า 
 บทบาทของวิชาชีพพยาบาล เป็นการปฏิบัตโิดยตรงต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ การดูแลและการช่วยเหลือเมื่อมี 
การเจ็บป่วย การฟื้นฟูสภาพ การป้องกันโรคและการส่งเสรมิสุขภาพ รวมทั้งการช่วยเหลือแพทย์ในกิจกรรมเพื่อการรักษาโรค 
พยาบาลจึงถูกคาดหวังจากสังคมให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการดูแลผู้ป่วย รวมถึงเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมในระดับสูง
และยดึมั่นตามกฎหมายแห่งวิชาชีพ (จุลจีรา จันทะมุงคณุ, ณัฐิกา ราชบุตร, ช่อทิพย์ แตงพันธ์ และเขมิกา เสียงเพราะ, 2562 : 
133) จริยธรรมเป็นหลักการทีม่ีความเกี่ยวข้องกับการประพฤติปฏิบตัิในสิ่งท่ีดีงามของบุคคล ทั้งทาง ด้านร่างกาย จิตใจ วาจา
และพฤติกรรมการแสดงออก ซึ่งมีพื้นฐานมาจากค่านิยม ประเพณี วัฒนธรรม ศลีธรรมจรรยา และกฎหมายของบุคคลในสังคม 
(สิวลี ศิริไล, 2556 : 16) เพื่อให้บุคคลสามารถแสดงออกในสิ่งที่ดีงาม ถูกต้องเหมาะสมและมีหลักการซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคม 
ซึ่งถือเป็นระเบียบข้อบังคับท่ีสมาชิกทุกคนในแต่ละวิชาชีพ ต้องยึดถือและน าไปปฏิบัตติามโดยเคร่งครัด เพื่อธ ารงไว้ซึ่ง
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของตนเอง (ทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์, 2560 :ออนไลน์) วิชาชีพพยาบาลไดม้ีการก าหนดจรรยาบรรณ
วิชาชีพข้ึน โดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฉบับแรกเมื่อปี พ.ศ. 2528 และมีการปรับปรุงใหม่ ในปี พ.ศ. 2546 เพื่อให้มี
ความสอดคล้องกับสถานการณ์ในยุคปัจจุบันที่มีการเปลีย่นแปลงไป ซึ่งหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพถือเป็นมาตรฐาน
ความประพฤติที่พยาบาลทุกคนพึงปฏิบัติ โดยมีจดุมุ่งหมายเพื่อให้พยาบาลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตระหนักในคุณค่าและศักดิ์ศรี 
ตลอดจนสิทธิมนุษยชนของผู้ป่วยหรือผู้รบับริการ ช่วยควบคุมให้พยาบาลท างานอย่างมีคณุภาพ ตอบสนองความต้องการผู้ป่วย
และผูป้่วยปลอดภัย ขณะเดียวกันก็ต้องรักษามาตรฐานในการประกอบวิชาชีพและด ารงไว้ซึ่งสิทธิอันชอบธรรมในการประกอบ
วิชาชีพของตน (วริยา ชินวรรโณ, 2558 : 32) แต่ปัจจุบันยังพบว่าพยาบาลส่วนใหญ่ยังถูกร้องเรียนเนือ่งจากคุณภาพบริการ 
ไม่เป็นไปตามที่ผู้รบับริการคาดหวงั (Berry, 2009 : 508-509) โดยเรื่องที่ร้องเรียนมายังสภาการพยาบาลจากปี พ.ศ. 2553  
ถึง พ.ศ. 2559 จ าแนกได้ 2 ประเด็นส าคญัคือ 1) ประเด็นเรื่องส่วนตัวอันเป็นเหตุใหเ้สื่อมเสียเกียรติศกัดิ์แห่งวิชาชีพ  
และ 2) ประเด็นพฤติกรรมในการประกอบวิชาชีพ ซึ่งพบความผิดดว้ยการก้าวล่วงวิชาชีพเวชกรรมพบมากถึงร้อยละ 94   
โดยความความผิดด้วยการก้าวล่วงวิชาชีพเวชกรรมประกอบด้วย 3 ประการคือ มีความรูเ้รื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 
การประกอบวิชาชีพไม่เพียงพอ ไม่ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมทางการพยาบาลและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ 
และไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการพยาบาล (พรจันทร์ สุวรรณชาต, 2552 : 11) สอดคล้องกับการศึกษาประสบการณ์การถูกร้องเรียน
พฤติกรรมบริการของพยาบาลวิชาชีพของบุษา จันดาทอง (2554 : ออนไลน์) พบว่าสาเหตุและเง่ือนไขของการถูกร้องเรียน
พฤติกรรมบริการเกิดขึ้นได้ใน 6 ประการ โดยพบว่าเกดิจากการใช้ค าพูดและน้ าเสยีงของพยาบาลที่ มตี่อผู้ป่วยและญาติที่ท าให้
ผู้ป่วยเกิดความไม่พึงพอใจ ผู้ป่วยและญาติมีความเข้าใจผิดต่อความช่วยเหลือท่ีไดร้ับจากพยาบาล ภาระงานของพยาบาลมมีาก 
การได้รับการบริการไม่สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ใช้บริการ การถูกยุยงส่งเสริมให้ร้องเรียนจากบุคคลรอบข้างของผู้ใช้บริการ 
และการละเลยต่อการปฏิบัตติามมาตรฐานการรักษาพยาบาล ส่วนความรูส้ึกท่ีเกิดขึ้นจากการถูกร้องเรียนพฤติกรรมบริการ 
พบว่าพยาบาลที่ถูกร้องเรยีนจะเกดิความรูส้ึกเป็นทุกข์และคับข้องใจเมื่อรับทราบการถูกร้องเรียน เกดิความรูส้ึกเครียดและไม่มี
ความสุขขณะถูกด าเนินการพิจารณา และมีความรู้สึกดีใจและโล่งใจภายหลังแล้วปัญหาสิ้นสุดลง ดังนั้นการที่จะส่งเสริมและพัฒนา
บุคคลให้เป็นพยาบาลวิชาชีพที่ดี มีจริยธรรมจรรยาบรรณและยึดมั่นในกฎหมายวิชาชีพ ควรเริ่มปลูกฝังตั้งแต่เป็นนักศึกษาพยาบาล 
เพื่อให้เกิดการซมึซับตั้งแตเ่ริ่มต้นของการก้าวเข้าสู่วิชาชีพและเกดิการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (จุลจีรา จันทะมุงคณุ, ณัฐิกา 
ราชบุตร, ช่อทิพย์ แตงพันธ์ และเขมิกา เสียงเพราะ, 2562 : 134)  
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 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด มีการจดัการเรียนการสอนเน้นการพัฒนาผูเ้รียนให้มีสมรรถนะ
เพื่อเตรียมเป็นพยาบาลวิชาชีพที่มีมาตรฐานตามทีส่ภาการพยาบาลก าหนด ซึ่งประกอบด้วย 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มคีวามรับผดิชอบและมีความเอื้ออาทร 2) ด้านความรู้ มีความรอบรู ้
ในศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ทีเ่กี่ยวข้อง โดยเฉพาะด้านภมูปิัญญาไทยสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล
ขั้นพื้นฐานได้อย่างเหมาะสม และมีพื้นฐานเพียงพอส าหรับศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น 3) ด้านความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ คิดอย่างเป็นระบบ และสามารถแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทั้งสถานการณ์ทางการพยาบาลและสถานการณ์อื่น 
4) ด้านความสามารถปฏิบตัิการพยาบาล โดยยดึผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลางครอบคลุมชีว-จิตสังคมและจิตวิญญาณ โดยค านึงถึง 
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมภายใต้กฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 5) ด้านสามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ
และนวัตกรรม ในการสื่อสารและการปฏิบัติการพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ 6) ด้านการมีภาวะผู้น าและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
สามารถท างานเป็นทีมกับสหวิชาชีพ 7) ด้านความสามารถในการบริหารจดัการในองค์กรทางสุขภาพ 8) ด้านความสนใจใฝ่รู้
พัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานกัศึกษา, 2562 : 6) โดยจัดให้มีการจัดการเรียนการสอน 
เน้นการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้และทักษะต่าง ๆ โดยให้ความรู้ที่ครอบคลุมทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
ภาษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภมูิปญัญาไทย นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งศาสตร์และศิลปะทางการพยาบาล จดัให้ได้รับ
ประสบการณ์การท างานเป็นทีม การฝึกคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างเป็นระบบ ทั้งในประเด็นปัญหาทางจริยธรรมและปัญหาอื่น ๆ 
และจัดให้ได้รับการฝึกประสบการณ์ในสถานการณ์ทางคลินิกที่หลากหลายเพื่อที่จะสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาทางการพยาบาล
และปฏิบัติการพยาบาลที่ตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของผู้ใช้บริการทุกช่วงวัยบนพื้นฐานของจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพได้ ในปีการศึกษา 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีจ านวนนักศึกษาพยาบาลทั้งหมด 235 คน 
ช้ันปีท่ี 1 จ านวน 74 คน ช้ันปีที่ 2 จ านวน 71 คน ช้ันปีท่ี 3 จ านวน 60 คน และช้ันปีท่ี 4 จ านวน 30 คน คณะพยาบาลศาสตร์ 
มีความเช่ือว่าพยาบาลที่มีคณุภาพได้มาตรฐานน้ัน จะต้องเป็นผู้ทีย่ึดมั่นในคุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ใช้ความรู้
จากศาสตร์ต่าง ๆ เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติและใช้กระบวนการพยาบาลเป็นเครื่องมือในการให้การพยาบาล แก่ บุคคล ครอบครัว 
ชุมชน มีวิจารณญาณในการประยกุต์ใช้ภูมิปัญญาไทย ภมูิปัญญาสากลและเทคโนโลยสีารสนเทศให้เหมาะสมกับผู้ใช้บริการ 
ทุกช่วงวัยในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ (คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา, 2562 : 5) ผู้วิจัยในฐานะอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เป็นผู้รับผิดชอบในการจดัการเรียนการสอนโดยตรงให้กับนักศึกษา จึงสนใจศึกษาสมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณ 
และกฎหมายวิชาชีพส าหรับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตามกรอบมาตรฐานของสภาการพยาบาล 
ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ส าหรับคณะพยาบาลศาสตร์ ในการน าไปเป็นแนวทางในการสร้างเสริมและพัฒนาสมรรถนะ 
ด้านจริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพ เพื่อเตรยีมความพร้อมนักศึกษาพยาบาลก้าวเข้าสู่การเป็นพยาบาลวิชาชีพ 
ทีน่อกจากจะมีสมรรถนะด้านความรู้ และทักษะที่ครอบคลุมทางด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ภาษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 
ภูมิปัญญาไทย นวตักรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งศาสตร์และศลิปะทางด้านทักษะปฏิบัติการพยาบาล แล้วยังมีสมรรถนะ 
ด้านจริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพในระดบัมากที่สดุ อันเป็นทีต่้องการของสังคมต่อไป 
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 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด มีการจดัการเรียนการสอนเน้นการพัฒนาผูเ้รียนให้มีสมรรถนะ
เพื่อเตรียมเป็นพยาบาลวิชาชีพที่มีมาตรฐานตามทีส่ภาการพยาบาลก าหนด ซึ่งประกอบด้วย 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มคีวามรับผดิชอบและมีความเอื้ออาทร 2) ด้านความรู้ มีความรอบรู ้
ในศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ทีเ่กี่ยวข้อง โดยเฉพาะด้านภมูปิัญญาไทยสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล
ขั้นพื้นฐานได้อย่างเหมาะสม และมีพื้นฐานเพียงพอส าหรับศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น 3) ด้านความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ คิดอย่างเป็นระบบ และสามารถแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทั้งสถานการณ์ทางการพยาบาลและสถานการณ์อื่น 
4) ด้านความสามารถปฏิบตัิการพยาบาล โดยยดึผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลางครอบคลุมชีว-จิตสังคมและจิตวิญญาณ โดยค านึงถึง 
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมภายใต้กฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 5) ด้านสามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ
และนวัตกรรม ในการสื่อสารและการปฏิบัติการพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ 6) ด้านการมีภาวะผู้น าและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
สามารถท างานเป็นทีมกับสหวิชาชีพ 7) ด้านความสามารถในการบริหารจดัการในองค์กรทางสุขภาพ 8) ด้านความสนใจใฝ่รู้
พัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานกัศึกษา, 2562 : 6) โดยจัดให้มีการจัดการเรียนการสอน 
เน้นการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้และทักษะต่าง ๆ โดยให้ความรู้ที่ครอบคลุมทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
ภาษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภมูิปญัญาไทย นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งศาสตร์และศิลปะทางการพยาบาล จดัให้ได้รับ
ประสบการณ์การท างานเป็นทีม การฝึกคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างเป็นระบบ ทั้งในประเด็นปัญหาทางจริยธรรมและปัญหาอื่น ๆ 
และจัดให้ได้รับการฝึกประสบการณ์ในสถานการณ์ทางคลินิกที่หลากหลายเพื่อที่จะสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาทางการพยาบาล
และปฏิบัติการพยาบาลที่ตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของผู้ใช้บริการทุกช่วงวัยบนพื้นฐานของจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพได้ ในปีการศึกษา 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีจ านวนนักศึกษาพยาบาลทั้งหมด 235 คน 
ช้ันปีท่ี 1 จ านวน 74 คน ช้ันปีที่ 2 จ านวน 71 คน ช้ันปีท่ี 3 จ านวน 60 คน และช้ันปีท่ี 4 จ านวน 30 คน คณะพยาบาลศาสตร์ 
มีความเช่ือว่าพยาบาลที่มีคณุภาพได้มาตรฐานน้ัน จะต้องเป็นผู้ทีย่ึดมั่นในคุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ใช้ความรู้
จากศาสตร์ต่าง ๆ เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติและใช้กระบวนการพยาบาลเป็นเครื่องมือในการให้การพยาบาล แก่ บุคคล ครอบครัว 
ชุมชน มีวิจารณญาณในการประยกุต์ใช้ภูมิปัญญาไทย ภมูิปัญญาสากลและเทคโนโลยสีารสนเทศให้เหมาะสมกับผู้ใช้บริการ 
ทุกช่วงวัยในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ (คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา, 2562 : 5) ผู้วิจัยในฐานะอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เป็นผู้รับผิดชอบในการจดัการเรียนการสอนโดยตรงให้กับนักศึกษา จึงสนใจศึกษาสมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณ 
และกฎหมายวิชาชีพส าหรับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตามกรอบมาตรฐานของสภาการพยาบาล 
ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ส าหรับคณะพยาบาลศาสตร์ ในการน าไปเป็นแนวทางในการสร้างเสริมและพัฒนาสมรรถนะ 
ด้านจริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพ เพื่อเตรยีมความพร้อมนักศึกษาพยาบาลก้าวเข้าสู่การเป็นพยาบาลวิชาชีพ 
ทีน่อกจากจะมีสมรรถนะด้านความรู้ และทักษะที่ครอบคลุมทางด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ภาษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 
ภูมิปัญญาไทย นวตักรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งศาสตร์และศลิปะทางด้านทักษะปฏิบัติการพยาบาล แล้วยังมีสมรรถนะ 
ด้านจริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพในระดบัมากที่สดุ อันเป็นทีต่้องการของสังคมต่อไป 
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กรอบแนวคิด 
 กรอบแนวคิดของการศึกษาครั้งน้ี ผู้วิจัยได้น าแนวคิดสมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพ 
ส าหรับนักศึกษาพยาบาลของจลุจรีา จันทะมุงคณุ, ณัฐิกา ราชบุตร, ช่อทิพย์ แตงพันธ์ และเขมิกา เสยีงเพราะ (2562 : 135) 
ซึ่งได้อ้างอิงกรอบมาตรฐานของสภาการพยาบาล ประกอบด้วยสมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพ 
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ มาใช้ในการวิจัย ดังภาพประกอบ 1 
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ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิด 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งน้ีเป็นการวิจัยแบบพรรณนา (Descriptive Research) 
  1. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
   1.1 ประชากร คือ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ช้ันปีที่ 1- 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจ าภาคการศึกษา
ที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ประชากรที่ศึกษาทั้งหมด จ านวน 229 คน ช้ันปีท่ี 1 จ านวน 74 คน ช้ันปี่ท่ี 2 จ านวน 71 คน ช้ันปี่ท่ี 3 
จ านวน 54 คน และช้ันปี่ท่ี4 จ านวน 30 คน 
   1.2 กลุ่มตัวอย่าง คัดเลือกกลุ่มตวัอย่างจากประชากรซึ่งก าหนดขนาดตัวอย่างโดยค านวณจากตารางส าเรจ็รูป
ของเครจซี่และมอร์แกน (บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 2553 : 562) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 144 คน จากนั้นด าเนินการ
ค านวณสดัส่วนกลุ่มตัวอยา่ง ได้ช้ันปีท่ี 1 จ านวน 46 คน ช้ันปทีี่ 2 จ านวน 44 คน ช้ันปทีี่ 3 จ านวน 34 คน และช้ันปทีี ่4 
จ านวน 18 คน จากนั้นสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) ด้วยวิธีก าหนดจากตารางเลขสุ่ม  
  2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
   2.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยนี้ ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ประกอบด้วย 2 ตอนดังน้ี  
   ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
ร้อยเอ็ด ซึ่งค าถามมีลักษณะแบบเลือกตอบ (Checklist) จ านวน 5 ข้อ คือ เพศ อายุ ช้ันปีท่ีศึกษา เกรดเฉลี่ย และอาชีพ
ผู้ปกครอง 
   ตอนท่ี 2 แบบวัดสมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมายวิชาชีพ ส าหรับนักศึกษาพยาบาล 
ของจุลจีรา จันทะมุงคณุ, ณัฐิกา ราชบุตร, ช่อทิพย์ แตงพันธ์ และเขมิกา เสียงเพราะ (2562:139) สร้างขึ้นโดยอ้างอิง 
กรอบมาตรฐานสภาการพยาบาล เป็นแบบสอบถามลักษณะประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะ
ทางจริยธรรมจ านวน 25 ข้อ ด้านจรรยาบรรณ จ านวน 27 ข้อ และด้านกฎหมายวิชาชีพจ านวน 10 ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก 
โดยใช้สูตร Pearson product moment correlation coefficient ได้เท่ากับ 0.94-0.99 หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability)  
โดยใช้สูตร Cronbach’s alpha coefficient ได้เท่ากับ 0.99 โดยก าหนดเกณฑ์ประเมินคา่คะแนนท่ีได้จากการวัดข้อมลู
ประเภทอันตรภาค (Class Interval) ดังนี ้(บุญชม ศรีสะอาด, 2542 : 82) ค่าประเมิน 5 คะแนนคือระดับสมรรถนะสูงมาก  
ค่าประเมิน 4 คะแนน คือ ระดับสมรรถนะสูง ค่าประเมิน 3 คะแนนคือระดับสมรรถนะปานกลาง ค่าประเมิน 2 คะแนน  
คือระดับสมรรถนะต่ า และค่าประเมิน 1 คะแนน คือระดบัสมรรถนะต่ ามาก การแบ่งระดับการหาช่วงกว้างของอันตรภาคชั้น 
(Class Interval) ใช้วิธีการค านวณหาช่วงกว้างระหว่างช้ันตามหลักการค่าเฉลี่ย คือ อันตรภาคช้ัน = คะแนนสูงสุด–คะแนนต่ าสุด 

ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลยัราชภฎัร้อยเอด็ 
- ชัน้ปี 
- เกรดเฉลี่ย 
- อาชีพของผู้ปกครอง 
 
 

สมรรถนะของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
- สมรรถนะด้านจริยธรรม 
- สมรรถนะด้านจรรยาบรรณ 
- สมรรถนะด้านกฎหมายวิชาชีพ 

 



วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
ปที่ 14 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2563186

 
 

หารด้วยจ านวนช่วงช้ัน ซึ่งก าหนด 5 ช่วงช้ัน ดังนั้นจะแทนค่า ได้ดังนี้ (5-1)/5 ได้เท่ากับ 0.80 และน ามาก าหนดเกณฑเ์ฉลี่ย
ของระดับสมรรถนะ ไดด้ังนี้ ค่าเฉลี่ย 4.21–5.00 หมายถึง ระดับสมรรถนะสูงมาก ค่าเฉลี่ย 3.41–4.20 หมายถึง ระดับ
สมรรถนะสูง ค่าเฉลี่ย 2.61–3.40 หมายถึง ระดับสมรรถนะปานกลาง ค่าเฉลี่ย 1.81–2.60 หมายถึง ระดับสมรรถนะต่ า  
และค่าเฉลี่ย 1.00–1.80 หมายถึง ระดับสมรรถนะต่ ามาก 
  2.2 การตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือ  
   การตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ในกลุ่มที่มีคุณลักษณะคลา้ยคลึง
กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน แล้วน าข้อมูลตอนท่ี 2 คือ แบบวัดสมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพ
มาตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือด้วยการหาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สูตร Cronbach’s alpha ได้เท่ากับ 0.94     
  3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  

 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูโดยมีขั้น ตอนดังนี้  
 3.1 จัดท าหนังสือขออนุญาตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อขอเกบ็รวบรวมขอมลู 

พิทักษ์สิทธ์ิกลุ่มตัวอย่างโดยการวจิัยครั้งนี้ ผ่านการพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ของส านักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
และได้รับการอนุมัติ เลขจริยธรรมที ่008/2563 

 3.2 ขอความร่วมมือใหต้ัวแทนแตล่ะช้ันป ีเป็นผูด้ าเนินการเก็บข้อมลู ซึ่งก่อนเก็บข้อมูล ผู้วิจยัได้อธิบาย 
รายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ขั้นตอน และวิธีการเก็บจนเปน็ท่ีเข้าใจชัดเจน  
ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ตอบแล้วมาตรวจสอบความสมบูรณ์ ในกรณีที่ไม่สมบูรณ์จะตัดแบบสอบถามนั้น และน าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีการทางสถติิ 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  
  4.1 สมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมายวิชาชีพ วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 

ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  4.2 เปรียบเทียบสมรรถนะดา้นจรยิธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพ จ าแนกตามชั้นปี เกรดเฉลีย่ อาชีพ

ผู้ปกครอง ใช้สถิติ One-Way ANOVA ก าหนดนัยส าคัญสถิติที่ 0.05  
  4.3 เปรียบเทียบระหว่างค่าเฉลี่ยค่าความคาดหวังกับค่าความเป็นจริง ของสมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณ  

และกฎหมายวิชาชีพ ใช้สถิติ Pair Sample t– test ก าหนดนัยส าคญัสถิติที่ 0.05 
 
สรุปผล 
 ผลการศึกษาวิจัย ผู้วจิัยน าเสนอสรุปผลการวิจัยดังนี้  
  1. กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 144 คน ก าลังศึกษาช้ันปีที่ 1 มากที่สุด จ านวน 47 คน (ร้อยละ 32.6) และช้ันปี่ท่ี 4 น้อยที่สุด
จ านวน 18 คน (ร้อยละ12.5) มีเกรดเฉลี่ย 3.00-3.49 มากที่สุดจ านวน 73 คน (ร้อยละ 50.7) และผู้ปกครองของนักศึกษา 
ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรมากท่ีสดุ จ านวน 99 คน (ร้อยละ68.8)  
 2. สมรรถนะนักศึกษาในภาพรวม และรายด้าน ผลการวจิัยพบว่านกัศึกษาทุกช้ันปี มีสมรรถนะภาพรวมอยู่ใน
ระดับสูงมาก ( x̅ = 4.33 S.D. = 0.43) โดยนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 มีค่าเฉลี่ยสมรรถนะสูงที่สดุ (x̅ = 4.41 S.D.=0.42) ช้ันปีท่ี 1, 3  
มีค่าเฉลีย่ต่ าสุดทีสุ่ด (x̅ = 4.28 S.D. = 0.43, x̅= 4.28 S.D. = 0.48) เกรดเฉลี่ยอยูร่ะหว่าง 3.50-3.99 มีค่าเฉลีย่สูงที่สดุ 
(x̅ = 4.38 S.D. = 0.41) และเกรดเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.50-2.99 มีค่าเฉลี่ยต่ าทีสุ่ด (x̅ = 4.24 S.D. = 0.03) ผู้ปกครองมีอาชีพ
ค้าขาย มีค่าเฉลี่ยสูงทีสุ่ด (x̅=4.48 S.D.=0.43)  ส่วนผู้ปกครองมีอาชีพข้าราชการมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สดุ (x̅ = 4.10 S.D.=0.55)  
และผลการศึกษาสมรรถนะรายด้านของนักศึกษาพบว่า ด้านจรรยาบรรณมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (x̅= 4.52 S.D. = 0.51)  
ส่วนด้านจริยธรรม มีค่าเฉลี่ยต่ าสดุ (x̅= 4.08 S.D. = 0.39) รายละเอียดดังตาราง 1 
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หารด้วยจ านวนช่วงช้ัน ซึ่งก าหนด 5 ช่วงช้ัน ดังนั้นจะแทนค่า ได้ดังนี้ (5-1)/5 ได้เท่ากับ 0.80 และน ามาก าหนดเกณฑเ์ฉลี่ย
ของระดับสมรรถนะ ไดด้ังนี้ ค่าเฉลี่ย 4.21–5.00 หมายถึง ระดับสมรรถนะสูงมาก ค่าเฉลี่ย 3.41–4.20 หมายถึง ระดับ
สมรรถนะสูง ค่าเฉลี่ย 2.61–3.40 หมายถึง ระดับสมรรถนะปานกลาง ค่าเฉลี่ย 1.81–2.60 หมายถึง ระดับสมรรถนะต่ า  
และค่าเฉลี่ย 1.00–1.80 หมายถึง ระดับสมรรถนะต่ ามาก 
  2.2 การตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือ  
   การตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ในกลุ่มที่มีคุณลักษณะคลา้ยคลึง
กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน แล้วน าข้อมูลตอนท่ี 2 คือ แบบวัดสมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพ
มาตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือด้วยการหาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สูตร Cronbach’s alpha ได้เท่ากับ 0.94     
  3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  

 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูโดยมีขั้น ตอนดังนี้  
 3.1 จัดท าหนังสือขออนุญาตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อขอเกบ็รวบรวมขอมลู 

พิทักษ์สิทธ์ิกลุ่มตัวอย่างโดยการวจิัยครั้งนี้ ผ่านการพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ของส านักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
และได้รับการอนุมัติ เลขจริยธรรมที ่008/2563 

 3.2 ขอความร่วมมือใหต้ัวแทนแตล่ะช้ันป ีเป็นผูด้ าเนินการเก็บข้อมลู ซึ่งก่อนเก็บข้อมูล ผู้วิจยัได้อธิบาย 
รายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ขั้นตอน และวิธีการเก็บจนเปน็ท่ีเข้าใจชัดเจน  
ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ตอบแล้วมาตรวจสอบความสมบูรณ์ ในกรณีที่ไม่สมบูรณ์จะตัดแบบสอบถามนั้น และน าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีการทางสถติิ 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  
  4.1 สมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมายวิชาชีพ วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 

ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  4.2 เปรียบเทียบสมรรถนะดา้นจรยิธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพ จ าแนกตามชั้นปี เกรดเฉลีย่ อาชีพ

ผู้ปกครอง ใช้สถิติ One-Way ANOVA ก าหนดนัยส าคัญสถิติที่ 0.05  
  4.3 เปรียบเทียบระหว่างค่าเฉลี่ยค่าความคาดหวังกับค่าความเป็นจริง ของสมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณ  

และกฎหมายวิชาชีพ ใช้สถิติ Pair Sample t– test ก าหนดนัยส าคญัสถิติที่ 0.05 
 
สรุปผล 
 ผลการศึกษาวิจัย ผู้วจิัยน าเสนอสรุปผลการวิจัยดังนี้  
  1. กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 144 คน ก าลังศึกษาช้ันปีที่ 1 มากที่สุด จ านวน 47 คน (ร้อยละ 32.6) และช้ันปี่ท่ี 4 น้อยที่สุด
จ านวน 18 คน (ร้อยละ12.5) มเีกรดเฉลี่ย 3.00-3.49 มากที่สุดจ านวน 73 คน (ร้อยละ 50.7) และผู้ปกครองของนักศึกษา 
ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรมากท่ีสดุ จ านวน 99 คน (ร้อยละ68.8)  
 2. สมรรถนะนักศึกษาในภาพรวม และรายด้าน ผลการวจิัยพบว่านกัศึกษาทุกช้ันปี มีสมรรถนะภาพรวมอยู่ใน
ระดับสูงมาก ( x̅ = 4.33 S.D. = 0.43) โดยนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 มีค่าเฉลี่ยสมรรถนะสูงที่สดุ (x̅ = 4.41 S.D.=0.42) ช้ันปีท่ี 1, 3  
มีค่าเฉลีย่ต่ าสุดทีสุ่ด (x̅ = 4.28 S.D. = 0.43, x̅= 4.28 S.D. = 0.48) เกรดเฉลี่ยอยูร่ะหว่าง 3.50-3.99 มีค่าเฉลีย่สูงที่สดุ 
(x̅ = 4.38 S.D. = 0.41) และเกรดเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.50-2.99 มีค่าเฉลี่ยต่ าทีสุ่ด (x̅ = 4.24 S.D. = 0.03) ผู้ปกครองมีอาชีพ
ค้าขาย มีค่าเฉลี่ยสูงทีสุ่ด (x̅=4.48 S.D.=0.43)  ส่วนผู้ปกครองมีอาชีพข้าราชการมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สดุ (x̅ = 4.10 S.D.=0.55)  
และผลการศึกษาสมรรถนะรายด้านของนักศึกษาพบว่า ด้านจรรยาบรรณมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (x̅= 4.52 S.D. = 0.51)  
ส่วนด้านจริยธรรม มีค่าเฉลี่ยต่ าสดุ (x̅= 4.08 S.D. = 0.39) รายละเอียดดังตาราง 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตาราง 1  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสมรรถนะดา้นจริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมายวิชาชีพ 
  ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดภาพรวม และรายด้าน จ าแนกตาม 
  ช้ันปทีี่ศึกษา เกรดเฉลีย่ และอาชีพของผู้ปกครอง (n = 144 คน) 
 

 

 n ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับสมรรถนะ
ภาพรวม 

ชั้นปีที่ศึกษา     
   ช้ันปีท่ี 1 47 4.28 0.43 สูงมาก 
   ช้ันปีท่ี 2 45 4.41 0.42 สูงมาก 
   ช้ันปีท่ี 3 34 4.28 0.48 สูงมาก 
   ช้ันปีท่ี 4 18 4.35 0.25 สูงมาก 
เกรดเฉลี่ย     
   3.50-3.99 68 4.38 0.41 สูงมาก 
   3.00-3.49 73 4.30 0.45 สูงมาก 
   2.50-2.99 3 4.24 0.03 สูงมาก 
อาชีพของผู้ปกครอง     
   เกษตรกร 99 4.39 0.39 สูงมาก 
   ข้าราชการ 16 4.10 0.55 สูง 
   ค้าขาย 10 4.48 0.43 สูงมาก 
   รับจ้าง 3 4.34 0.17 สูงมาก 
   อื่น ๆ 10 4.11 0.41 สูง 
สมรรถนะรายด้าน และสมรรถนะภาพรวม
ทั้ง 3 ด้านของนักศึกษาพยาบาล 

    

   ด้านจริธรรม 144 4.08 0.39 สูง 
   ด้านจรรยาบรรณ 144 4.52 0.51 สูงมาก 
   ด้านกฎหมายวิชาชีพ 144 4.41 0.56 สูงมาก 

สมรรถนะภาพรวมท้ัง 3 ด้าน 144 4.33 0.43 สูงมาก 
 

 2. เปรียบเทียบสมรรถนะด้านจรยิธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมายวิชาชีพส าหรับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ จ าแนกตามชั้นปี เกรดเฉลีย่ และอาชีพของผู้ปกครอง พบว่าช้ันปีท่ีศึกษา สมรรถนะทั้ง 3 ด้าน 
ไม่มีความแตกตา่งกัน ส่วนนักศึกษาท่ีมีเกรดเฉลี่ยแตกต่างกัน พบวา่มีสมรรถนะทัง้ 3 ด้าน แตกตา่งกันอย่างมีนัยส าคญั 
ทางสถิติที่ระดบั .05 อาชีพของผู้ปกครองที่แตกต่างกัน สมรรถนะของนักศึกษาด้านจริยธรรม และดา้นกฎหมายวิชาชีพ 
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านจรรยาบรรณไม่มีความแตกต่างกัน รายละเอียดดังตาราง 2 
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ตาราง 2  เปรียบเทยีบสมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมายวิชาชีพส าหรับนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์  
  มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ จ าแนกตามชั้นปี เกรดเฉลีย่ และอาชีพของผู้ปกครอง 
 

จ าแนกตามชั้นป ี  SS Df MS F P 
ด้านจริยธรรม ระหว่างกลุม่ 

ภายในกลุ่ม 
รวม 

.759 
21.278 
22.034 

3 
140 
143 

.252 

.152        
1.658 
 

.179 

ด้านจรรยาบรรณ ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

.853 
36.297 
37.150 

3 
140 
143 

.284 

.259 
1.097 3.53 

ด้านกฎหมายวิชาชีพ ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

.671 
44.233 
44.904 

3 
140 
143 

.224 

.316 
.708 .549 

จ าแนกตามเกรดเฉลี่ย       
ด้านจริยธรรม 
 

ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

10.738 
11.295 
22.034 

52 
91 
143 

.207 

.124 
1.664 .02* 

ด้านจรรยาบรรณ ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

20.004 
17.146 
37.150 

52 
91 
143 

.385 

.188 
2.042 .01** 

ด้านกฎหมายวิชาชีพ ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

19.962 
24.943 
44.904 

52 
91 
143 

.384 

.274 
1.401 .04* 

จ าแนกตามอาชีพผู้ปกครอง       
ด้านจริยธรรม ระหว่างกลุม่ 

ภายในกลุ่ม 
รวม 

1.875 
20.176 
22.034 

4 
139 
143 

.464 

.145 
3.199 
 

.02* 

ด้านจรรยาบรรณ ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2.299 
34.852 
37.150 

4 
139 
143 

.575 

.251 
2.292 .06* 

ด้านกฎหมายวิชาชีพ 
 
 

ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

4.720 
40.184 
44.904 

4 
139 
143 

1.180 
.289 

4.082 .00** 

** นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  * นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 3. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยสมรรถนะที่คาดหวังกับค่าเฉลี่ยสมรรถนะที่เป็นจริงด้านจริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมาย
วิชาชีพของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ด พบว่าค่าเฉลีย่สมรรถนะที่คาดหวังสูงกว่าสมรรถนะ 
ทีเ่ป็นจริงทั้ง 3 ด้าน เมื่อทดสอบความแตกต่างกันด้วยสถิติ Pair Sample t-test พบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ
ทั้ง 3 ด้าน (p=.00) รายละเอียดดงัตาราง 3 
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ตาราง 2  เปรียบเทยีบสมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมายวิชาชีพส าหรับนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์  
  มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ จ าแนกตามชั้นปี เกรดเฉลีย่ และอาชีพของผู้ปกครอง 
 

จ าแนกตามชั้นป ี  SS Df MS F P 
ด้านจริยธรรม ระหว่างกลุม่ 

ภายในกลุ่ม 
รวม 

.759 
21.278 
22.034 

3 
140 
143 

.252 

.152        
1.658 
 

.179 

ด้านจรรยาบรรณ ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

.853 
36.297 
37.150 

3 
140 
143 

.284 

.259 
1.097 3.53 

ด้านกฎหมายวิชาชีพ ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

.671 
44.233 
44.904 

3 
140 
143 

.224 

.316 
.708 .549 

จ าแนกตามเกรดเฉลี่ย       
ด้านจริยธรรม 
 

ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

10.738 
11.295 
22.034 

52 
91 
143 

.207 

.124 
1.664 .02* 

ด้านจรรยาบรรณ ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

20.004 
17.146 
37.150 

52 
91 
143 

.385 

.188 
2.042 .01** 

ด้านกฎหมายวิชาชีพ ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

19.962 
24.943 
44.904 

52 
91 
143 

.384 

.274 
1.401 .04* 

จ าแนกตามอาชีพผู้ปกครอง       
ด้านจริยธรรม ระหว่างกลุม่ 

ภายในกลุ่ม 
รวม 

1.875 
20.176 
22.034 

4 
139 
143 

.464 

.145 
3.199 
 

.02* 

ด้านจรรยาบรรณ ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2.299 
34.852 
37.150 

4 
139 
143 

.575 

.251 
2.292 .06* 

ด้านกฎหมายวิชาชีพ 
 
 

ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

4.720 
40.184 
44.904 

4 
139 
143 

1.180 
.289 

4.082 .00** 

** นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  * นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 3. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยสมรรถนะที่คาดหวังกับค่าเฉลี่ยสมรรถนะทีเ่ป็นจริงด้านจริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมาย
วิชาชีพของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ด พบว่าค่าเฉลีย่สมรรถนะที่คาดหวังสูงกว่าสมรรถนะ 
ทีเ่ป็นจริงทั้ง 3 ด้าน เมื่อทดสอบความแตกต่างกันด้วยสถิติ Pair Sample t-test พบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ
ทั้ง 3 ด้าน (p=.00) รายละเอียดดงัตาราง 3 
 
 
 
 

 
 

ตาราง 3  เปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยสมรรถนะที่คาดหวัง กับค่าเฉลี่ยสมรรถนะที่เป็นจริง ด้านจริยธรรม  
              จรรยาบรรณ และกฎหมายวิชาชีพ ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด 
 
ค่าเฉลี่ยสมรรถนะนกัศึกษา  Mean S.D. t df P 

 ด้านจริยธรรม   
   สมรรถนะที่คาดหวัง - สมรรถนะที่เป็นจริง 

 
.64 

 
.47 

 
16.16 

 
143 

 
.000** 

         
 ด้านจรรยาบรรณ   
   สมรรถนะที่คาดหวัง - สมรรถนะที่เป็นจริง 

 
.28 

 
.46 

 
7.37 

 
143 

 
.000** 

         
 ด้านกฎหมายวิชาชีพ   
   สมรรถนะที่คาดหวัง - สมรรถนะที่เป็นจริง 

 
.39 

 
.55 

 
8.44 

 
143 

 
.000** 

       
** นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
อภิปรายผล 

ผลการศึกษาสมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ ผู้วิจยัน าเสนอตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. สมรรถนะภาพรวมของนักศึกษาอยู่ในระดับสูงมากสอดคล้องกับการศึกษาของวิริยาภรณ์ แสนสมรส, วิภารตัน์ 
ยมดิษฐ์ และนพวรรณ ดวงจันทร์ (2560 : 144) ที่ศึกษาคุณธรรมจรยิธรรมของนักศึกษาพยาบาล พบว่านักศึกษาพยาบาล 
มีคุณธรรมจริยธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก นอกจากน้ียังสอดคลอ้งกับผลการศึกษาของจรยิา กฤตยิาวรรณ (2559 : 1661) ; 
พรศิริ พันธสี และ เจตจรรยา บุญญกูล (2560 : 87) ทีพ่บว่าพฤติกรรมเชิงจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล 
โดยรวมอยู่ในระดับมากเช่นกัน และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าดา้นจรรยาบรรณ และด้านกฎหมายวิชาชีพอยู่ในระดับสูงมาก  
ส่วนด้านจริยธรรมอยู่ในระดับสูง สอดคล้องกับผลการศึกษาของ พรศิริ พันธสี และเจตจรรยา บุญญกูล (2560 : 87) ที่พบว่า
พฤติกรรมด้านการใช้จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติงาน และพฤติกรรมด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษาพยาบาล อยู่ในระดบัมากทุกด้าน อธิบายได้ว่าการไดร้ับการปลูกฝังค่านิยมด้านคณุธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ เคารพในศักดิ์ศรีความเปน็มนุษย์ มีความรับผดิชอบและมคีวามเอื้ออาทรซึ่งนักศึกษาทุกช้ันปี จะไดร้ับการพัฒนา 
อย่างต่อเนื่องจากการเรียนในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ ทั้งในหอผู้ป่วยและในชุมชน อีกทั้งในการจัดการเรยีนการสอน 
ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จะเน้นให้นกัศึกษาทุกคน ทุกช้ันปี มีส่วนร่วมในการท างาน รวมทั้งมี
กิจกรรมเสริมนอกหลักสูตร จึงท าให้นักศึกษารับรู้ถึงและตระหนักถงึความส าคัญของสมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณ 
และกฎหมายวิชาชีพของตนเองอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาในการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
ซึ่งจากผลการเรียนรู้ท าให้นักศึกษามีสมรรถนะเพิ่มขึ้น อยู่ในระดับสงูถึงสูงมากตามกรอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้ของหลักสูตร 
 2. เปรียบเทียบสมรรถนะด้านจรยิธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมายวิชาชีพส าหรับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ จ าแนกตามช้ันปี เกรดเฉลีย่ และอาชีพผู้ปกครองมีรายละเอียดดังนี ้
    ช้ันปีท่ีศึกษามีสมรรถนะทั้ง 3 ด้านไม่แตกต่างกันทางสถิติ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะคณะพยาบาลศาสตร์ จดักิจกรรม
การเรยีนรู้ที่มุ่งส่งเสรมิค่านิยม ความเชื่อ ทัศนคติการมคีุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ อย่างต่อเนื่องมีการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ตั้งแต่นักศึกษาเข้าศึกษาในระดับช้ันปีท่ี 1 จนถึงระดับช้ันปีท่ี 4 ทั้งในการเรียนภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบตัิ รวมทั้งยังมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสตูรที่นักศึกษาทุกช้ันปี ต้องท าร่วมกัน มีการจัดให้นักศึกษาดูแลกัน 
แบบพ่ีสอนน้องให้มีการปฏิบตัิด้านจริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพท่ีเหมือนกัน นอกจากน้ีนกัศึกษาจะพักอาศัย 
อยู่ในสิ่งแวดล้อมท่ีมีความเหมือนกัน จึงท าให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ ค่านิยม ความเชื่อ ทัศนคติ รวมทั้งรับรู้เรื่องจรยิธรรม 
จรรยาบรรณ และกฎหมายวิชาชีพที่ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษาของพรศิริ พันธสี และเจตจรรยา บุญญกูล (2560 : 88) 
ที่พบว่าช้ันปีท่ีศึกษาที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎหมายในการปฏิบัตกิารพยาบาล 



วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
ปที่ 14 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2563190

 
 

ของนักศึกษาพยาบาลไม่แตกต่างกัน รวมทั้งสอดคล้องกับการศึกษาของจริยา กฤติยาวรรณ (2559 : 1670) ที่พบว่าระดับ 
ช้ันปศีึกษาที่แตกต่างกนัไม่มคีวามสัมพันธ์กับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล นั่นคือระดบัช้ันปีท่ีศึกษาที่แตกต่าง
ต่างมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมไม่แตกต่างกัน 
  นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยต่างกันมีสมรรถนะทัง้ 3 ด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งนักศึกษา
ที่มีเกรดเฉลี่ยสูง มีค่าเฉลี่ยของสมรรถนะทั้ง 3 ด้านสูงกว่านักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยต่ ากว่า อาจเป็นเพราะนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ย
สูงกว่า มกีารเรียนรูโ้ดยใช้เหตุผล การคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อใช้ในการตัดสนิใจได้ดีกว่า รวมทั้งม ี
ความรับผิดชอบ สนใจใฝรู่้พัฒนาตนเองมากกว่า จึงส่งผลให้มีการคดิและตัดสินใจด้านคณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณ
แตกต่างกับผู้ที่มีเกรดเฉลี่ยต่ ากว่า สอดคล้องกับการศึกษาของวิริยาภรณ์ แสนสมรส, วิภารัตน์ ยมดิษฐ์ และนพวรรณ ดวงจันทร์ 
(2560 : 144) ที่พบว่านักศึกษาพยาบาลที่มเีกรดเฉลีย่สูงขึ้นจะมคี่าเฉลี่ยคณุธรรมจริยธรรมสูงขึ้นด้วย 
   อาชีพของผู้ปกครองที่แตกต่างกัน สมรรถนะของนักศึกษาด้านจรยิธรรม และดา้นกฎหมายวิชาชีพ 
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี ้วันเพ็ญ บุญปะกอบ (2555 : 14) ได้อธิบายว่าการปลูกฝังค่านิยม 
ความเช่ือ และทัศคติเกี่ยวกับความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ความเมตตา กรุณา การแบ่งปัน ความอดทน ความเสียสละ ความซื่อสัตย์ 
จริงใจ รู้จักผดิชอบช่ัวดี จะไดร้ับการสร้าง สะสม จากการอบรมสั่งสอนโดยพ่อ แม่ คนใกล้ชิด ท้ังที่เป็นลักษณะการปฏิบตัิ 
ให้เห็นเป็นตัวอย่าง หรือการพูดคยุให้ได้ยินมาตั้งแตเ่ด็กโดยเฉพาะครอบครัวที่มีความสมพันธ์ที่ดีและมีการท ากิจกรรมร่วมกัน
สม่ าเสมอ นักศึกษาทีอ่าศัยอยู่กับผู้ปกครองที่มีอาชีพแตกต่างกันอาจมีความเป็นอยู่ที่แตกต่างกัน ซึ่งผู้ปกครองที่มีอาชีพเกษตรกร 
ค้าขาย และรับจ้าง อาจมีความเปน็อยู่โดยมคีวามสมัพันธ์ที่ดีในครอบครัว มีการท ากิจกรรมร่วมกันสม่ าเสมอ การอบรมสั่งสอน
จึงส่งผลต่อค่านิยม ความเช่ือ ทัศคติด้านจริยธรรม และด้านกฎหมายวิชาชีพแตกต่างกับผู้ปกครองอาชีพอ่ืน ซึ่งแตกต่างกับ 
ผลการศึกษาของพรศิริ พันธสี และ เจตจรรยา บุญญกูล (2560 : 88) ที่พบว่าอาชีพของบิดา มารดาที่แตกต่างกัน นักศึกษาพยาบาล
มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎหมาย ในการปฏิบัตกิารพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลไม่แตกต่างกัน 
  3. เปรียบเทียบคา่เฉลีย่สมรรถนะทีค่าดหวังกับค่าเฉลีย่สมรรถนะทีเ่ป็นจริงด้านจรยิธรรม จรรยาบรรณ 
และกฎหมายวิชาชีพของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด พบว่าค่าเฉลีย่สมรรถนะทีเ่ป็นจริง 
ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยสมรรถนะทีค่าดหวังทั้ง 3 ด้าน เมื่อทดสอบความแตกต่างกันด้วยสถติิ Pair Sample t-test พบว่าแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เนื่องจากนักศึกษาทุกช้ันปีมีความคาดหวังต่อสมรรถนะของตนเองว่าจะสามารถปฏิบัติตน
ให้มสีมรรถนะทั้ง 3 ด้าน เพื่อท่ีจะสามารถตัดสินใจแก้ไขปญัหาทางการพยาบาลและปฏิบัติการพยาบาลที่ตอบสนอง 
ความต้องการด้านสุขภาพของผู้ใช้บริการทุกช่วงวัย บนพื้นฐานของจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพได้ ซึ่งเมื่อน ามาปฏิบัติจริง 
นักศึกษาอาจจะยังไม่สามารถปฏบิัติไดต้ามที่คาดหวังไว้ เนื่องจากยงัไม่ไดม้ีการเรียนรู้เกี่ยวกับจริยธรรม จรรยาบรรณ 
และกฎหมายวิชาชีพในบางประการ ซึ่งการที่บุคคลจะสามารถปฏิบตัิจริงด้านจริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพได้
ตามที่คาดหวังจะต้องอาศัยการอบรม สั่งสอน ควบคมุ มีกติกาจากภายนอกเข้ามาเป็นข้อบังคับให้ฝึกฝนปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ จนกลายเป็นอุปนสิัย จงึจะสามารถแสดงออกได้ตามที่คาดหวัง (วันเพ็ญ บุญปะกอบ, 2555 : 18)   
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยครั้งนี ้พบว่านักศึกษาทุกช้ันปมีีสมรรถนะภาพรวมอยู่ในระดับสูงมาก นักศึกษาท่ีมีเกรดเฉลีย่ต่างกัน
มีสมรรถนะทั้ง 3 ด้านแตกต่างกัน ซึ่งนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสูง มีค่าเฉลี่ยของสมรรถนะทั้ง 3 ด้านสูงกว่านักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ย
ต่ ากว่า อาชีพของผู้ปกครองที่แตกต่างกัน สมรรถนะของนักศึกษาด้านจริยธรรม และด้านกฎหมายวิชาชีพมีความแตกต่างกัน 
และค่าเฉลี่ยสมรรถนะที่เป็นจริงต่ ากว่าค่าเฉลีย่สมรรถนะที่คาดหวังทั้ง 3 ด้าน ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี ้

 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช ้
  1.1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงควรพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาพยาบาล ด้านจริยธรรม 
จรรยาบรรณ และกฎหมายวิชาชีพ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนในรายวิชาที่ช่วยพัฒนาจริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมาย
วิชาชีพเพิ่มมากข้ึน ต่อเนื่องทุกช้ันปี    
  1.2 อาจารย์ประจ าช้ัน หรืออาจารย์ที่ปรึกษาควรมีการประเมินความคาดหวังด้านจริยธรรม จรรยาบรรณ  
และกฎหมายวชิาชีพของนักศึกษา รวมทั้งจัดกิจกรรมพัฒนาใหเ้หมาะสมกับความสามารถในการเรยีนรู้ และความคาดหวัง 
ของนักศึกษาพยาบาล 
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ของนักศึกษาพยาบาลไม่แตกต่างกัน รวมทั้งสอดคล้องกับการศึกษาของจริยา กฤติยาวรรณ (2559 : 1670) ที่พบว่าระดับ 
ช้ันปศีึกษาที่แตกต่างกนัไม่มคีวามสัมพันธ์กับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล นั่นคือระดบัช้ันปีท่ีศึกษาที่แตกต่าง
ต่างมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมไม่แตกต่างกัน 
  นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยต่างกันมีสมรรถนะทัง้ 3 ด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งนักศึกษา
ที่มีเกรดเฉลี่ยสูง มีค่าเฉลี่ยของสมรรถนะทั้ง 3 ด้านสูงกว่านักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยต่ ากว่า อาจเป็นเพราะนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ย
สูงกว่า มกีารเรียนรูโ้ดยใช้เหตุผล การคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อใช้ในการตัดสนิใจได้ดีกว่า รวมทั้งม ี
ความรับผิดชอบ สนใจใฝรู่้พัฒนาตนเองมากกว่า จึงส่งผลให้มีการคดิและตัดสินใจด้านคณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณ
แตกต่างกับผู้ที่มีเกรดเฉลี่ยต่ ากว่า สอดคล้องกับการศึกษาของวิริยาภรณ์ แสนสมรส, วิภารัตน์ ยมดิษฐ์ และนพวรรณ ดวงจันทร์ 
(2560 : 144) ที่พบว่านักศึกษาพยาบาลที่มเีกรดเฉลีย่สูงขึ้นจะมคี่าเฉลี่ยคณุธรรมจริยธรรมสูงขึ้นด้วย 
   อาชีพของผู้ปกครองที่แตกต่างกัน สมรรถนะของนักศึกษาด้านจรยิธรรม และดา้นกฎหมายวิชาชีพ 
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี ้วันเพ็ญ บุญปะกอบ (2555 : 14) ได้อธิบายว่าการปลูกฝังค่านิยม 
ความเช่ือ และทัศคติเกี่ยวกับความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ความเมตตา กรุณา การแบ่งปัน ความอดทน ความเสียสละ ความซื่อสัตย์ 
จริงใจ รู้จักผดิชอบช่ัวดี จะไดร้ับการสร้าง สะสม จากการอบรมสั่งสอนโดยพ่อ แม่ คนใกล้ชิด ท้ังที่เป็นลักษณะการปฏิบตัิ 
ให้เห็นเป็นตัวอย่าง หรือการพูดคยุให้ได้ยินมาตั้งแตเ่ด็กโดยเฉพาะครอบครัวที่มีความสมพันธ์ที่ดีและมีการท ากิจกรรมร่วมกัน
สม่ าเสมอ นักศึกษาทีอ่าศัยอยู่กับผู้ปกครองที่มีอาชีพแตกต่างกันอาจมีความเป็นอยู่ที่แตกต่างกัน ซึ่งผู้ปกครองที่มีอาชีพเกษตรกร 
ค้าขาย และรับจ้าง อาจมีความเปน็อยู่โดยมคีวามสมัพันธ์ที่ดีในครอบครัว มีการท ากิจกรรมร่วมกันสม่ าเสมอ การอบรมสั่งสอน
จึงส่งผลต่อค่านิยม ความเช่ือ ทัศคติด้านจริยธรรม และด้านกฎหมายวิชาชีพแตกต่างกับผู้ปกครองอาชีพอ่ืน ซึ่งแตกต่างกับ 
ผลการศึกษาของพรศิริ พันธสี และ เจตจรรยา บุญญกูล (2560 : 88) ที่พบว่าอาชีพของบิดา มารดาที่แตกต่างกัน นักศึกษาพยาบาล
มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎหมาย ในการปฏิบัตกิารพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลไม่แตกต่างกัน 
  3. เปรียบเทียบคา่เฉลีย่สมรรถนะทีค่าดหวังกับค่าเฉลีย่สมรรถนะทีเ่ป็นจริงด้านจรยิธรรม จรรยาบรรณ 
และกฎหมายวิชาชีพของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด พบว่าค่าเฉลีย่สมรรถนะทีเ่ป็นจริง 
ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยสมรรถนะทีค่าดหวังทั้ง 3 ด้าน เมื่อทดสอบความแตกต่างกันด้วยสถติิ Pair Sample t-test พบว่าแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 เนื่องจากนักศึกษาทุกช้ันปีมีความคาดหวังต่อสมรรถนะของตนเองว่าจะสามารถปฏิบัติตน
ให้มสีมรรถนะทั้ง 3 ด้าน เพื่อท่ีจะสามารถตัดสินใจแก้ไขปญัหาทางการพยาบาลและปฏิบัติการพยาบาลที่ตอบสนอง 
ความต้องการด้านสุขภาพของผู้ใช้บริการทุกช่วงวัย บนพื้นฐานของจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพได้ ซึ่งเมื่อน ามาปฏิบัติจริง 
นักศึกษาอาจจะยังไม่สามารถปฏบิัติไดต้ามที่คาดหวังไว้ เนื่องจากยงัไม่ไดม้ีการเรียนรู้เกี่ยวกับจริยธรรม จรรยาบรรณ 
และกฎหมายวิชาชีพในบางประการ ซึ่งการที่บุคคลจะสามารถปฏิบตัิจริงด้านจริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพได้
ตามที่คาดหวังจะต้องอาศัยการอบรม สั่งสอน ควบคมุ มีกติกาจากภายนอกเข้ามาเป็นข้อบังคับให้ฝึกฝนปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ จนกลายเป็นอุปนสิัย จงึจะสามารถแสดงออกได้ตามที่คาดหวัง (วันเพ็ญ บุญปะกอบ, 2555 : 18)   
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยครั้งนี ้พบว่านักศึกษาทุกช้ันปมีีสมรรถนะภาพรวมอยู่ในระดับสูงมาก นักศึกษาท่ีมีเกรดเฉลีย่ต่างกัน
มีสมรรถนะทั้ง 3 ด้านแตกต่างกัน ซึ่งนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสูง มีค่าเฉลี่ยของสมรรถนะทั้ง 3 ด้านสูงกว่านักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ย
ต่ ากว่า อาชีพของผู้ปกครองที่แตกต่างกัน สมรรถนะของนักศึกษาด้านจริยธรรม และด้านกฎหมายวิชาชีพมีความแตกต่างกัน 
และค่าเฉลี่ยสมรรถนะที่เป็นจริงต่ ากว่าค่าเฉลีย่สมรรถนะที่คาดหวังทั้ง 3 ด้าน ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี ้

 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช ้
  1.1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงควรพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาพยาบาล ด้านจริยธรรม 
จรรยาบรรณ และกฎหมายวิชาชีพ โดยจัดให้มกีารเรียนการสอนในรายวิชาที่ช่วยพัฒนาจริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมาย
วิชาชีพเพิ่มมากข้ึน ต่อเนื่องทุกช้ันปี    
  1.2 อาจารย์ประจ าช้ัน หรืออาจารย์ที่ปรึกษาควรมีการประเมินความคาดหวังด้านจริยธรรม จรรยาบรรณ  
และกฎหมายวชิาชีพของนักศึกษา รวมทั้งจัดกิจกรรมพัฒนาใหเ้หมาะสมกับความสามารถในการเรยีนรู้ และความคาดหวัง 
ของนักศึกษาพยาบาล 
 

 
 

 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป  
   2.1 ควรวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารปูแบบการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาด้านจริยธรรม จรรยาบรรณ  
และกฎหมายวชิาชีพท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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บทคัดย่อ 

  การวิจัยครั้งนีม้ีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่สมัพันธ์กับภาวะซมึเศร้าของผู้สูงอายุท่ีมโีรคเรื้อรังในชุมชนท่าม่วง 
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้สูงอายุทั้งเพศชายและเพศหญิงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ประเมินความสามารถ
ในการปฏิบัติการท ากิจวัตรประจ าวัน (ADL) มากกว่า 4 คะแนน จ านวน 144 คน สามารถพูดคุยสื่อสารได้ ไม่มคีวามบกพร่อง
ทางด้านการรู้คดิ และอาศยัอยู่ในชุมชนท่าม่วง ใช้แบบประเมินภาวะสุขภาพของผูสู้งอายุ และแบบวัดความซึมเศร้าในผู้สูงอายุ
ของไทย (Thai Geriatric Depression Scale : TGDS) เป็นเครื่องมอืท่ีใช้ในการวิจัย วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
และหาความสมัพันธ์ของปัจจัยโดยใช้ ไคสแควร์ (chi-square) ผลการวิจัยพบว่าผูสู้งอายุท่ีป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ส่วนใหญ่ม ี
ภาวะซึมเศร้าอยู่ในระดับเล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 55.6 มีภาวะซึมเศร้าในระดบัปานกลาง ร้อยละ 23.6 ปัจจัยที่มีความสมัพันธ์ 
กับภาวะซึมเศร้าอยา่งมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดบั 0.05 ได้แก่ ท่ีพักอาศัย และ ความสัมพันธ์ในครอบครัว ปัจจัยที่ไม่มี
ความสัมพันธ์กับภาวะซมึเศรา้ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ โรคประจ าตัว ผู้ดูแล การเข้าร่วมกิจกรรม 
ในชุมชน และความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวัน  
 
ค าส าคัญ  : ภาวะซึมเศร้า, ผู้สูงอายุ, โรคเรื้อรงั 
  
Abstract 

 The purpose of this research was to study the factors correlated with depression among the elderly 
people with chronic disease at Thamuang Community. The samples were 144 elderly people with chronic 
disease in aged over 60 years old, who were evaluated the scores of capacity in Activity Daily of Living 
more than 4. They had good communication, had no cognitive impairment and lived in Thamuang Community. 
The data were collected by using Elderly Health Profile and Thai Geriatric Depression Scale (TGDS) questionnaires. 
Descriptive statistics, chi-square correlation were used in data analysis. The result of this research found that 
55.6 percent of the samples had mild depression, 23.6 percent of the samples had moderate depression. 
The factors on habitation and family relationship were significantly correlated with depression (P=.05).  
The factors on gender, age, marital status, career, income, congenital decease, caretaker, participating 
activity in community and the ability in daily of living were not correlated with depression.      

     
Keywords  :  Depression, Elderly People, Chronic Disease 
 
บทน า 
 ประเทศไทยเป็นสังคมผูสู้งอายุตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 และคาดการณ์วา่จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอยา่งสมบรูณ์  
ในป ีพ.ศ. 2567-2568 (มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช, 2558 : online) ประชากรผูสู้งอายุในประเทศไทยปี พ.ศ. 2562  
คิดเป็นร้อยละ 16.7 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีประชากรผูสู้งอายุร้อยละ 16.0 ซึ่งมากเป็นอันดับ 3 รองจากภาคกลาง  
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และภาคเหนือ  ในขณะทีจ่ านวนประชากรวัยแรงงาน และอัตราการเกิดลดลง เกิดภาวะพึ่งพิงประชากรวัยแรงงาน 100 คน  
ต้องรับภาระเลี้ยงดผูู้สูงอายุถึง 16 คน ภาวะพึ่งพิงสามารถวัดจากความสามารถในการท ากิจวตัรประจ าวัน (Activity Daily 
Living : ADL) (มูลนิธิสถาบันวิจยัและพัฒนาผูสู้งอายุไทย, 2558 : 1-2) จากการเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งประชากรดังกลา่ว 
ส่งผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และคณุภาพชีวิตต่อทั้งผูสู้งอายุและผูดู้แล ซึ่งถือเป็นเรื่องที่หน่วยงานหรือบุคคลทีเ่กี่ยวข้อง
ควรตระหนักและให้ความส าคัญ 
 ผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ เศรษฐกิจ และสังคม ปัญหาดา้นสุขภาพในผู้สูงอาย ุ1 ใน 4 คน
จะมีปัญหาสุขภาพท าให้ไมส่ามารถท ากิจกรรมที่เคยท าได้ และมีประชากรผูสู้งอายุกว่าร้อยละ 70 ที่มีปัญหาภาวะโรคมากกว่า 
1 โรค การเปลี่ยนแปลงทางด้านจติใจที่พบ คือ การยึดตดิกับความคดิของตนเอง หลงๆ ลืมๆ เรยีนรูส้ิง่ใหม่ได้ยาก เพราะไม่มี
ความมั่นใจในการปรับตัว การแสดงออกทางอารมณ์ อาจจะมีอาการซึมเศร้า และด้านสังคม การเปลีย่นแปลงบทบาทหน้าท่ี
ทางครอบครัวจากหัวหน้าครอบครัวกลายเป็นผู้อาศยัร่วมกับความสามารถในการท ากิจวตัรประจ าวันลดลง ท าให้เกดิ 
ความไมม่ั่นใจในตนเอง หดหู่กับสภาพตัวเอง ไม่กล้ามสีังคมหรือมีกจิกรรมร่วมกับผู้อื่น การแยกตัวออกจากผู้อื่น ยังเป็นสาเหตุ
ของการเกิดภาวะซึมเศร้าในผูสู้งอายุ  
 จากรายงานขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization, 2018 : online) พบว่าภาวะซมึเศร้า 
เป็นสาเหตุของภาวการณ์สูญเสียความสามารถในทุกด้าน และลดศักยภาพในการดูแลตนเองของประชากรโลก 1 ใน 10 อันดับแรก
คิดเป็นร้อยละ 10.7 ของประชากรโลก และคาดการณ์ว่าในปี ค.ศ. 2020 ความสูญเสียด้านเศรษฐกิจ และสังคมจากภาวะซึมเศร้า
จะเพิ่มสูงขึ้นเป็นล าดับ 2 รองจากโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งภาวะซึมเศรา้ในผู้สูงอายุ จากการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอาย ุ
และผู้พิการในปี พ.ศ. 2556 พบว่ามีผูสู้งอายุท่ีเข้าข่ายมภีาวะซมึเศร้าถึงร้อยละ 33 แต่ผู้สูงอายุในชุมชนท่ีมีภาวะซึมเศร้า
ระดับสูง ร้อยละ 3.1 (สุจรรยา แสงเขียวงาม, 2560 : 211-221)  ภาวะซึมเศร้าเป็นปญัหาสาธารณสุขอันดับหนึ่งของประเทศ
ก าลังพัฒนา และภาวะซึมเศร้ามักจะพบว่าเกี่ยวข้องกับอารมณ์เศร้าโศกจากการสูญเสีย โดยเฉพาะการเสียชีวิตของบุคคลใกล้ชิด 
โดยปัจจยัที่ท าให้เกิดภาวะซึมเศรา้ในผู้สูงอายุมี 3 ปัจจัย คือ 1) ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ  อายุ สถานภาพสมรส 
การศึกษา ศาสนา รายได้ ความเพียงพอของรายได้ และเขตที่พักอาศัย (บุศราคัม จิตอารีย์, 2555 : 48-50) 2) ปัจจัยด้านชีวภาพ 
ซึ่งได้แก ่ความผิดปกติของสารสื่อประสาทและการรับความรูส้ึกต่าง ๆ ภาวะสุขภาพการเจ็บป่วย โรคเรื้อรังที่ท าให้ผู้สูงอาย ุ
มีภาวะซมึเศร้า คือ โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดสมอง และโรคเบาหวาน ร้อยละ 40, 33.3 และ 23.5 ตามล าดับ (นภา พวงรอด, 
2558 : 63-74) และ 3) ปัจจัยด้านจิตสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้แก ่การขาดแรงสนับสนุนทางสังคม (SangNam, Seonghoon & 
Hongmei, 2017 : 16) การสูญเสยีบุคคลใกล้ชิด (รุจิวรรณ สอนสมภาร, 2560 : 79) การอยู่โดยล าพังขาดการดูแลจาก
ครอบครัว การมีสมัพันธภาพกับผูอ้ื่นลดลง มผีลต่อภาวะซมึเศร้า (Archana & Nishi, 2009 : 51-55) ผู้สูงอายุท่ีภาวะพึ่งพิง
ด้านสุขภาพ และภาวะพึ่งพิงด้านสังคมและจิตใจ ความเปลีย่นแปลงที่มากระทบต่อผูสู้งอายุเป็นเวลานาน ๆ ย่อมส่งผลต่อ
สุขภาพจิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งท าให้เกิดอารมณ์เศร้า (sad) ภาวะซึมเศร้า (depression) แล้วในที่สุดเจ็บป่วยเป็นโรคซึมเศร้า 
(depressive disorder) (นริสา วงศ์พนารักษ์ และสายสมร เฉลยกติติ, 2557 : 26) 

 ชุมชนท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวดัร้อยเอ็ด เป็นต าบลขนาดใหญ่มีทัง้หมด 4 หมู่บ้าน มีจ านวนผู้สูงอายุจ านวน 
347 คน และมีการเจ็บป่วยเป็นโรคเรื้อรัง คือ โรคความดันโลหติสูง 116 คน โรคเบาหวานและความดนัโลหิตสูง 84 คน 
โรคเบาหวาน จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 31.9, 24.2, 9.2 ตามล าดับ จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องพบว่าภาวะซึมเศร้า
มีผลกระทบโดยตรงกับผูสู้งอายุ รวมทั้งมีผลกระทบทางอ้อมในด้านเศรษฐกิจ สังคม ภาวะสุขภาพผู้ดแูล ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซมึเศรา้ในผู้สูงอายุท่ีมโีรคเรื้อรังในชุมชน โดยใช้แบบวัดความเศร้าในผูสู้งอายุ (Thai Geriatric 
Depression Scale : TGDS) ในผู้ป่วยเรื้อรังที่เป็นโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และกลุ่มที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน 
และโรคความดันโลหิตสูง ในชุมชนบ้านท่าม่วง เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการน าไปใช้เป็นแนวทางในการดูแลผู้สูงอาย ุ
เพื่อป้องกันการเกิดภาวะซึมเศร้าต่อไป 
 
วัตถุประสงค์  

  เพื่อศึกษาปัจจัยที่สมัพันธ์กับภาวะซึมเศรา้ของผู้สูงอายุท่ีมโีรคเรื้อรังในชุมชนท่าม่วง 
 
 
 



วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
ปที่ 14 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2563194

 
 

วิธดี าเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาวิจัยเชิงพรรณนาเพื่อหาความสัมพันธ์ของปัจจัยกับภาวะซึมเศรา้ ได้แก่ เพศ อายุ  
สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ ที่พักอาศัย โรคประจ าตัว ผู้ดูแล สัมพันธภาพในครอบครัว การเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน  
และความสามารถในการท ากิจวตัรประจ าวันของผู้สูงอายุโรคเรื้อรังบ้านท่าม่วง ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน กมุภาพันธ์ - มีนาคม พ.ศ. 2563 

 1. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง  
          1.1 ประชากร 

   ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี เป็นผู้สูงอายุท่ีอาศยัอยู่ในบ้านท่ามว่งหมู่ 2, 3, และ 4 ต าบลท่าม่วง 
อ าเภอเสลภมูิ จังหวัดร้อยเอ็ด และไดร้ับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเปน็โรคเบาหวาน โรคความดันโลหติสูง หรือเป็นท้ังสองโรค 
จ านวน 227 คน  

    1) ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป ท้ังเพศหญิงและเพศชายและไมเ่ป็นผูป้่วยติดเตียง 
2) ผู้สูงอายุท่ีป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ได้แก่ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ป่วยโรคความดันโลหติสูง และผู้ป่วยท่ีเปน็ 

โรคเบาหวานและโรคความดันโลหติสูง บ้านท่าม่วง ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภมูิ จังหวัดร้อยเอ็ด   
3) มีระดับความรู้สึกตัวดีสามารถพูด ฟัง ภาษาไทยได้และสื่อสารโตต้อบเข้าใจ  
4) มีความสมัครใจและให้ความยินยอมในการร่วมการวิจัยครั้งนี้ด้วยการเซ็นยินยอม 

        1.2 กลุ่มตัวอย่าง  
เลือกกลุ่มตัวอย่างตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) โดยใช้ตารางขนาดประชากร 230 คน   

ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 144 คน ใช้การสุ่มอยา่งง่าย (Simple random sampling) โดยการน ารายชื่อของกลุ่มประชากร 
มาจับสลากโดยไม่ใส่คืน 

 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ  

  ส่วนที่ 1 แบบสัมภาษณ์ข้อมลูทั่วไป ประกอบด้วย เพศ อายุ เชื้อชาติ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ  
รายได้ต่อเดือน ลักษณะที่พักอาศัย โรคประจ าตัว ผู้ดูแล ความสัมพนัธ์ในครอบครัว โดยผู้วิจัยสร้างขึน้เองจากการทบทวน
วรรณกรรม ค านวณหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยใช้สตูรของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน 20 (Kuder-Richardson20)  
ซึ่งได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.85 
  ส่วนที่ 2 แบบประเมินภาวะซึมเศร้า โดยใช้แบบวัดความเศร้าในผู้สูงอายุ (Thai Geriatric Depression Scale : 
TGDS) จ านวน 30 ข้อ (กลุ่มฟื้นฟูสมรรถภาพสมอง, 2537 : 1-9) 
   การแปลผลข้อมลูภาวะซึมเศร้า แบ่งระดับความรุนแรงเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 
   คะแนน 0– 12  คะแนน ไม่มีภาวะซึมเศร้า   
   คะแนน 13–18  คะแนน มีความเศร้าเล็กน้อย (Mild depression)   
   คะแนน 19–24  คะแนน  มีความเศร้าปานกลาง (Moderate depression)   
   คะแนน 25–30  คะแนน  มีความเศร้ารุนแรง (Severe depression)   
           ส่วนที่ 3 แบบประเมินความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวัน (Activity Daily Living : ADL) เป็นแบบ
ประเมินมาตรฐาน จ านวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 20 คะแนน (สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล, 2541 : เลขหน้า)  
    การแปลผลข้อมลูความสามารถในการปฏิบัติกจิวัตรประจ าวัน (Activity Daily Living: ADL) แบ่งระดับ
ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองเป็น 4 ระดับดังนี ้
     คะแนน 0-4 คะแนน  มีภาวะพึ่งพามากช่วยเหลือตนเองไมไ่ด้ 
   คะแนน 5-8 คะแนนมี มีภาวะพึ่งพาปานกลางช่วยเหลือตนเองได้บา้ง 
   คะแนน 9-11 คะแนน มีภาวะพึ่งพาน้อย 
   คะแนน ≥ 12 คะแนน ไม่มีภาวะพึ่งพาช่วยเหลือผู้อื่นได้ ชุมชนและสังคมได ้
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  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ  

  ส่วนที่ 1 แบบสัมภาษณ์ข้อมลูทั่วไป ประกอบด้วย เพศ อายุ เชื้อชาติ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ  
รายได้ต่อเดือน ลักษณะที่พักอาศัย โรคประจ าตัว ผู้ดูแล ความสัมพนัธ์ในครอบครัว โดยผู้วิจัยสร้างขึน้เองจากการทบทวน
วรรณกรรม ค านวณหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยใช้สตูรของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน 20 (Kuder-Richardson20)  
ซึ่งได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.85 
  ส่วนที่ 2 แบบประเมินภาวะซึมเศร้า โดยใช้แบบวัดความเศร้าในผู้สูงอายุ (Thai Geriatric Depression Scale : 
TGDS) จ านวน 30 ข้อ (กลุ่มฟื้นฟูสมรรถภาพสมอง, 2537 : 1-9) 
   การแปลผลข้อมลูภาวะซึมเศร้า แบ่งระดับความรุนแรงเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 
   คะแนน 0– 12  คะแนน ไม่มีภาวะซึมเศร้า   
   คะแนน 13–18  คะแนน มีความเศร้าเล็กน้อย (Mild depression)   
   คะแนน 19–24  คะแนน  มีความเศร้าปานกลาง (Moderate depression)   
   คะแนน 25–30  คะแนน  มีความเศร้ารุนแรง (Severe depression)   
           ส่วนที่ 3 แบบประเมินความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวัน (Activity Daily Living : ADL) เป็นแบบ
ประเมินมาตรฐาน จ านวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 20 คะแนน (สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล, 2541 : เลขหน้า)  
    การแปลผลข้อมลูความสามารถในการปฏิบัติกจิวัตรประจ าวัน (Activity Daily Living: ADL) แบ่งระดับ
ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองเป็น 4 ระดับดังนี ้
     คะแนน 0-4 คะแนน  มีภาวะพึ่งพามากช่วยเหลือตนเองไมไ่ด้ 
   คะแนน 5-8 คะแนนมี มีภาวะพึ่งพาปานกลางช่วยเหลือตนเองได้บา้ง 
   คะแนน 9-11 คะแนน มีภาวะพึ่งพาน้อย 
   คะแนน ≥ 12 คะแนน ไม่มีภาวะพึ่งพาช่วยเหลือผู้อื่นได้ ชุมชนและสังคมได ้
 
 
 

 
 

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
      3.1 ขั้นเตรียมการ 

    3.1.1 ผู้วิจัยด าเนินการเขียนโครงร่างวิจัย ยื่นเสนอถึงคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ เพื่อขอรับพิจารณาด้านจริยธรรมการวจิัยในมนุษย์ หนังสือรับรองเลขท่ี 006/2563 วันที่รับรอง  
4 กุมภาพันธ์ 2563 วันหมดอายุ 3 กุมภาพันธ์ 2564  
   3.1.2 ขออนุญาตเก็บข้อมูลและชี้แจงวัตถุประสงค์ในการด าเนินการวิจัย กับเทศบาลต าบลท่าม่วง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวดัร้อยเอ็ด 
     3.2 ขั้นตอนการเก็บข้อมูล 
       หลังไดร้ับอนุญาตให้เก็บข้อมลู ผู้วจิัยจะประสานเข้าพบนายกเทศมนตรีและเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าม่วง เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย รายละเอยีดในการเก็บรวบรวมข้อมลูและขอความร่วมมือ 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากนั้นด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี ้
              3.2.1 ผู้วิจัยเลือกโดยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจ านวน 144 ราย ที่ได้จากการสุ่มอย่างง่าย ด้วยวิธีการ 
จับฉลากแบบไม่ใส่คืน แจ้งให้กลุ่มตัวอย่างรับทราบเกี่ยวกับการขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผ่านความยินยอมให้ความร่วมมือ
ในการตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยแนะน าตนเองพร้อมอธิบายถึงวัตถปุระสงค์ของการวิจยั ประโยชน์ท่ีได้จากการวิจยัครั้งนี้ 
ตลอดจนให้การพิทักษ์สิทธิ์ เมื่อกลุ่มประชากรยินดีเข้าร่วมการวิจัย จึงให้ลงลายมือช่ือในเอกสารยินยอมเข้าร่วมการวิจัย 
และผู้วจิัยเก็บข้อมลูตามล าดับ 
                3.2.2 ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม โดยเริม่จากข้อมลูส่วนบุคคล การตอบแบบสอบถาม 
ใช้เวลาประมาณ 20-30 นาที ในการตอบแบบสอบถาม ถ้ากลุ่มตัวอย่างต้องการยุติการตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยยินยอม 
ยุติตามความต้องการของกลุม่ตัวอย่าง และยกเลิกการเก็บรวบรวมขอ้มูลกลุม่ตัวอย่างรายนั้นทันที  
                    3.2.3 หลังจากสัมภาษณ์ตามแบบสอบถามครบถ้วน เปิดโอกาสให้กลุ่มตัวอย่างซักถามเกี่ยวกับข้อสงสัยต่าง ๆ 
หรือเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดภาวะซึมเศร้า จากนั้นจบการตอบแบบสอบถาม และแสดงความขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ 

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
   4.1 ข้อมูลทั่วไป และระดับภาวะซมึเศร้าซึ่งแบ่งระดับความรุนแรงเปน็ 4 ระดับตามแบบประเมิน Thai Geriatric 
Depression Scale: TGDS วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถติิเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) เพื่อแจกแจงความถี่ ร้อยละ  
หาค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และน าเสนอในรูปแบบตาราง 
   4.2 การหาความสมัพันธ์ของปัจจัยและระดับภาวะซมึเศร้า ซึ่งได้แก ่เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ 
โรคประจ าตัว ผู้ดูแล ลักษณะที่พักอาศัย สัมพันธภาพในครอบครัว การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม และความสามารถในการ 
ท ากิจวัตรประจ าวัน ใช้สถิติ Chi square 
     
สรุปผล 
 ผลการศึกษาข้อมลูทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างผูสู้งอายุทีป่่วยด้วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง หรือปว่ยด้วยโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง จ านวน 144 คน ดังตาราง 1  
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ตาราง 1  จ านวนและร้อยละจ าแนกตามข้อมูลประชากร 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (ร้อยละ) 
เพศ 
   ชาย 
   หญิง  

 
49 (34.0) 
95 (66.0) 

อาย ุ
   อาย ุ60-74 ปี  
   อายุ 75 ปีขึ้นไป 

 
81 (56.3) 
63 (48.3) 

เชื้อชาติ 
   ไทย 

 
144 (100) 

สถานภาพสมรส (ต่อ) 
   โสด 
   สมรส 
   หม้าย 
   หย่า 
   แยกกันอยู ่

 
5 (3.5) 
78 (54.2) 
59 (41.1) 
1 (0.7) 
1 (0.7) 

ระดับการศึกษา 
   ไม่ไดร้ับการศึกษา 
   ประถมศึกษาตอนต้น 
   ประถมศึกษาตอนปลาย 
   มัธยมศึกษาตอนต้น 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
3 (2.1) 
127 (88.2) 
4 (2.8) 
5 (3.5) 
5 (3.5) 
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ตาราง 1  จ านวนและร้อยละจ าแนกตามข้อมูลประชากร 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (ร้อยละ) 
เพศ 
   ชาย 
   หญิง  

 
49 (34.0) 
95 (66.0) 

อาย ุ
   อาย ุ60-74 ปี  
   อายุ 75 ปีขึ้นไป 

 
81 (56.3) 
63 (48.3) 

เชื้อชาติ 
   ไทย 

 
144 (100) 

สถานภาพสมรส (ต่อ) 
   โสด 
   สมรส 
   หม้าย 
   หย่า 
   แยกกันอยู ่

 
5 (3.5) 
78 (54.2) 
59 (41.1) 
1 (0.7) 
1 (0.7) 

ระดับการศึกษา 
   ไม่ไดร้ับการศึกษา 
   ประถมศึกษาตอนต้น 
   ประถมศึกษาตอนปลาย 
   มัธยมศึกษาตอนต้น 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
3 (2.1) 
127 (88.2) 
4 (2.8) 
5 (3.5) 
5 (3.5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตาราง 1  (ต่อ) 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (ร้อยละ) 
อาชีพ 
   ว่างงาน 
   ข้าราชการ/พนักงานรัฐเกษียณอายุ 
   พนักงานเอกชน/ลูกจ้าง 
   ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 
   เกษตรกร 

 
52 (32.1) 
2 (1.4) 
1 (0.7) 
1 (0.7) 
88 (61.1) 

รายได้ต่อเดือน 
   ต่ ากว่า 1000 บาท 
   1000-3000 บาท 
   3001-5000 บาท 
   5001-7000 บาท 
   มากกว่า 7000 บาท 

 
90 (62.5) 
29 (20.1) 
13 (9.0) 
4 (2.8) 
8 (5.6) 

ที่พักอาศัย 
   บ้านตนเอง 
   บ้านญาต ิ
   บ้านเช่า 

 
140 (97.2) 
3 (2.1) 
1 (0.7) 

โรคประจ าตัว 
   โรคเบาหวาน 
   โรคความดันโลหติสูง 
   โรคเบาหวานและโรคความดัน โลหิตสูง 

 
10 (22.7) 
66 (45.8) 
68 (31.5) 

ผู้ดูแล 
   มีผู้ดูแล 
   อยู่คนเดียว 

 
137 (95.1) 
7 (4.9) 

ความสัมพันธ์ในครอบครัว 
   อบอุ่น/รักใคร่กันด ี
   ขัดแย้ง 

 
142 (98.6) 
2 (1.4) 

การเข้าร่วมกิจกรรมในชมุชน 
   ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน 
   เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน 

 
25 (17.4) 
119 (82.6) 

ความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวัน 
   มีภาวะพึ่งพามาก 
   มีภาวะพึ่งพาปานกลาง 
   มีภาวะพึ่งพาน้อย 
   ไม่มีภาวะพึ่งพา 

 
1 (0.7) 
0 (0) 
0 (0) 
143 (99.3) 
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ผลการศึกษาภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ 
 จากการสมัภาษณ์ผูสู้งอายุโดยใช้แบบประเมินภาวะซึมเศร้า (Thai Geriatric Depression Scale TGDS)   
พบว่าผู้สูงอายุมภีาวะซมึเศร้า จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 79.2 ซึ่งส่วนใหญ่มีระดับความรุนแรงเล็กน้อยจ านวน 80 คน 
ร้อยละ 55.6 มีระดับความรุนแรงปานกลางจ านวน 34 คน คิดเป็นรอ้ยละ 23.6 ไม่พบผูสู้งอายุมภีาวะซึมเศรา้ระดับรุนแรง   
ดังแสดงในตาราง 2 
 
ตาราง 2  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยคะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจ าแนกตามระดับของภาวะซึมเศร้า 
 

ระดับภาวะซึมเศร้า จ านวน (ร้อยละ)  S.D. 
ไม่มภีาวะซมึเศรา้ (ค่าคะแนน 0-12 คะแนน) 
มีภาวะซมึเศร้าเล็กน้อย (ค่าคะแนน 13-18 คะแนน) 
มีภาวะซมึเศร้าปานกลาง (ค่าคะแนน 19-24 คะแนน) 
มีภาวะซมึเศร้ารุนแรง (ค่าคะแนน 25-30 คะแนน) 

30 (20.8) 
80 (55.6) 
34 (23.6) 
0 (0.0) 

 
15.4 

 
3.7 

 
ผลการหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย 
 จากการทดสอบหาความสัมพันธ์ของปัจจัยกับภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง  
และผู้ที่ป่วยด้วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง โดยการใช้สถิติไคสแควร์ พบว่าลักษณะที่พักอาศัย และความสมัพันธ์
ในครอบครัว เป็นปัจจยัที่มีความสมัพันธ์กับภาวะซึมเศร้าอย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 รายละเอียดดังตาราง 3 
 
ตาราง 3  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยและภาวะซมึเศร้า 
  

 
ปัจจัย 

ภาวะซึมเศร้า 
 

 
x2 

 
Sig. 

ไม่มี 
จ านวน  
(ร้อยละ) 

เล็กน้อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน  
(ร้อยละ) 

รุนแรง 
จ านวน  
(ร้อยละ) 

เพศ 
ชาย 
 
หญิง 

 
9 
 (6.2) 
21  
(14.6) 

 
25 
(17.4) 
55 
(38.1) 

 
15 
(10.4) 
19 
(13.2) 

 
0 
(0.0) 
0 
(0.0) 

0.274 .601 

อาย ุ
อายุ 60-74 ปี  
 
อายุ 75 ปีขึ้นไป 

 
16 
(11.11) 
14 
(9.72) 

 
51 
(35.41) 
29 
(20.1) 

 
14 
(9.7) 
20 
(13.9) 

 
0 
(0.0) 
0 
(0.0) 

8.06 .717 
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ผลการศึกษาภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ 
 จากการสมัภาษณ์ผูสู้งอายุโดยใช้แบบประเมินภาวะซึมเศร้า (Thai Geriatric Depression Scale TGDS)   
พบว่าผู้สูงอายุมภีาวะซมึเศร้า จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 79.2 ซึ่งส่วนใหญ่มีระดับความรุนแรงเล็กน้อยจ านวน 80 คน 
ร้อยละ 55.6 มีระดับความรุนแรงปานกลางจ านวน 34 คน คิดเป็นรอ้ยละ 23.6 ไม่พบผูสู้งอายุมภีาวะซึมเศรา้ระดับรุนแรง   
ดังแสดงในตาราง 2 
 
ตาราง 2  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยคะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจ าแนกตามระดับของภาวะซึมเศร้า 
 

ระดับภาวะซึมเศร้า จ านวน (ร้อยละ)  S.D. 
ไม่มภีาวะซมึเศรา้ (ค่าคะแนน 0-12 คะแนน) 
มีภาวะซมึเศร้าเล็กน้อย (ค่าคะแนน 13-18 คะแนน) 
มีภาวะซมึเศร้าปานกลาง (ค่าคะแนน 19-24 คะแนน) 
มีภาวะซมึเศร้ารุนแรง (ค่าคะแนน 25-30 คะแนน) 

30 (20.8) 
80 (55.6) 
34 (23.6) 
0 (0.0) 

 
15.4 

 
3.7 

 
ผลการหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย 
 จากการทดสอบหาความสัมพันธ์ของปัจจัยกับภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง  
และผู้ที่ป่วยด้วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง โดยการใช้สถิติไคสแควร์ พบว่าลักษณะที่พักอาศัย และความสมัพันธ์
ในครอบครัว เป็นปัจจยัที่มีความสมัพันธ์กับภาวะซึมเศร้าอย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 รายละเอียดดังตาราง 3 
 
ตาราง 3  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยและภาวะซมึเศร้า 
  

 
ปัจจัย 

ภาวะซึมเศร้า 
 

 
x2 

 
Sig. 

ไม่มี 
จ านวน  
(ร้อยละ) 

เล็กน้อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน  
(ร้อยละ) 

รุนแรง 
จ านวน  
(ร้อยละ) 

เพศ 
ชาย 
 
หญิง 

 
9 
 (6.2) 
21  
(14.6) 

 
25 
(17.4) 
55 
(38.1) 

 
15 
(10.4) 
19 
(13.2) 

 
0 
(0.0) 
0 
(0.0) 

0.274 .601 

อาย ุ
อายุ 60-74 ปี  
 
อายุ 75 ปีขึ้นไป 

 
16 
(11.11) 
14 
(9.72) 

 
51 
(35.41) 
29 
(20.1) 

 
14 
(9.7) 
20 
(13.9) 

 
0 
(0.0) 
0 
(0.0) 

8.06 .717 

 
 
 
 
 

      

 
 

ตาราง 3  (ต่อ) 
    

 
ปัจจัย 

ภาวะซึมเศร้า  
x2 

 
Sig. ไม่มี 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

เล็กน้อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน  
(ร้อยละ) 

รุนแรง 
จ านวน  
(ร้อยละ) 

สถานภาพสมรส 
โสด 
 
สมรส 
 
หม้าย 
 
หย่า 
 
แยกกันอยู ่

 
0 
(0.0) 
15  
(10.4) 
15 
 (10.4) 
0 
(0.0) 
0 
(0.0) 

 
4 
(2.8) 
48 
(33.3) 
26 
(18.0) 
1 
(0.6) 
1 
(0.6) 

 
1 
(0.6) 
15 
(10.41) 
18 
(12.5) 
0 
(0.0) 
0 
(0.0) 

 
0 
(0.0) 
0 
(0.0) 
0 
(0.0) 
0 
(0.0) 
0 
(0.0) 

2.717 .606 

ระดับการศึกษา 
ไม่ได้รับการศึกษา 
 
ประถมศึกษาตอนต้น 
 
ประถมศึกษาตอนปลาย 
มัธยมศึกษาตอนต้น 
 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
1 
(1.4) 
28 
 (19.4) 
1 
 (0.6) 
0 
(0.0) 
0 
(0.0) 

 
2 
(1.4) 
68 
(47.2) 
3 
(2.0) 
5 
(3.5) 
2 
(1.4) 
 

 
0 
(0.0) 
31 
(21.1) 
0 
(0.0) 
0 
(0.0) 
3 
(2.0) 

 
0 
(0.0) 
0 
(0.0) 
0 
(0.0) 
0 
(0.0) 
0 
(0.0) 

3.071 .546 
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ตาราง 3  (ต่อ)       
    

 
ปัจจัย 

ภาวะซึมเศร้า x2 Sig. 
ไม่มี 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

เล็กน้อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน  
(ร้อยละ) 

รุนแรง 
จ านวน  
(ร้อยละ) 

  

อาชีพ 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐ 
เกษียณ 
พนักงานเอกชน/ลูกจ้าง 
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 
 
เกษตรกร 
 
ว่างงาน 

 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
20 

(13.9) 
10 

(6.9) 

 
2 

(1.4) 
1 

(0.6) 
1 

(0.6) 
53 

(36.8) 
23 

(15.9) 

 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
15 

(10.4) 
19 

(13.5) 

 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0)0 
0 

(0.0) 

1.325 .857 

รายได้ต่อเดือน 
ต่ ากว่า 1000 บาท 
1000-3000 บาท 
3001-5000 บาท 
5001-7000 บาท 
มากก7000 บาทขึ้นไป 

 
17 (11.8) 
10 (6.9) 
2 (1.4) 
1 (0.6) 
0 (0.0) 

 
49 (34.0) 
13 (9.0) 
11 (7.6) 
3 (2.1) 
4 (2.8) 

 
24 (16.7) 
6 (4.2) 
0 (0.0) 
0 (0.0) 
4 (2.8) 

 
0 (0.0) 
0 (0.0) 
0 (0.0) 
0 (0.0) 
0 (0.0) 

5.864 .210 

ที่พักอาศัย 
บ้านตนเอง 
บ้านญาต ิ
บ้านเช่า 

 
27 (18.8) 
3 (2.1) 
0 (0.0) 

 
79 (54.9) 
0 (0.0)  
1 (0.6) 

 
34 (23.6) 
0 (0.0) 
0 (0.0) 

 
0 (0.0) 
0 (0.0) 
0 (0.0) 

11.866 .003** 
 

โรคประจ าตัว 
โรคเบาหวาน 
โรคความดันโลหิตสูง 
โรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูง 

 
2 (1.4) 
14 (9.7) 
14 (9.7) 

 
5 (3.5) 

37 (25.7) 
38 (26.4) 

 
3 (2.1) 

15 (10.4) 
16 (11.1) 

 

 
0 (0.0) 
0 (0.0) 
0 (0.0) 

 

0.005 .945 
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ตาราง 3  (ต่อ)       
    

 
ปัจจัย 

ภาวะซึมเศร้า x2 Sig. 
ไม่มี 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

เล็กน้อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน  
(ร้อยละ) 

รุนแรง 
จ านวน  
(ร้อยละ) 

  

อาชีพ 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐ 
เกษียณ 
พนักงานเอกชน/ลูกจ้าง 
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 
 
เกษตรกร 
 
ว่างงาน 

 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
20 

(13.9) 
10 

(6.9) 

 
2 

(1.4) 
1 

(0.6) 
1 

(0.6) 
53 

(36.8) 
23 

(15.9) 

 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
15 

(10.4) 
19 

(13.5) 

 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0)0 
0 

(0.0) 

1.325 .857 

รายได้ต่อเดือน 
ต่ ากว่า 1000 บาท 
1000-3000 บาท 
3001-5000 บาท 
5001-7000 บาท 
มากก7000 บาทขึ้นไป 

 
17 (11.8) 
10 (6.9) 
2 (1.4) 
1 (0.6) 
0 (0.0) 

 
49 (34.0) 
13 (9.0) 
11 (7.6) 
3 (2.1) 
4 (2.8) 

 
24 (16.7) 
6 (4.2) 
0 (0.0) 
0 (0.0) 
4 (2.8) 

 
0 (0.0) 
0 (0.0) 
0 (0.0) 
0 (0.0) 
0 (0.0) 

5.864 .210 

ที่พักอาศัย 
บ้านตนเอง 
บ้านญาต ิ
บ้านเช่า 

 
27 (18.8) 
3 (2.1) 
0 (0.0) 

 
79 (54.9) 
0 (0.0)  
1 (0.6) 

 
34 (23.6) 
0 (0.0) 
0 (0.0) 

 
0 (0.0) 
0 (0.0) 
0 (0.0) 

11.866 .003** 
 

โรคประจ าตัว 
โรคเบาหวาน 
โรคความดันโลหิตสูง 
โรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูง 

 
2 (1.4) 
14 (9.7) 
14 (9.7) 

 
5 (3.5) 

37 (25.7) 
38 (26.4) 

 
3 (2.1) 

15 (10.4) 
16 (11.1) 

 

 
0 (0.0) 
0 (0.0) 
0 (0.0) 

 

0.005 .945 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ตาราง 3  (ต่อ)       
    

 
ปัจจัย 

ภาวะซึมเศร้า x2 Sig. 
ไม่มี 

จ านวน  
(ร้อยละ) 

เล็กน้อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน  
(ร้อยละ) 

รุนแรง 
จ านวน  
(ร้อยละ) 

  

ผู้ดูแลหลัก 
มีผู้ดูแล 
อยู่คนเดียว 

 
29 (20.1) 
1 (0.6) 

 
78 (54.2) 
2 (1.4) 

 
34 (23.7) 
0 (0.0) 

 
0 (0.0) 
0 (0.0) 

0.290 .590 

ความสัมพันธ ์
ในครอบครัว 
อบอุ่น 
ขัดแย้ง 
รักใคร่กันด ี

 
 

27 (18.8) 
2 (1.4) 
1 (0.6) 

 
 

80 (55.6) 
0 (0.0) 
0 (0.0) 

 
 

32 (22.2) 
2 (1.4) 
0 (0.0) 

 
 

0 (0.0) 
0 (0.0) 
0 (0.0) 

8.282 .041** 

เข้าร่วมกิจกรรมในชมุชน 
ไม่เคยเข้าร่วม   
เข้าร่วมกิจกรรม 

 
 

8 (5.5) 
22 (15.3) 

 
 

12 (8.3) 
81 (56.3) 

 
 

5 (3.5) 
16 (11.1) 

 
 

0 (0.0) 
0 (0.0) 

2.287 .130 

ความสามารถในการ 
ท ากิจวัตรประจ าวัน 
มีภาวะพึ่งพามาก 
มีภาวะพึ่งพาปานกลาง 
มีภาวะพึ่งพาน้อย 
ไม่มภีาวะพึ่งพา  

 
 

0 (0.0) 
0 (0.0) 
0 (0.0) 

30 (20.84) 

 
 

0 (0.0) 
0 (0.0) 
0 (0.0) 

80 (55.56) 

 
 

1(0.65) 
0 (0.0) 
0 (0.0) 

33 (22.95) 

 
 

0 (0.0) 
0 (0.0) 
0 (0.0) 
0 (0.0) 

 

0.265 .607 

**p<0.0 
 
อภิปรายผล 
           จากการศึกษาปัจจยัสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุท่ีมโีรคเรื้อรัง ในชุมชนท่าม่วงสามารถอภิปรายผล 
ปัจจัยต่าง ๆ ดังนี ้

 เพศ 
      การศึกษาครั้งน้ีพบว่า เพศหญิงมภีาวะซึมเศร้ามากกว่าเพศชาย แตท่ั้งนี้เพศไม่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้า

อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 สอดคล้องกับการศึกษาของอาคม บุญเลิศ (2559 : 25-33) ที่ศึกษาความชุกและปัจจัย
ที่สัมพันธ์กับภาวะซมึเศร้าของผู้สงูอายุโรคเรื้อรังในชุมชน ผลการศกึษาพบว่าเพศหญิงมีภาวะซึมเศรา้มากกว่าเพศชาย แตไ่ม่มี
ความสัมพันธ์กับภาวะซมึเศรา้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 เช่นเดียวกัน แตกต่างจากการศึกษาของสายพิณ ยอดกลุ 
และจิตภินันท์ ศรีจักรโคตร (2555 : 50-55)  ที่พบว่าเพศชายมีโอกาสเกิดภาวะซึมเศร้าไดม้ากกว่าเนื่องจากถูกคาดหวังจากสังคม 
ว่าเป็นเพศท่ีมีความสามารถและเข้มแข็งมากกว่าเพศหญิง เมื่อแสดงความซึมเศร้าจึงถูกมองว่าอ่อนแอและลม้เหลว และหากมี
การเจ็บป่วยจะท าให้มีโอกาสเกดิภาวะซึมเศร้าทีรุ่นแรงกว่า 

 อายุ  
  การศึกษาครั้งนี้พบว่า อายุไม่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับ

การศึกษาของอาคม บุญเลิศ (2559 : 25-33) แต่แตกต่างจากผลการศึกษาของสายพิณ ยอดกุล (2555 : 50-55) ที่พบว่า
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ผู้สูงอายุท่ีอยู่ในช่วงอายุ 75 ปีขึ้นไป มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะซึมเศร้ามากกว่า ผู้สูงอายุท่ีมีอายุ 60-74 ปี ซึ่งผลการศึกษา
ครั้งนี้ไม่มคีวามสัมพันธ์อายุไม่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ อาจเนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างไม่มากพอ 

 สถานภาพสมรส 
      การศึกษาครั้งนี้พบว่า สถานภาพสมรส ไมม่ีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
เนื่องมาจากชุมชนท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นชุมชนชนบท ท่ียังเป็นสังคมเครือญาติ มีเพื่อนบ้านและคนในชุมชนไปมาหาสู่กัน  
และผู้สูงอายุถือเป็นผู้ที่มีอาวุโส เป็นที่เคารพนับถือของบุคคลในครอบครัว และชุมชน สอดคล้องกับการศึกษาของชัยวัฒน์ อินไชยา, 
โสพิณ แสงอ่อน และพัชรินทร์ อินทจันทร์ (2559 : 17-33) ที่พบว่าสถานภาพสมรสมีความสมัพันธ์กับภาวะซึมเศร้า อย่างไม่มี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 เพราะผูสู้งอายุท่ีมีสถานภาพโสด หรือหม้าย หยา่ แยก ยังไดร้ับการสนับสนุนทางสังคม  
ทั้งจากคนในครอบครัว เครือญาต ิและคนในชุมชนอย่างเพียงพอเหมาะสม 
 ระดับการศึกษา   
  การศึกษาครั้งน้ีพบว่าระดับการศกึษา ไม่มีความสัมพันธ์กับภาวะซมึเศร้าอยา่งมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 
อาจเนื่องมาจากกลุ่มจ านวนผู้สูงอายุไม่มีความหลากหลายในด้านการศึกษา โดยบริบทของคนในชุมชนและข้อบังคับในเรื่องการศึกษา
และการเข้าถึงการศึกษาค่อนข้างจ ากัด คนส่วนใหญจ่ึงมีระดับการศึกษาประถมศึกษาตอนต้นตามแผนการศึกษาในยุคสมัยนั้น
ร้อยละของการศึกษาส่วนใหญศ่ึกษาในระดับประถมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 88.2 แต่พบว่าผูสู้งอายุส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ 
ในครอบครัวที่ดี ให้การช่วยเหลือในการท ากิจกรรมต่าง ๆ มคีวามเขา้ใจซึ่งกันและกัน 
 อาชีพ 
  การศึกษาครั้งน้ีพบว่า อาชีพไม่มคีวามสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ 0.05  
สาเหตุของการเกิดภาวะซมึเศรา้มกัจะพบได้ในผู้สูงอายุ ที่เกษียณอายุจากการท างานประจ าและรูส้ึกหมดคณุค่าในตนเอง  
แต่ในชุมชนท่าม่วงมีผู้สูงอายุท่ีเกษียณอายุเพียงเล็กน้อย โดยส่วนใหญ่แล้วผู้สูงอายุในชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกร 
เป็นอันดับหนึ่ง และอันดบัท่ีสอง คือว่างงาน ลักษณะอาชีพของผู้สูงอายุได้พบปะเพื่อนบ้าน พูดคุยกับเพื่อนบ้านอยู่เป็นประจ า 
ท าให้ไม่รูส้ึกหมดคุณค่าในตนเอง 
 รายได้ต่อเดือน 
  การศึกษาครั้งน้ีพบว่า รายไดไ้มม่คีวามสัมพันธ์กับภาวะซมึเศรา้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05  
ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ศึกษาเพียงจ านวนรายได้ต่อเดือน ไมไ่ด้ศึกษาดา้นการเพียงพอของรายได้ ซึ่งแตกต่างจากการศึกษา 
ของอาคม บุญเลิศ (2559 : 25-33) ที่ได้ศึกษาถึงความเพียงพอของรายได้ หากรายได้ที่เพียงพอไม่มภีาระหนี้ มีความมั่นคง 
ทางเศรษฐกิจจะมผีลทางด้านจิตใจของผู้สูงอาย ุ
 ที่พักอาศัย 
  การศึกษาครั้งนี้พบว่า ที่พักอาศัยมีความสมัพันธ์กับภาวะซึมเศร้าอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ 0.05  
การที่ผู้สูงอายุอาศัยที่บ้านพักตนเองซึ่งอาจจะมีลูกหลายคอยอยูดู่แล อีกทั้งไม่ต้องแบกรับภาระคา่ใช้จ่ายในการเช่าท่ีพักอาศัย 
ท าให้โอกาสในการเกดิภาวะซึมเศร้าน้อยกว่าการเช่าบ้านพัก หรือการอาศัยอยู่กับญาติพี่น้อง 
 โรคประจ าตัว 
      การศึกษาครั้งน้ีพบว่า โรคประจ าตัว ไม่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศรา้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
สอดคล้องกับการศึกษาของอาคม บุญเลศิ (2559 : 25-33) พบว่าการมีโรคประจ าตัว ไม่มีความสมัพันธ์กับภาวะซึมเศร้า  
แตกต่างจากการศึกษาของสายพณิ ยอดกุล (2555 : 50-55) ท่ีพบว่าผู้สูงอายุท่ีมโีรคประจ าตัวตั้งแต่ 2 และ 4 โรคขึ้นไป 
มีโอกาสเกดิภาวะซึมเศร้าได้มากกว่าผู้สูงอายุท่ีไม่มีโรคประจ าตัว ผู้สงูอายุท่ีมีโรคประจ าตัว และรับรู้ว่าตนเองไมส่ามารถ
ควบคุมอาการ หรือป้องกันภาวะแทรกซ้อนได้ เมื่อต้องเผชิญกับปญัหา จะยอมจ านนต่อการเจ็บป่วย สูญเสียความเช่ือมั่น 
ในตนเอง และเกิดภาวะซมึเศร้าในที่สุด 
 ความสัมพันธ์ในครอบครัว 
      การศึกษาครั้งน้ีพบว่า ความสมัพันธ์ในครอบครัว มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ 
ที่ระดับ 0.05 จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านบทบาททางสังคมที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ สามารถช่วยเหลือกิจกรรมภายในครอบครัว
ลดลง จากเดิมที่เคยเป็นผู้หารายได้หลักแต่กลับต้องมาเป็นภาระของครอบครัว การมโีรคประจ าตัว นอกจากจะลดบทบาท 
ในการท ากิจกรรมภายในครอบครวัแล้ว ยังเป็นการเพิม่ภาระค่าใช้จา่ยด้วย แม้ว่าในครอบครัวจะมีสมัพันธภาพท่ีดีก็อาจท าให้
ผู้สูงอายุเกดิภาวะซึมเศร้าได้ สอดคล้องกับการศึกษาของพัชราภณัฑ์  ไชยสังข์, สิริกร สุธวัชณัฐชา, ปริมวิชญา อินต๊ะกัน 
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ผู้สูงอายุท่ีอยู่ในช่วงอายุ 75 ปีขึ้นไป มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะซึมเศร้ามากกว่า ผู้สูงอายุท่ีมีอายุ 60-74 ปี ซึ่งผลการศึกษา
ครั้งนี้ไม่มคีวามสัมพันธ์อายุไม่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ อาจเนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างไม่มากพอ 

 สถานภาพสมรส 
      การศึกษาครั้งนี้พบว่า สถานภาพสมรส ไมม่ีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
เนื่องมาจากชุมชนท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นชุมชนชนบท ท่ียังเป็นสังคมเครือญาติ มีเพื่อนบ้านและคนในชุมชนไปมาหาสู่กัน  
และผู้สูงอายุถือเป็นผู้ที่มีอาวุโส เป็นที่เคารพนับถือของบุคคลในครอบครัว และชุมชน สอดคล้องกับการศึกษาของชัยวัฒน์ อินไชยา, 
โสพิณ แสงอ่อน และพัชรินทร์ อินทจันทร์ (2559 : 17-33) ที่พบว่าสถานภาพสมรสมีความสมัพันธ์กับภาวะซึมเศร้า อย่างไม่มี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 เพราะผูสู้งอายุท่ีมีสถานภาพโสด หรือหม้าย หยา่ แยก ยังไดร้ับการสนับสนุนทางสังคม  
ทั้งจากคนในครอบครัว เครือญาต ิและคนในชุมชนอย่างเพียงพอเหมาะสม 
 ระดับการศึกษา   
  การศึกษาครั้งน้ีพบว่าระดับการศกึษา ไม่มีความสัมพันธ์กับภาวะซมึเศร้าอยา่งมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 
อาจเนื่องมาจากกลุ่มจ านวนผู้สูงอายุไม่มีความหลากหลายในด้านการศึกษา โดยบริบทของคนในชุมชนและข้อบังคับในเรื่องการศึกษา
และการเข้าถึงการศึกษาค่อนข้างจ ากัด คนส่วนใหญจ่ึงมีระดับการศึกษาประถมศึกษาตอนต้นตามแผนการศึกษาในยุคสมัยนั้น
ร้อยละของการศึกษาส่วนใหญศ่ึกษาในระดับประถมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 88.2 แต่พบว่าผูสู้งอายุส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ 
ในครอบครัวที่ดี ให้การช่วยเหลือในการท ากิจกรรมต่าง ๆ มคีวามเขา้ใจซึ่งกันและกัน 
 อาชีพ 
  การศึกษาครั้งน้ีพบว่า อาชีพไม่มคีวามสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ 0.05  
สาเหตุของการเกิดภาวะซมึเศรา้มกัจะพบได้ในผู้สูงอายุ ที่เกษียณอายุจากการท างานประจ าและรูส้ึกหมดคณุค่าในตนเอง  
แต่ในชุมชนท่าม่วงมีผู้สูงอายุท่ีเกษียณอายุเพียงเล็กน้อย โดยส่วนใหญ่แล้วผู้สูงอายุในชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกร 
เป็นอันดับหนึ่ง และอันดบัท่ีสอง คือว่างงาน ลักษณะอาชีพของผู้สูงอายุได้พบปะเพื่อนบ้าน พูดคุยกับเพื่อนบ้านอยู่เป็นประจ า 
ท าให้ไม่รูส้ึกหมดคุณค่าในตนเอง 
 รายได้ต่อเดือน 
  การศึกษาครั้งน้ีพบว่า รายไดไ้มม่คีวามสัมพันธ์กับภาวะซมึเศรา้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05  
ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ศึกษาเพียงจ านวนรายได้ต่อเดือน ไมไ่ด้ศึกษาดา้นการเพียงพอของรายได้ ซึ่งแตกต่างจากการศึกษา 
ของอาคม บุญเลิศ (2559 : 25-33) ที่ได้ศึกษาถึงความเพียงพอของรายได้ หากรายได้ที่เพียงพอไม่มภีาระหนี้ มีความมั่นคง 
ทางเศรษฐกิจจะมผีลทางด้านจิตใจของผู้สูงอาย ุ
 ที่พักอาศัย 
  การศึกษาครั้งนี้พบว่า ที่พักอาศัยมีความสมัพันธ์กับภาวะซึมเศร้าอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ 0.05  
การที่ผู้สูงอายุอาศัยที่บ้านพักตนเองซึ่งอาจจะมีลูกหลายคอยอยูดู่แล อีกทั้งไม่ต้องแบกรับภาระคา่ใช้จ่ายในการเช่าท่ีพักอาศัย 
ท าให้โอกาสในการเกดิภาวะซึมเศร้าน้อยกว่าการเช่าบ้านพัก หรือการอาศัยอยู่กับญาติพี่น้อง 
 โรคประจ าตัว 
      การศึกษาครั้งน้ีพบว่า โรคประจ าตัว ไม่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศรา้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
สอดคล้องกับการศึกษาของอาคม บุญเลศิ (2559 : 25-33) พบว่าการมีโรคประจ าตัว ไม่มีความสมัพันธ์กับภาวะซึมเศร้า  
แตกต่างจากการศึกษาของสายพณิ ยอดกุล (2555 : 50-55) ท่ีพบว่าผู้สูงอายุท่ีมโีรคประจ าตัวตั้งแต่ 2 และ 4 โรคขึ้นไป 
มีโอกาสเกดิภาวะซึมเศร้าได้มากกว่าผู้สูงอายุท่ีไม่มีโรคประจ าตัว ผู้สงูอายุท่ีมีโรคประจ าตัว และรับรู้ว่าตนเองไมส่ามารถ
ควบคุมอาการ หรือป้องกันภาวะแทรกซ้อนได้ เมื่อต้องเผชิญกับปญัหา จะยอมจ านนต่อการเจ็บป่วย สูญเสียความเช่ือมั่น 
ในตนเอง และเกิดภาวะซมึเศร้าในที่สุด 
 ความสัมพันธ์ในครอบครัว 
      การศึกษาครั้งน้ีพบว่า ความสมัพันธ์ในครอบครัว มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ 
ที่ระดับ 0.05 จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านบทบาททางสังคมที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ สามารถช่วยเหลือกิจกรรมภายในครอบครัว
ลดลง จากเดิมที่เคยเป็นผู้หารายได้หลักแต่กลับต้องมาเป็นภาระของครอบครัว การมโีรคประจ าตัว นอกจากจะลดบทบาท 
ในการท ากิจกรรมภายในครอบครวัแล้ว ยังเป็นการเพิม่ภาระค่าใช้จา่ยด้วย แม้ว่าในครอบครัวจะมีสมัพันธภาพท่ีดีก็อาจท าให้
ผู้สูงอายุเกดิภาวะซึมเศร้าได้ สอดคล้องกับการศึกษาของพัชราภณัฑ์  ไชยสังข์, สิริกร สุธวัชณัฐชา, ปริมวิชญา อินต๊ะกัน 

 
 

และสายใจ ลิชนะเธยีร (2556 : 27-36) ที่พบว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวมีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในผูสู้งอายุ  
ส่วนการศึกษาของสายพณิ ยอดกลุ (2555 : 50-55) พบว่าผู้สูงอายุโรคเรื้อรังที่มีสมัพันธภาพกับครอบครัวที่ดี มีโอกาส 
เกิดภาวะซึมเศร้าได้น้อยกว่าการมสีัมพันธภาพกับครอบครัวที่ไม่ด ี

 การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม 
      การศึกษาครั้งน้ีพบว่า การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม ไม่มคีวามสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้า แต่จากการทบทวน
วรรณกรรมพบว่ามีความสัมพันธ์กนั ทั้งนีผู้้วิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้แตกต่างจากผลการศกึษา ซึ่งอาจเนื่องมาจาก
ความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดี ครอบครัวช่วยเหลือในการเข้าร่วมกจิกรรม สอดคล้องกับการศึกษาของสายพิณ ยอดกุล (2555 : 
50-55) พบว่าผู้สูงอายุโรคเรื้อรังทีม่ีสัมพันธภาพกับครอบครัวทีด่ี มีโอกาสเกิดภาวะซึมเศรา้ได้น้อยกว่าการมีสมัพันธภาพ 
กับครอบครัวที่ไม่ดี ผู้สูงอายุอยู่ในชุมชนชนบท ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ดี ไม่มีภาวะพึ่งพา และเข้าร่วม
กิจกรรมทางสังคมในชุมชน เช่น การท าบุญตักบาตร และไปวัดในวันส าคัญทางพุทธศาสนาเป็นประจ า ส่วนการศึกษาของ 
อาคม บุญเลิศ (2559 : 25-33) พบว่าความถี่ของการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าอย่างมีนัยส าคัญ
ทางงสถิติ เช่นเดียวกับการศึกษาของปรีชา ศตวรรษธ ารง (2544 : 25-33) ที่พบว่าความถี่ของการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม 
มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมนาน ๆ ครั้ง หรือไม่เข้าร่วมเลย 
มีภาวะซมึเศร้ามากที่สดุ 
 ความสามารถในการปฏิบัติกิจวตัรประจ าวัน 
      การศึกษาครั้งน้ีพบว่า ความสามารถในการปฏิบัติกิจวตัรประจ าวัน ไม่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้า 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 เนื่องจากผู้สูงอายุท่ีไม่มภีาวะพึ่งพา แม้ว่าจะมีโรคประจ าตัวเจบ็ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง  
แต่ยังสามารถดูแลตัวเองได้ดี สามารถควบคุมอาการและไมม่ีภาวะแทรกซ้อนก็จะไม่เกิดภาวะซมึเศร้า สอดคล้องกับการศึกษา
ของสายพิณ ยอดกุล (2555 : 50-55) ที่พบว่าผู้สูงอายุโรคเรื้อรังที่ไม่สามารถท ากิจวัตรประจ าวันได้เอง มีโอกาสเกิดภาวะซึมเศร้า
ได้มากกว่าผู้สูงอายโุรคเรื้อรังที่สามารถท ากิจวัตรประจ าวันได้เอง โดยเมื่อบุคคลเข้าสู่วัยสูงอายุจะมีการเปลีย่นแปลงของชีวิต
หลายดา้นเกิดขึ้นพร้อมกัน โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย เช่น การท างานของอวัยวะและระบบต่าง ๆ จะเสื่อมลง 
เป็นผลให้ความสามารถในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ลดลง การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวัตรประจ าวันได้
จะช่วยลดภาวะซมึเศร้าได ้
 
ข้อเสนอแนะ 
  1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช ้
   1.1 ควรส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว ซึ่งครอบครัวมีส่วนช่วยเหลือผู้สูงอายุเพื่อป้องกันการเกิดภาวะซึมเศร้า 
   1.2 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน าผลการศึกษาไปออกแบบกิจกรรมในกลุม่ผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าระดับเล็กน้อย  
และระดับปานกลาง เพื่อป้องกันการเกิดภาวะซมึเศรา้ระดับรุนแรง เช่น โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวที่มีผูสู้งอายุ
อาศัยอยู่ 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
      ควรมีการศึกษาวิจัยในกลุ่มผูส้งูอายุโรคเรื้อรังอื่น ๆ และควรมีการศึกษาเปรยีบเทียบระดับภาวะซมึเศร้า 
ในกลุ่มผูสู้งอายุท่ีไมม่ีการเจ็บป่วย กับผู้สูงอายุท่ีมีการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง  
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สังกัดโรงเรียนในเขตต าบลท่าม่วงและต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อศกึษา 1) สภาพ ปัญหาการสอนและความต้องการในการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ในเขตต าบลท่าม่วง และต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
และ 2) ความคิดเห็นของครูต่อการฝึกอบรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย
ครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษของโรงเรียนในเขต ต าบลท่าม่วงและต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 11 คน 
จาก 9 โรงเรียน โดยใช้วิธีการสุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ 
กึ่งโครงสร้าง และแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ข้าอบรมทีม่ีต่อการอบรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา วิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษประกอบด้วย 7 ประเด็น ดังนี้  
1) การประยุกตเ์นื้อหาตามหลักสตูรแกนกลางเพื่อสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารยังขาดประสิทธิภาพ 2) การขาดสมรรถนะ
ทางการสอนภาษาอังกฤษของครูที่มีคุณวุฒิไม่ตรงสาขา 3) ภาระงานสอนทีม่ากเกินไป 4) การขาดทักษะการใช้สื่อในการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5) ความไม่ต่อเนื่องของเนื้อหาของหนังสือเรียนท่ีผ่านการรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ
ในแต่ละระดับช้ัน 6) มีข้อจ ากัดในการใช้สัญญาณอินเตอร์เนต็ซึ่งส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนผา่นสื่อสังคมออนไลน์  
7) การขาดการสนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอในการพัฒนาผู้เรียนและการพัฒนาสื่อในการจัดการเรียนการสอน ผลการประเมิน
ความคิดเห็นของครูต่อการฝึกอบรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สารโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสดุ 
 
ค าส าคัญ :  การยกระดับคณุภาพการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร, การฝึกอบรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร,  
   ครูผูส้อนรายวิชาภาษาอังกฤษ  
 
Abstract 
 The objectives of this research were to 1) study the instructional conditions, problems and the needs 
to improve English language teaching  for communication recommended by English teachers in schools  
in Tha Muang, Koh Kaew Subdistrict, Selaphum District, Roi Et province; 2) examine the participants' 
opinions towards the communicative English teaching training course developed by the researcher.   
The samples included 11 English teachers under 9 schools in Tha Muang, Koh Kaew Subdistrict, Selaphum District, 
Roi Et province. The research instruments used in this study were a semi-structured interview and questionnaire 
on opinions towards English training course.  Qualitative data were analyzed by using content analysis  
and quantitative data was analyzed by using percentage, mean and standard deviation. 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อศกึษา 1) สภาพ ปัญหาการสอนและความต้องการในการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ในเขตต าบลท่าม่วง และต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
และ 2) ความคิดเห็นของครูต่อการฝึกอบรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย
ครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษของโรงเรียนในเขต ต าบลท่าม่วงและต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 11 คน 
จาก 9 โรงเรียน โดยใช้วิธีการสุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ 
กึ่งโครงสร้าง และแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ข้าอบรมทีม่ีต่อการอบรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา วิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษประกอบด้วย 7 ประเด็น ดังนี้  
1) การประยุกตเ์นื้อหาตามหลักสตูรแกนกลางเพื่อสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารยังขาดประสิทธิภาพ 2) การขาดสมรรถนะ
ทางการสอนภาษาอังกฤษของครูที่มีคุณวุฒิไม่ตรงสาขา 3) ภาระงานสอนทีม่ากเกินไป 4) การขาดทักษะการใช้สื่อในการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5) ความไม่ต่อเนื่องของเนื้อหาของหนังสือเรียนท่ีผ่านการรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ
ในแต่ละระดับช้ัน 6) มีข้อจ ากัดในการใช้สัญญาณอินเตอร์เนต็ซึ่งส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนผา่นสื่อสังคมออนไลน์  
7) การขาดการสนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอในการพัฒนาผู้เรียนและการพัฒนาสื่อในการจัดการเรียนการสอน ผลการประเมิน
ความคิดเห็นของครูต่อการฝึกอบรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สารโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสดุ 
 
ค าส าคัญ :  การยกระดับคณุภาพการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร, การฝึกอบรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร,  
   ครูผูส้อนรายวิชาภาษาอังกฤษ  
 
Abstract 
 The objectives of this research were to 1) study the instructional conditions, problems and the needs 
to improve English language teaching  for communication recommended by English teachers in schools  
in Tha Muang, Koh Kaew Subdistrict, Selaphum District, Roi Et province; 2) examine the participants' 
opinions towards the communicative English teaching training course developed by the researcher.   
The samples included 11 English teachers under 9 schools in Tha Muang, Koh Kaew Subdistrict, Selaphum District, 
Roi Et province. The research instruments used in this study were a semi-structured interview and questionnaire 
on opinions towards English training course.  Qualitative data were analyzed by using content analysis  
and quantitative data was analyzed by using percentage, mean and standard deviation. 
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 The results of the study included 7 aspects affecting efficiency in English instruction as follows: 
1) the teachers’ inefficient application of content based on the core curriculum for communicative 
language teaching, 2) the lack of English teaching competency of non-English major teachers, 3) heavy teaching 
workload, 4) the lack of skills in using teaching materials for communicative language teaching, 5) discontinuity 
of the content of English course books in each level which are approved by the Ministry of Education,  
6) limitations of internet signal causing difficulties in authentic use via online social medias  and 7) insufficient 
budget provided directly for the improvement of student English proficiency and for material development 
in language learning management. The evaluation results of the participants' opinions towards the communicative 
English teaching training course developed by the researcher were at the highest level in overall.     
 
Keywords  : Improvement of English Language Teaching Quality, Communicative English Teaching  
    Training Course,  School English Teachers 
 
บทน า 
 จากการที่ประเทศในอาเซียนได้รวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ในปี 2558 นั้นประเทศไทย
ในฐานะเป็นส่วนหน่ึงของอาเซียนได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน และหนึ่งในนโยบายที่รัฐบาลไทย
ให้ความส าคญัอย่างมาก คือ การจัดการศึกษาเพื่อเพ่ิมพูนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่คนไทยทุกระดับ อย่างไรกต็าม 
แม้รัฐบาลไทยได้จัดสรรงบประมาณมากมายเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของคนไทย ทั้งในระบบการศกึษาหรือนอกระบบ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง ก็ยังไมส่ามารถท าให้คนไทยประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษได้ จากรายงานประจ าปี 
2561 ของส านักงานจัดอันดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ หรือ Education First (EF) ระบุว่าไทยอยู่ในอันดับ 64 จาก 88 ประเทศ
ทั่วโลกท่ีไมไ่ด้ใช้อังกฤษเป็นภาษาหลัก และได้คะแนนเพียง 48.54 จาก 100 คะแนน จะเห็นได้ว่าระดับประสิทธิภาพการใช้
ภาษาอังกฤษของคนไทยอยู่ในระดับต่ ามาก เมื่อเปรยีบเทียบกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกท่ีไมไ่ด้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก 
และเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคเอเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไทยได้คะแนนในอันดับที่ 6 จาก 8 ประเทศในอาเซียน 
ที่ท าการส ารวจ เรียงตามล าดับดังนี้ คือ สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ มาเลเซยี เวียดนาม อินโดนีเซีย ไทย เมยีนมาร์ และ กัมพูชา  
(ท าไมคะแนนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยจึงย่ าแย่มาติดกัน 8 ปีแล้ว, 2561 : ออนไลน)์ จากผลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า
ประเทศไทยจ าเป็นต้องปรับปรุงระดับภาษาอังกฤษของคนในชาติเพื่อให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศท้ังในระดับอาเซียน
และระดับโลกได ้
 จากรายงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยพบว่า ปัจจุบันการจัดกระบวนการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษยังไม่ประสบผลส าเรจ็เท่าที่ควร สาเหตุหนึ่งเนื่องมาจากครูผูส้อนโดยเฉพาะในระดับประถมศึกษา โดยพบว่า
ครูผูส้อนวิชาภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ไมไ่ด้จบการศึกษาวิชาเอกหรือโทด้านภาษาอังกฤษ อนุชา เจริญโพธ์ิ, วีรฉัตร์ สุปญัโญ  
และวิภาวรรณ ตินนังวัฒนะ (2559 : 77) ซึ่งเป็นสาเหตุให้ครูไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
สอดคล้องกับ จิตมิา วรรณศรี (2552 : 1) ที่ระบุว่าคุณภาพของการศึกษาย่อมขึ้นกับคุณภาพครู ครูผูส้อนจึงเป็นปัจจัยส าคญัยิ่ง
ประการหนึ่งที่ท าใหผ้ลลัพธ์การเรยีนรู้ด้านภาษาอังกฤษของคนไทยไม่ก้าวหน้า 
 จากปัญหาดังกล่าวกระทรวงศึกษาธิการไดม้ีนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยการยกระดับ
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของคร ูให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ที่เน้นการสอนเพื่อการสื่อสาร (Communicative 
Language Teaching: CLT) และเป็นไปตามกรอบอ้างอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป (Common European Framework  
of Reference for Languages: CEFR) โดยจดัให้มีการประเมินความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษส าหรับครูผูส้อน เพื่อให้มี 
การฝึกอบรมครู ตลอดจนพัฒนาระบบติดตามแก้ปญัหาและช่วยเหลอืครู (สถาบันภาษาอังกฤษ, 2558 : 1-6) ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัย 
จึงสนใจที่จะพัฒนาและยกระดับคุณภาพการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ของครูสังกัดโรงเรียนในเขตต าบลท่าม่วง และต าบลเกาะแก้ว 
อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นสถานศึกษาในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อการยกระดับการศึกษา
และพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษาตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เนื่องจากการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษในช่วงเริ่มเรยีนส าคญัมากต่อผู้เรยีน จึงจ าเป็นต้องมีครูผูส้อนที่มีความสามารถเช่ียวชาญในการสอน  
จึงได้มีโครงการบริการวิชาการโดยการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารให้กับครูในในโรงเรียน

 
 

กลุ่มเป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอด็ ซึ่งมีความต้องการพัฒนาตนเองด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจะน ามาใช้ในการวางแผนการพัฒนาการด าเนินการ
การจัดอบรมการสอนภาษาอังกฤษในโอกาสต่อไป รวมทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ
ส าหรับเตรยีมนักศึกษาในหลักสตูรระดับปรญิญาต่อไป โดยเนื้อหาในการฝึกอบรมครผูู้สอนภาษาอังกฤษจะสอดคล้องกับ 
วิธีการเรียนรู้ที่เน้นการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร และกรอบ CEFR และเป็นไปตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทักษะต่าง ๆ ที่เหมาะกับบริบทของโรงเรียนและนักเรียน 
อันจะส่งผลต่อการจัดการเรยีนการสอนที่มีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรยีนต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์
 การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อ  
 1. ศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการในการพัฒนาการสอนวิชาภาษาอังกฤษของครูโรงเรียนในเขต ต าบลท่าม่วง
และต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูม ิจังหวัดร้อยเอ็ด 
 2. ศึกษาความคิดเห็นของผูเ้ข้าอบรมต่อหลักสตูรการอบรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่พัฒนาขึ้น 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
       กลุ่มตัวอยา่งในการวิจัยครั้งนีป้ระกอบด้วยครผููส้อนรายวิชาภาษาองักฤษทุกระดับช้ันของโรงเรยีนในเขต ต าบลท่าม่วง
และต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีโรงเรียนในเขตพื้นที่ท้ังหมดจ านวน 9 โรงเรียน รวม 11 คน เป็นครูที่มาจาก
โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 คนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 1 คนและโรงเรียนประถมศึกษา 9 คน ใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling Method) 
  2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
                 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  
                 2.1 แบบสัมภาษณก์ึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) ประกอบด้วย ข้อมลูทัว่ไป สภาพการจัด 
การเรยีนรู้ภาษาอังกฤษของครู ปัญหาการจดัการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนในวิชา
ภาษาอังกฤษ เพื่อสอบถามสภาพ ปัญหา ความตอ้งการในการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อน ามาศึกษาแนวทางการพัฒนาครู
ในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร  
                2.2 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมการอบรมที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
ที่ประกอบด้วย ตอนท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไป ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมต่อการฝึกอบรมการสอนภาษาอังกฤษ 
เพื่อการสื่อสาร ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ  
   ผู้วิจัยน าเครื่องมือวิจัยให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกต้อง และตรวจสอบความเที่ยงตรงโดยใหผู้้เชีย่วชาญ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยใช้วิธีค านวณหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับเนื้อหาและจุดประสงค์ (Item 
Objective Congruence: IOC)  
  3. การเก็บรวมรวมข้อมูล 
  ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยไดแ้บ่งระยะการเก็บข้อมลูเป็น 3 ระยะ คือ 
  ระยะที ่1 การศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการในการพัฒนาการสอนวิชาภาษาอังกฤษของครูโรงเรียนในเขต 
ต าบลท่าม่วง และต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภมูิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยการนัดหมายเข้าพบครูผูส้อนรายวิชาภาษาอังกฤษ  
ณ โรงเรียนต้นสังกัดเพื่อสมัภาษณร์ายบุคคล โดยใช้แบบสัมภาษณ์กึง่โครงสร้าง มีการบันทึกเสียง และจดบันทึก 
  ระยะที่ 2 จัดอบรมครผูู้สอนภาษาอังกฤษ โดยใช้เวลา 4 วัน วันละ 6 ช่ัวโมงโดยเนื้อหาของหลักสูตรฝกึอบรม
พัฒนาจากความต้องการของครูทีไ่ด้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ในระยะที่ 1 และการศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
และหาคณุภาพของเนื้อหาโดยใช้สูตรดัชนีความสอดคล้อง IOC ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน ประเมินหลักสูตรฝึกอบรม  
เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมและมัธยมศึกษาที่พัฒนาขึ้น มีคา่ความสอดคล้องโดยรวม
ที่ 0.82  
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 The results of the study included 7 aspects affecting efficiency in English instruction as follows: 
1) the teachers’ inefficient application of content based on the core curriculum for communicative 
language teaching, 2) the lack of English teaching competency of non-English major teachers, 3) heavy teaching 
workload, 4) the lack of skills in using teaching materials for communicative language teaching, 5) discontinuity 
of the content of English course books in each level which are approved by the Ministry of Education,  
6) limitations of internet signal causing difficulties in authentic use via online social medias  and 7) insufficient 
budget provided directly for the improvement of student English proficiency and for material development 
in language learning management. The evaluation results of the participants' opinions towards the communicative 
English teaching training course developed by the researcher were at the highest level in overall.     
 
Keywords  : Improvement of English Language Teaching Quality, Communicative English Teaching  
    Training Course,  School English Teachers 
 
บทน า 
 จากการที่ประเทศในอาเซียนได้รวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ในปี 2558 นั้นประเทศไทย
ในฐานะเป็นส่วนหน่ึงของอาเซียนได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน และหนึ่งในนโยบายที่รัฐบาลไทย
ให้ความส าคญัอย่างมาก คือ การจัดการศึกษาเพื่อเพ่ิมพูนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่คนไทยทุกระดับ อย่างไรกต็าม 
แม้รัฐบาลไทยได้จัดสรรงบประมาณมากมายเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของคนไทย ทั้งในระบบการศึกษาหรือนอกระบบ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง ก็ยังไมส่ามารถท าให้คนไทยประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษได้ จากรายงานประจ าปี 
2561 ของส านักงานจัดอันดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ หรือ Education First (EF) ระบุว่าไทยอยู่ในอันดับ 64 จาก 88 ประเทศ
ทั่วโลกท่ีไมไ่ด้ใช้อังกฤษเป็นภาษาหลัก และได้คะแนนเพียง 48.54 จาก 100 คะแนน จะเห็นได้ว่าระดับประสิทธิภาพการใช้
ภาษาอังกฤษของคนไทยอยู่ในระดับต่ ามาก เมื่อเปรยีบเทียบกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกท่ีไมไ่ด้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก 
และเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคเอเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไทยได้คะแนนในอันดับที่ 6 จาก 8 ประเทศในอาเซียน 
ที่ท าการส ารวจ เรียงตามล าดับดังนี้ คือ สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ มาเลเซยี เวียดนาม อินโดนีเซีย ไทย เมยีนมาร์ และ กัมพูชา  
(ท าไมคะแนนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยจึงย่ าแย่มาติดกัน 8 ปีแล้ว, 2561 : ออนไลน)์ จากผลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า
ประเทศไทยจ าเป็นต้องปรับปรุงระดับภาษาอังกฤษของคนในชาติเพื่อให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศท้ังในระดับอาเซียน
และระดับโลกได ้
 จากรายงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยพบว่า ปัจจุบันการจัดกระบวนการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษยังไม่ประสบผลส าเรจ็เท่าที่ควร สาเหตุหนึ่งเนื่องมาจากครูผูส้อนโดยเฉพาะในระดับประถมศึกษา โดยพบว่า
ครูผูส้อนวิชาภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ไมไ่ด้จบการศึกษาวิชาเอกหรือโทด้านภาษาอังกฤษ อนุชา เจริญโพธ์ิ, วีรฉัตร์ สุปญัโญ  
และวิภาวรรณ ตินนังวัฒนะ (2559 : 77) ซึ่งเป็นสาเหตุให้ครูไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
สอดคล้องกับ จิตมิา วรรณศรี (2552 : 1) ที่ระบุว่าคุณภาพของการศึกษาย่อมขึ้นกับคุณภาพครู ครูผูส้อนจึงเป็นปัจจัยส าคญัยิ่ง
ประการหนึ่งที่ท าใหผ้ลลัพธ์การเรยีนรู้ด้านภาษาอังกฤษของคนไทยไม่ก้าวหน้า 
 จากปัญหาดังกล่าวกระทรวงศึกษาธิการไดม้ีนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยการยกระดับ
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของคร ูให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ที่เน้นการสอนเพื่อการสื่อสาร (Communicative 
Language Teaching: CLT) และเป็นไปตามกรอบอ้างอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป (Common European Framework  
of Reference for Languages: CEFR) โดยจดัให้มีการประเมินความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษส าหรับครูผูส้อน เพื่อให้มี 
การฝึกอบรมครู ตลอดจนพัฒนาระบบติดตามแก้ปญัหาและช่วยเหลอืครู (สถาบันภาษาอังกฤษ, 2558 : 1-6) ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัย 
จึงสนใจที่จะพัฒนาและยกระดับคุณภาพการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ของครูสังกัดโรงเรียนในเขตต าบลท่าม่วง และต าบลเกาะแก้ว 
อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นสถานศึกษาในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อการยกระดับการศึกษา
และพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษาตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เนื่องจากการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษในช่วงเริ่มเรยีนส าคญัมากต่อผู้เรยีน จึงจ าเป็นต้องมีครูผูส้อนที่มีความสามารถเช่ียวชาญในการสอน  
จึงได้มีโครงการบริการวิชาการโดยการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารให้กับครูในในโรงเรียน

 
 

กลุ่มเป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอด็ ซึ่งมีความต้องการพัฒนาตนเองด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจะน ามาใช้ในการวางแผนการพัฒนาการด าเนินการ
การจัดอบรมการสอนภาษาอังกฤษในโอกาสต่อไป รวมทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ
ส าหรับเตรยีมนักศึกษาในหลักสตูรระดับปรญิญาต่อไป โดยเนื้อหาในการฝึกอบรมครผูู้สอนภาษาอังกฤษจะสอดคล้องกับ 
วิธีการเรียนรู้ที่เน้นการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร และกรอบ CEFR และเป็นไปตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทักษะต่าง ๆ ที่เหมาะกับบริบทของโรงเรียนและนักเรียน 
อันจะส่งผลต่อการจัดการเรยีนการสอนที่มีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรยีนต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์
 การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อ  
 1. ศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการในการพัฒนาการสอนวิชาภาษาอังกฤษของครูโรงเรียนในเขต ต าบลท่าม่วง
และต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูม ิจังหวัดร้อยเอ็ด 
 2. ศึกษาความคิดเห็นของผูเ้ข้าอบรมต่อหลักสตูรการอบรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่พัฒนาขึ้น 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
       กลุ่มตัวอยา่งในการวิจัยครั้งนีป้ระกอบด้วยครผููส้อนรายวิชาภาษาองักฤษทุกระดับช้ันของโรงเรยีนในเขต ต าบลท่าม่วง
และต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีโรงเรียนในเขตพื้นที่ท้ังหมดจ านวน 9 โรงเรียน รวม 11 คน เป็นครูที่มาจาก
โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 คนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 1 คนและโรงเรียนประถมศึกษา 9 คน ใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling Method) 
  2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
                 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  
                 2.1 แบบสัมภาษณก์ึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) ประกอบด้วย ข้อมลูทัว่ไป สภาพการจัด 
การเรยีนรู้ภาษาอังกฤษของครู ปัญหาการจดัการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนในวิชา
ภาษาอังกฤษ เพื่อสอบถามสภาพ ปัญหา ความต้องการในการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อน ามาศึกษาแนวทางการพัฒนาครู
ในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร  
                2.2 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมการอบรมที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
ที่ประกอบด้วย ตอนท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไป ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมต่อการฝึกอบรมการสอนภาษาอังกฤษ 
เพื่อการสื่อสาร ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ  
   ผู้วิจัยน าเครื่องมือวิจัยให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกต้อง และตรวจสอบความเที่ยงตรงโดยใหผู้้เชีย่วชาญ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยใช้วิธีค านวณหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับเนื้อหาและจุดประสงค์ (Item 
Objective Congruence: IOC)  
  3. การเก็บรวมรวมข้อมูล 
  ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยไดแ้บ่งระยะการเก็บข้อมลูเป็น 3 ระยะ คือ 
  ระยะที ่1 การศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการในการพัฒนาการสอนวิชาภาษาอังกฤษของครูโรงเรียนในเขต 
ต าบลท่าม่วง และต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภมูิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยการนัดหมายเข้าพบครูผูส้อนรายวิชาภาษาอังกฤษ  
ณ โรงเรียนต้นสังกัดเพื่อสมัภาษณร์ายบุคคล โดยใช้แบบสัมภาษณ์กึง่โครงสร้าง มีการบันทึกเสียง และจดบันทึก 
  ระยะที่ 2 จัดอบรมครผูู้สอนภาษาอังกฤษ โดยใช้เวลา 4 วัน วันละ 6 ช่ัวโมงโดยเนื้อหาของหลักสูตรฝกึอบรม
พัฒนาจากความต้องการของครูทีไ่ด้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ในระยะที่ 1 และการศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
และหาคณุภาพของเนื้อหาโดยใช้สูตรดัชนีความสอดคล้อง IOC ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน ประเมินหลักสูตรฝึกอบรม  
เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมและมัธยมศึกษาที่พัฒนาขึ้น มีคา่ความสอดคล้องโดยรวม
ที่ 0.82  
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  ระยะที่ 3 ศึกษาความคิดเห็นของผู้เข้าอบรมต่อหลักสูตรการอบรมการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารที่พัฒนาขึ้น 
โดยให้ผูเ้ข้าอบรมตอบแบบสอบถามหลังการฝึกอบรมเกี่ยวกับความเห็นของผู้เข้าอบรมต่อการฝึกอบรมการสอนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร ด้านเนื้อหาหลักสตูรการฝึกอบรม ด้านวิทยากร ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ และดา้นสิ่งสนับสนุนในการอบรม 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
    ในการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 
                การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) โดยน าข้อมลูที่ได้จากการสัมภาษณ์ครรูายบุคคลโดยใช้
แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสรา้งมาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ตามหัวข้อท่ีก าหนดแล้วน าเสนอข้อมูลเป็นความเรยีง 
ตามหัวข้อประกอบด้วย 7 ด้าน           
                การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) โดยน าข้อมลูจากแบบสอบถามความเห็นของผู้เข้าอบรม 
ต่อการฝึกอบรมการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร ด้านเนื้อหาหลักสตูรการฝึกอบรม ด้านวิทยากร ด้านการประยุกต์ใช้
ความรู้ และด้านสิ่งสนับสนุนในการอบรม ได้แก่ ระยะเวลา สถานท่ี และการอ านวยความสะดวกต่าง ๆ และน ามาวิเคราะห์
ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 
สรุปผล 
 จากผลการวจิัยพบว่า จ านวนครูที่ให้ข้อมูลมีทั้งหมด 11 คนจากทั้งหมด 9 โรงเรียน โดยทั้งหมดเป็นครูที่ได้รับมอบหมาย
ให้สอนวิชาภาษาอังกฤษ เป็นเพศชาย 2 คน และเพศหญิง 9 คน มอีายุระหว่าง 40-59 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
จ านวน 10 คน และต่ ากว่าปรญิญาตรี 1 คน ทั้งนี้มีครูที่จบสาขาภาษาอังกฤษ จ านวน 5 คนและจบสาขาวิชาอื่น ๆ 6 คน  
ครูทั้งหมดมีประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษ 6-10 ปีขึ้นไป 
           สภาพและปัญหาการสอนวิชาภาษาอังกฤษของครู สรุปประเด็นดังนี้ 
  1. ด้านการสอนส่วนใหญ่ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยอิงเนื้อหาจากหลักสูตรแกนกลาง เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนด
กิจกรรมการเรียนการสอน เลือกสื่อการสอน และวัดผลประเมินผล อย่างไรก็ตาม ครูบางส่วนไม่สามารถจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม
หลักสูตรแกนกลางก าหนด เนื่องจากระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียนไม่สอดคล้องกับอายุหรือช้ันของผู้เรียน หรือหนังสือ
ที่ใช้สอนมีเนื้อหาไม่ครอบคลุมมาตรฐานหรือตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ในหลักสตูร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพบว่า ครูทั้งหมด
สอนตามเนื้อหา และจัดกิจกรรมตามหนังสือประกอบการสอนที่โรงเรียน หรือครูผูส้อนเลือก โดยครบูางคนมีการเสริมกจิกรรม
การเรียนการสอนอื่นที่เด็กสนใจเป็นบางครั้ง ซึ่งกิจกรรมเสริมเหล่านี้มักจะเน้นการเรียนรู้ค าศัพท์ หรือเป็นเนื้อหาเพิ่มเติมให้นักเรียน
ในกรณีที่หนังสือมเีนื้อหาไม่ครอบคลุมตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ ดา้นสื่อการเรียนการสอน พบว่าครูส่วนใหญใ่ช้หนังสือเรียนท่ีรับรอง
โดยกระทรวงศึกษาธิการ และมีบางส่วนที่ใช้หนังสือเรียนที่สร้างเองเพื่อให้เหมาะกับระดับความสามารถของผู้เรียน โดยครูบางคน 
มีการใช้สื่อเสริมอื่น ๆ หรือแนะน าช่องทางที่เหมาะสมให้นักเรียนไปศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรยีน หรือเรียนจากรายการ
โทรทัศน์ของมูลนิธกิารศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  
  2. ด้านการวัดผลประเมินผลพบว่า ครูส่วนใหญ่ประเมินผลนักเรียนโดยการใช้ข้อสอบที่สร้างขึ้นเอง มีการเก็บคะแนน
จากกิจกรรมหรือช้ินงานท่ีมอบหมายให้นักเรียนท าท้ังแบบกลุม่และแบบเดี่ยว การให้คะแนนพฤติกรรมหรือคะแนนคณุลักษณะ
ที่พึงประสงค์ โดยใช้คะแนนท้ังหมดมาประเมินนักเรียนโดยการให้เกรด  
 3. ปญัหาด้านหลักสูตรพบว่า ครูบางส่วนเห็นวา่มีการก าหนดตัวช้ีวัดในหลักสตูรที่สูงกว่าระดับความสามารถในทางปฏิบัติ
ของผู้เรียนในบางโรงเรียน  
 4. ปัญหาเกี่ยวกับครูผูส้อนพบว่า ครูส่วนใหญม่ีปัญหาในการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะครูที่ไม่มคีุณวุฒิ 
ด้านภาษาอังกฤษซึ่งท าให้ขาดองค์ความรู้ที่ต้องถ่ายทอดใหผู้้เรยีน การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน การมีครูสอน
ภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ ครูมีภาระงานอื่นในโรงเรียนนอกเหนือจากงานสอน ท าให้ไม่มีเวลาในการเตรยีมการสอน หรือบางครั้ง
ต้องทิ้งห้องเรียน  
  5. ปัญหาเกี่ยวกับนักเรียนพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีปญัหาเกี่ยวกับการเขียน ปัญหาส่วนหน่ึงที่พบ คอื การจัด 
ให้นักเรียนที่เป็นเด็กพิเศษเรียนร่วมกับเด็กปกติ ท าให้เป็นอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน นอกจากนั้นพบว่านักเรียนส่วนใหญ่
มีพื้นความรู้ที่ไม่เป็นไปตามระดับช้ันของนักเรียน ในกรณีที่ให้นักเรยีนเรียนผ่านรายการโทรทัศน์ของมูลนิธิการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม (DLTV) พบว่ามีนักเรียนบางกลุม่ไม่ให้ความสนใจ ปัญหาด้านสื่อการสอน พบว่าระบบเครือข่ายส่งสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตยังไม่มีประสิทธิภาพ ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรยีนการสอน ความไม่ต่อเนื่องของหนังสือเรียนบางส านักพิมพ์

 
 

ซึ่งรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนใช้หนังสือจากส านักพิมพ์ท่ีมีเนื้อหาไม่สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน เนื้อหาไม่ต่อเนื่อง 
ไม่สอดคล้องกับความสามารถของนักเรียน ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสตูรแกนกลาง เนื้อหาในหนงัสือมีมากแตเ่วลาสอน 
มีน้อย ท าให้สอนไม่ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด ปัญหาเกี่ยวกับงบประมาณพบว่า การมีงบประมาณที่จ ากัดท าให้ไม่สามารถจัดสรร
เพื่อพัฒนาผู้เรียนไดโ้ดยตรง รวมทั้งท าให้ไม่สามารถจ้างครูชาวตา่งชาติ และปรับปรุงห้องเรียนใหเ้อื้อกับการเรยีนการสอน 
   แนวทางในการพัฒนาการสอนวิชาภาษาอังกฤษ พบว่าครูบางส่วนเห็นว่าไวยากรณ์เป็นเรื่องส าคัญในการเรยีน
ภาษาอังกฤษแต่การสอนไวยากรณ์เป็นเรื่องยากในการถ่ายทอดสู่ผูเ้รียน ดังนั้นครจูึงสนใจในการจดักจิกรรมการสอนไวยากรณ์
ที่แปลกใหม่ เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียน รวมทั้งต้องการพัฒนาเทคนิคการสอนเพื่อการสื่อสารที่บูรณาการทั้ง 4 ทักษะ  
ทั้งการฟัง-พดู-อ่าน-เขียน ครบูางส่วนต้องการออกแบบบทเรียนไดเ้อง เพื่อสรา้งบทเรยีนทีเ่หมาะกบัผูเ้รยีนเฉพาะกลุ่ม และครสู่วนหนึ่ง
ต้องการเพิ่มทักษะการสอนเพื่อการสื่อสารที่เน้นเฉพาะการสนทนาภาษาอังกฤษและการสอนไวยาการณ์ภาษาอังกฤษ 

 ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมอบรมตอ่การฝึกอบรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังน้ี 
  1. ด้านเนื้อหาของหลักสตูรฝึกอบรม จากผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจด้านเนื้อหา

ของหลักสูตรอบรม โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.75 (S.D. = 0.46) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าเนื้อหา 
การอบรมมีประโยชน์ ครไูด้รับทักษะความรูภ้าษาอังกฤษเพิ่มขึ้น อยู่ในระดับมากทีสุ่ด โดยมีคา่เฉลีย่อยู่ที่ 4.75 (S.D. = 0.46)   
และหัวข้อท่ีอบรมน่าสนใจ จ าเป็นต่อการปฏิบตัิการสอนของครู อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยูท่ี่ 4.88 (S.D. = 0.35)    
              2. ด้านวิทยากร พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจด้านวิทยากร โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.84 (S.D. = 0.28) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าวิทยากรมีความรู้ในเรื่องที่อบรมเป็นอย่างดี อยู่ในระดับมากที่สุด 
โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 5.00 (S.D. = 0.00) วิทยากรมีเทคนิค วิธีการน าเสนอที่เหมาะสม กระตุ้นความสนใจผู้ฟัง อยู่ในระดับมากที่สุด 
โดยมีคา่เฉลีย่อยู่ที่ 4.63 (S.D. = 0.52) วิทยากรสามารถสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ให้กับครไูด้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจง่าย 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมคี่าเฉลีย่อยู่ที่ 4.75 (S.D. = 0.46) และกิจกรรมการอบรมน่าสนใจ ช่วยให้เกิดการเรียนรู้อยู่ในระดับ
มากที่สุด โดยมีคา่เฉลีย่อยู่ที่ 5.00 (S.D. = 5.00)    

   3. ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจด้านการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ โดยรวม 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมคี่าเฉลีย่ที่ 4.67 (S.D. = 0.46) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าสามารถน าความรู้ภาษาอังกฤษท่ีไดร้ับ 
ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตัิการสอนของตนเอง อยู่ในระดับมากที่สดุ โดยมีค่าเฉลีย่อยู่ที่ 4.75 (S.D. = 0.46) สามารถน าความรู้
ภาษาอังกฤษท่ีได้มาปรับใช้ในการสอนของตนได้จริง อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.63 (S.D. = 0.52) และสามารถ
ใช้ความรู้ภาษาอังกฤษท่ีได้ในการแสวงความรู้ให้กับตนเอง อยู่ในระดับมากท่ีสดุ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.63 (S.D. = 0.52) 
              4. ด้านสิ่งสนับสนุนการอบรม ไดแ้ก่ ระยะเวลา สถานท่ี และการอ านวยความสะดวก ผูต้อบแบบสอบถาม 
มีความพึงพอใจด้านระยะเวลา สถานท่ี และการอ านวยความสะดวกต่าง ๆ โดยรวมอยู่ในระดับมากทีสุ่ด โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.84 
(S.D.=0.28) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดอบรม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
4.63 (S.D.=0.52) ความเหมาะสมของสถานท่ี อยู่ในระดับมากทีสุ่ด โดยมีคา่เฉลีย่อยู่ที่ 5.00 (S.D. = 0.52) และความพร้อม 
และความเหมาะสมของเอกสารในการอบรม อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 5.00 (S.D. = 0.52)  

  อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากค าถามปลายเปดิ พบว่าผู้เข้าอบรมต้องการให้มีการอบรมภาษาอังกฤษอีกในอนาคต  
โดยส่วนมากต้องการให้อบรมในรปูแบบเดิม คือ face-to-face หลกัสูตรทีต่้องการอบรมในอนาคต ควรเป็นเรื่องเกีย่วกับ 
การเน้นการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะกับบทเรียนและผู้เรยีน รวมทั้งขอให้มีการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนที่หลากหลาย
ยิ่งข้ึน และผู้เข้ารับการอบรมส่วนมากเห็นว่าเวลาในการอบรมค่อนข้างน้อย 
 
อภิปรายผล 
 ผลการศึกษา สภาพ ปัญหาการสอนและความต้องการในการพัฒนาการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ของครู สรุปได้ดังนี้ หลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ใช้หลักสูตรแกนกลาง เพื่อเป็นแนวทางในการเลือก
สื่อการสอน การก าหนดกิจกรรมการเรยีนการสอน และการวัดผลประเมินผล อย่างไรก็ตามครูบางส่วนได้มีการเตรียมเนื้อหา 
ที่ใช้สอนไม่เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางก าหนดเนื่องจากระดับความรู้ของผู้เรยีนไม่สอดคล้องกับอายหุรือช้ันของผู้เรียน  
หรือหนังสือที่ใช้สอนมีเนื้อหาไม่ครอบคลุมมาตรฐานหรือตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ครูส่วนใหญ่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามเนื้อหา และกิจกรรมที่ก าหนดในหนังสือ และครูบางคนมีการเสริมกิจกรรมการเรยีนการสอนที่เดก็สนใจเป็นบางครั้ง  
ซึ่งกิจกรรมเสริมเหล่านี้มักจะเน้นไปที่การเรียนรู้ค าศัพท์ หรือการเตรียมเนื้อหาเพิ่มเพื่อสอนเสริมให้นักเรียนในกรณีซึ่งหนังสือที่ใช้
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  ระยะที่ 3 ศึกษาความคิดเห็นของผู้เข้าอบรมต่อหลักสูตรการอบรมการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารที่พัฒนาขึ้น 
โดยให้ผูเ้ข้าอบรมตอบแบบสอบถามหลังการฝึกอบรมเกี่ยวกับความเห็นของผู้เข้าอบรมต่อการฝึกอบรมการสอนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร ด้านเนื้อหาหลักสตูรการฝึกอบรม ด้านวิทยากร ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ และดา้นสิ่งสนับสนุนในการอบรม 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
    ในการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 
                การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) โดยน าข้อมลูที่ได้จากการสัมภาษณ์ครรูายบุคคลโดยใช้
แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสรา้งมาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ตามหัวข้อท่ีก าหนดแล้วน าเสนอข้อมูลเป็นความเรยีง 
ตามหัวข้อประกอบด้วย 7 ด้าน           
                การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) โดยน าข้อมลูจากแบบสอบถามความเห็นของผู้เข้าอบรม 
ต่อการฝึกอบรมการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร ด้านเนื้อหาหลักสตูรการฝึกอบรม ด้านวิทยากร ด้านการประยุกต์ใช้
ความรู้ และด้านสิ่งสนับสนุนในการอบรม ได้แก่ ระยะเวลา สถานท่ี และการอ านวยความสะดวกต่าง ๆ และน ามาวิเคราะห์
ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 
สรุปผล 
 จากผลการวจิัยพบว่า จ านวนครูที่ให้ข้อมูลมีทั้งหมด 11 คนจากทั้งหมด 9 โรงเรียน โดยทั้งหมดเป็นครูที่ได้รับมอบหมาย
ให้สอนวิชาภาษาอังกฤษ เป็นเพศชาย 2 คน และเพศหญิง 9 คน มอีายุระหว่าง 40-59 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
จ านวน 10 คน และต่ ากว่าปรญิญาตรี 1 คน ทั้งนี้มีครูที่จบสาขาภาษาอังกฤษ จ านวน 5 คนและจบสาขาวิชาอื่น ๆ 6 คน  
ครูทั้งหมดมีประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษ 6-10 ปีขึ้นไป 
           สภาพและปัญหาการสอนวิชาภาษาอังกฤษของครู สรุปประเด็นดังนี้ 
  1. ด้านการสอนส่วนใหญ่ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยอิงเนื้อหาจากหลักสูตรแกนกลาง เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนด
กิจกรรมการเรียนการสอน เลือกสื่อการสอน และวัดผลประเมินผล อย่างไรก็ตาม ครูบางส่วนไม่สามารถจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม
หลักสูตรแกนกลางก าหนด เนื่องจากระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียนไม่สอดคล้องกับอายุหรือช้ันของผู้เรียน หรือหนังสือ
ที่ใช้สอนมีเนื้อหาไม่ครอบคลุมมาตรฐานหรือตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ในหลักสตูร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพบว่า ครูทั้งหมด
สอนตามเนื้อหา และจัดกิจกรรมตามหนังสือประกอบการสอนที่โรงเรียน หรือครูผูส้อนเลือก โดยครบูางคนมีการเสริมกจิกรรม
การเรียนการสอนอื่นที่เด็กสนใจเป็นบางครั้ง ซึ่งกิจกรรมเสริมเหล่านี้มักจะเน้นการเรียนรู้ค าศัพท์ หรือเป็นเนื้อหาเพิ่มเติมให้นักเรียน
ในกรณีที่หนังสือมเีนื้อหาไม่ครอบคลุมตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ ดา้นสื่อการเรียนการสอน พบว่าครูส่วนใหญใ่ช้หนังสือเรียนท่ีรับรอง
โดยกระทรวงศึกษาธิการ และมีบางส่วนที่ใช้หนังสือเรียนที่สร้างเองเพื่อให้เหมาะกับระดับความสามารถของผู้เรียน โดยครูบางคน 
มีการใช้สื่อเสริมอื่น ๆ หรือแนะน าช่องทางที่เหมาะสมให้นักเรียนไปศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรยีน หรือเรียนจากรายการ
โทรทัศน์ของมูลนิธกิารศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  
  2. ด้านการวัดผลประเมินผลพบว่า ครูส่วนใหญ่ประเมินผลนักเรียนโดยการใช้ข้อสอบที่สร้างขึ้นเอง มีการเก็บคะแนน
จากกิจกรรมหรือช้ินงานท่ีมอบหมายให้นักเรียนท าท้ังแบบกลุม่และแบบเดี่ยว การให้คะแนนพฤติกรรมหรือคะแนนคณุลักษณะ
ที่พึงประสงค์ โดยใช้คะแนนท้ังหมดมาประเมินนักเรียนโดยการให้เกรด  
 3. ปญัหาด้านหลักสูตรพบว่า ครูบางส่วนเห็นวา่มีการก าหนดตัวช้ีวัดในหลักสตูรที่สูงกว่าระดับความสามารถในทางปฏิบัติ
ของผู้เรียนในบางโรงเรียน  
 4. ปัญหาเกี่ยวกับครูผูส้อนพบว่า ครูส่วนใหญม่ีปัญหาในการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะครูที่ไม่มคีุณวุฒิ 
ด้านภาษาอังกฤษซึ่งท าให้ขาดองค์ความรู้ที่ต้องถ่ายทอดใหผู้้เรยีน การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน การมีครูสอน
ภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ ครูมีภาระงานอื่นในโรงเรียนนอกเหนือจากงานสอน ท าให้ไม่มีเวลาในการเตรยีมการสอน หรือบางครั้ง
ต้องทิ้งห้องเรียน  
  5. ปัญหาเกี่ยวกับนักเรียนพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีปญัหาเกี่ยวกับการเขียน ปัญหาส่วนหน่ึงที่พบ คือ การจัด 
ให้นักเรียนที่เป็นเด็กพิเศษเรียนร่วมกับเด็กปกติ ท าให้เป็นอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน นอกจากนั้นพบว่านักเรียนส่วนใหญ่
มีพื้นความรู้ที่ไม่เป็นไปตามระดับช้ันของนักเรียน ในกรณีที่ให้นักเรยีนเรียนผ่านรายการโทรทัศน์ของมูลนิธิการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม (DLTV) พบว่ามีนักเรียนบางกลุม่ไม่ให้ความสนใจ ปัญหาด้านสื่อการสอน พบว่าระบบเครือข่ายส่งสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตยังไม่มีประสิทธิภาพ ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรยีนการสอน ความไม่ต่อเนื่องของหนังสือเรียนบางส านักพิมพ์

 
 

ซึ่งรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนใช้หนังสือจากส านักพิมพ์ท่ีมีเนื้อหาไม่สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน เนื้อหาไม่ต่อเนื่อง 
ไม่สอดคล้องกับความสามารถของนักเรียน ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสตูรแกนกลาง เนื้อหาในหนงัสือมีมากแตเ่วลาสอน 
มีน้อย ท าให้สอนไม่ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด ปัญหาเกี่ยวกับงบประมาณพบว่า การมีงบประมาณที่จ ากัดท าให้ไม่สามารถจัดสรร
เพื่อพัฒนาผู้เรียนไดโ้ดยตรง รวมทั้งท าให้ไม่สามารถจ้างครูชาวตา่งชาติ และปรับปรุงห้องเรียนใหเ้อื้อกับการเรยีนการสอน 
   แนวทางในการพัฒนาการสอนวิชาภาษาอังกฤษ พบว่าครูบางส่วนเห็นว่าไวยากรณ์เป็นเรื่องส าคัญในการเรยีน
ภาษาอังกฤษแต่การสอนไวยากรณ์เป็นเรื่องยากในการถ่ายทอดสู่ผูเ้รียน ดังนั้นครจูึงสนใจในการจดักจิกรรมการสอนไวยากรณ์
ที่แปลกใหม่ เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียน รวมทั้งต้องการพัฒนาเทคนิคการสอนเพื่อการสื่อสารที่บูรณาการทั้ง 4 ทักษะ  
ทั้งการฟัง-พดู-อ่าน-เขียน ครบูางส่วนต้องการออกแบบบทเรียนไดเ้อง เพื่อสรา้งบทเรยีนทีเ่หมาะกบัผูเ้รยีนเฉพาะกลุ่ม และครสู่วนหนึ่ง
ต้องการเพิ่มทักษะการสอนเพื่อการสื่อสารที่เน้นเฉพาะการสนทนาภาษาอังกฤษและการสอนไวยาการณ์ภาษาอังกฤษ 

 ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมอบรมตอ่การฝึกอบรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังน้ี 
  1. ด้านเนื้อหาของหลักสตูรฝึกอบรม จากผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจด้านเนื้อหา

ของหลักสูตรอบรม โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.75 (S.D. = 0.46) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าเนื้อหา 
การอบรมมีประโยชน์ ครไูด้รับทักษะความรูภ้าษาอังกฤษเพิ่มขึ้น อยู่ในระดับมากทีสุ่ด โดยมีคา่เฉลีย่อยู่ที่ 4.75 (S.D. = 0.46)   
และหัวข้อท่ีอบรมน่าสนใจ จ าเป็นต่อการปฏิบตัิการสอนของครู อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยูท่ี่ 4.88 (S.D. = 0.35)    
              2. ด้านวิทยากร พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจด้านวิทยากร โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.84 (S.D. = 0.28) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าวิทยากรมีความรู้ในเรื่องที่อบรมเป็นอย่างดี อยู่ในระดับมากที่สุด 
โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 5.00 (S.D. = 0.00) วิทยากรมีเทคนิค วิธีการน าเสนอที่เหมาะสม กระตุ้นความสนใจผู้ฟัง อยู่ในระดับมากที่สุด 
โดยมีคา่เฉลีย่อยู่ที่ 4.63 (S.D. = 0.52) วิทยากรสามารถสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ให้กับครไูด้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจง่าย 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมคี่าเฉลีย่อยู่ที่ 4.75 (S.D. = 0.46) และกิจกรรมการอบรมน่าสนใจ ช่วยให้เกิดการเรียนรู้อยู่ในระดับ
มากที่สุด โดยมีคา่เฉลีย่อยู่ที่ 5.00 (S.D. = 5.00)    

   3. ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจด้านการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ โดยรวม 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมคี่าเฉลีย่ที่ 4.67 (S.D. = 0.46) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าสามารถน าความรู้ภาษาอังกฤษท่ีไดร้ับ 
ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตัิการสอนของตนเอง อยู่ในระดับมากที่สดุ โดยมีค่าเฉลีย่อยู่ที่ 4.75 (S.D. = 0.46) สามารถน าความรู้
ภาษาอังกฤษท่ีได้มาปรับใช้ในการสอนของตนได้จริง อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.63 (S.D. = 0.52) และสามารถ
ใช้ความรู้ภาษาอังกฤษท่ีได้ในการแสวงความรู้ให้กับตนเอง อยู่ในระดับมากท่ีสดุ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.63 (S.D. = 0.52) 
              4. ด้านสิ่งสนับสนุนการอบรม ไดแ้ก่ ระยะเวลา สถานท่ี และการอ านวยความสะดวก ผูต้อบแบบสอบถาม 
มีความพึงพอใจด้านระยะเวลา สถานท่ี และการอ านวยความสะดวกต่าง ๆ โดยรวมอยู่ในระดับมากทีสุ่ด โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.84 
(S.D.=0.28) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดอบรม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
4.63 (S.D.=0.52) ความเหมาะสมของสถานท่ี อยู่ในระดับมากทีสุ่ด โดยมีคา่เฉลีย่อยู่ที่ 5.00 (S.D. = 0.52) และความพร้อม 
และความเหมาะสมของเอกสารในการอบรม อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 5.00 (S.D. = 0.52)  

  อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากค าถามปลายเปดิ พบว่าผู้เข้าอบรมต้องการให้มีการอบรมภาษาอังกฤษอีกในอนาคต  
โดยส่วนมากต้องการให้อบรมในรปูแบบเดิม คือ face-to-face หลกัสูตรทีต่้องการอบรมในอนาคต ควรเป็นเรื่องเกีย่วกับ 
การเน้นการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะกับบทเรียนและผู้เรยีน รวมทั้งขอให้มีการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนที่หลากหลาย
ยิ่งข้ึน และผู้เข้ารับการอบรมส่วนมากเห็นว่าเวลาในการอบรมค่อนข้างน้อย 
 
อภิปรายผล 
 ผลการศึกษา สภาพ ปัญหาการสอนและความต้องการในการพัฒนาการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ของครู สรุปได้ดังนี้ หลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ใช้หลักสูตรแกนกลาง เพื่อเป็นแนวทางในการเลือก
สื่อการสอน การก าหนดกิจกรรมการเรยีนการสอน และการวัดผลประเมินผล อย่างไรก็ตามครูบางส่วนได้มีการเตรียมเนื้อหา 
ที่ใช้สอนไม่เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางก าหนดเนื่องจากระดับความรู้ของผู้เรยีนไม่สอดคล้องกับอายหุรือช้ันของผู้เรียน  
หรือหนังสือที่ใช้สอนมีเนื้อหาไม่ครอบคลุมมาตรฐานหรือตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ครูส่วนใหญ่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามเนื้อหา และกิจกรรมที่ก าหนดในหนังสือ และครูบางคนมีการเสริมกิจกรรมการเรยีนการสอนที่เดก็สนใจเป็นบางครั้ง  
ซึ่งกิจกรรมเสริมเหล่านี้มักจะเน้นไปที่การเรียนรู้ค าศัพท์ หรือการเตรียมเนื้อหาเพิ่มเพื่อสอนเสริมให้นักเรียนในกรณีซึ่งหนังสือที่ใช้
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เนื้อหาไม่ครอบคลุมตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ สื่อการเรียนการสอนที่ใช้ส่วนใหญ่ เป็นหนังสือเรียนที่เลือกโดยโรงเรียนหรือครผูู้สอนเอง 
โดยเป็นหนังสือที่รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ และมีบางส่วนที่ใช้หนังสือเรียนที่สร้างเองเพื่อให้เหมาะกับผู้เรียน ทั้งนี้ครูบางคน
มีการใช้สื่อเสริมอื่น ๆ เพื่อให้นักเรียนไปศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรียน หรือให้นักเรียนเรียนจากโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV) ในการวัดผลประเมินผล ครูส่วนมากมีการวัดประเมินผลนักเรียนโดยการใช้ข้อสอบที่สร้างขึ้นเองโดยพยายามสร้างข้อสอบ
ให้ครบทุกทักษะและเก็บคะแนนตามตัวช้ีวัด และมีการเก็บคะแนนจากกิจกรรมหรือช้ินงานที่มอบหมายให้นักเรียนท าทั้งแบบกลุ่ม
และแบบเดี่ยว การให้คะแนนพฤตกิรรมหรือคะแนนคณุลักษณะที่พึงประสงค์ โดยครูจะใช้คะแนนท้ังหมดมาประเมินนักเรยีน
โดยการให้เป็นระดับค่าคะแนน 
            จากผลการศึกษาสภาพการจัดการเรียนรูภ้าษาอังกฤษของครูในงานวิจัยนี้ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของนวพร  
ชลารักษ์ (2559 : 135) ในประเด็นของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยอิงหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งการเรียน
ผ่านโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม และการจัดการเรียนการสอนโดยอิงจากเนื้อหาในหนังสือเรียนเป็นหลักครูมีการวางแผนการสอน
และจัดกจิกรรมด้วยตนเองโดยอิงเนื้อหาจากหลักสูตรแกนกลาง หนงัสือ แบบเรียนของนักเรียนและหลักสูตรสถานศึกษา 
ทีไ่ด้รับจากโรงเรียน รวมทั้งในด้านการประเมินนักเรียนที่พบว่า ครูประเมินผลนักเรียนโดยดูจากการสอบมากที่สุด และประเมิน
นักเรียนโดยดูจากการมสี่วนร่วมในช้ันเรียน เช่น การน าเสนองาน กิจกรรมกลุ่ม ดจูากการท างานท่ีไดร้ับมอบหมาย และส่งงาน
ตามเวลาที่ก าหนด  

  ปัญหาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของครูพบว่า ครูบางส่วนเห็นวา่บางตัวช้ีวัดในหลักสตูรไมส่อดคลอ้งกับ 
ระดับความสามารถของผูเ้รียน คอื ยากเกินไปส าหรับนักเรียนบางคนบางโรงเรยีน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของเจตน์
สฤษฎิ์ สังขพันธ,์ เก็ตถวา บุญปราการ และวันทนา ไกรฤกษ์ (2558 : 279) ที่พบว่า ส่วนใหญ่ครูจะมองว่าหลักสูตรก าหนด
มาตรฐานบางข้อ ยากต่อการน าไปปฏิบัตไิด้จริง และครสู่วนมากมปีัญหาในการจดัการเรียนการสอนโดยเฉพาะครูทีไ่ม่ได้ 
จบมาทางด้านภาษาอังกฤษ มีปัญหาในด้านองค์ความรู้ที่ต้องถ่ายทอดให้ผู้เรียน ขาดเทคนิคการสอน ขาดความมั่นใจในการสอน 
นอกจากนั้นพบว่าบางโรงเรียนมีครูสอนภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ ท าให้ต้องรับผิดชอบสอนหลายห้อง ครูมีภาระงานอื่นค่อนข้างมาก
ท าให้ไม่มีเวลาในการเตรียมสอน สอดคล้องกับผลการศึกษาของเจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์, เก็ตถวา บุญปราการ และวันทนา ไกรฤกษ ์
(2558 : 280) ที่กล่าวถึงปัญหาของครูที่ท าให้การจัดการเรยีนการสอนวิชาภาษาอังกฤษไม่ประสบความส าเร็จไวห้ลายประเด็น
คือ ครูไมม่ีเวลาเตรียมความพร้อมในการสอนเพราะสอนหลายวิชาหลายระดับ มีชั่วโมงสอนมากเกินไป และได้รับมอบหมาย 
ให้ท างานงานอ่ืนในโรงเรียนมากเกินไป ครูขาดเทคนิคการสอนที่หลากหลาย รวมทั้งผลการศึกษาของ นวพร ชลารักษ์ (2559 : 
137) ที่แสดงให้เห็นถึงปัญหาของครูที่สอนภาษาอังกฤษในประเด็นที่เหมือนกัน คือ ครูมีภาระงานอ่ืนนอกจากงานสอนมาก 
ท าให้ไม่มีเวลาเตรียมการสอน เตรียมสื่อการสอนท าให้หลายครั้งที่การจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว ้สอดคล้องกับ 
อนุชา เจริญโพธ์ิ, วีรฉตัร์ สุปญัโญ และวิภาวรรณ ตินนังวัฒนะ (2559 : 84) ท่ีกล่าวว่า สาเหตุหนึ่งท่ีท าให้การจัดการเรยีนรู้
ภาษาอังกฤษยังไม่ประสบผลส าเรจ็เท่าที่ควร เนื่องมาจากครูผูส้อน โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษาไม่ได้จบการศึกษาวิชาเอก
หรือโทด้านภาษาอังกฤษ ดังนั้นการจัดการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษจึงประสบปญัหามากมาย สอดคล้องกับอารีรักษ์ มีแจ้ง 
และสิริพร ปาณาวงษ์ (2553 : 19) ที่กล่าวว่า ปัญหาครูขาดความรู้ความสามารถทางด้านการสอน ด้านการจัดกิจกรรมทางภาษา 
เป็นปัญหาส าคัญที่อยู่ในล าดับหนึ่งและสองของครู ปัญหาดังกล่าวส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน
อยู่ในระดับที่ไม่น่าพึงพอใจ 
 ปัญหาเกี่ยวกับนักเรียน พบว่านักเรียนส่วนมากมีปัญหาเกี่ยวกับการเขียน และอีกปัญหาหนึ่งที่พบ คือ ช้ันเรียน 
มีนักเรียนที่เป็นเด็กพิเศษท าให้ค่อนข้างมีปัญหาในการจัดการเรียนการสอน นักเรียนส่วนมากมีพื้นความรู้ที่ไม่เป็นไปตามระดับช้ัน 
และมีนักเรียนบางกลุ่มไม่ให้ความสนใจในกรณีที่จัดการเรียนการสอนผ่านทีวี สอดคล้องกับผลการศึกษาของสุนทร หลุ่นประพันธ ์
(2547 : 9-10) ท่ีกล่าวถึงปัญหาเกี่ยวกับการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษ ในประเทศไทยข้อหน่ึงเกี่ยวกบันักเรียน ว่านักเรียน 
มีพื้นความรู้อ่อนเกินไป รวมทั้งผลการศึกษาของ เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ,์ เก็ตถวา บุญปราการ และวันทนา ไกรฤกษ์ (2558 : 280) 
ที่พบว่าปัญหาในการจัดการเรียนรูภ้าษาอังกฤษส่วนหนึ่งเกิดจากตัวของนักเรียนเอง โดยพบว่านักเรียนมีความรู้ทั่วไปน้อย 
จึงท าให้ไม่เข้าใจเนื้อหาภาษาอังกฤษ ปัญหาด้านตารางเรยีนและสื่อการสอน พบว่าเป็นเรื่องของสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
ไม่มีประสิทธิภาพ หนังสือเรียนบางส านักพิมพ์ซึ่งรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการไมต่่อเนื่อง ไม่ตอบโจทย์ ไม่ต่อเนื่อง  
ไม่สอดคล้องกับความสามารถของนักเรียน ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสตูรแกนกลาง ส่วนปัญหาเกี่ยวกับตารางสอน  
พบว่าครูมองว่าคาบสอนภาษาอังกฤษมีน้อยแต่กิจกรรมเยอะ เนื้อหาในหนังสือมีมากแตเ่วลาสอนมีนอ้ย ท าให้สอนไม่ทัน 

 
 

สอดคล้องกับการวิเคราะห์ของ ดร.วรากร สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ ท่ีกล่าววา่หนึ่งในห้าปัจจัยที่ท าให้
ความรู้ด้านภาษาอังกฤษของคนไทยไม่ก้าวหน้า คือ ช่ัวโมงการสอนวิชาภาษาอังกฤษน้อยเกินไป  
 ปัญหาด้านปริมาณงานในความรบัผิดชอบของครู พบว่าครูมีก็งานอ่ืน ๆ ที่ต้องรับผิดชอบนอกเหนือจากงานสอน 
รวมทั้งต้องสอนในรายวิชาอื่นนอกเหนือจากวิชาภาษาอังกฤษ ท าให้การจัดการเรยีนการสอนไมม่ีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของนวพร ชลารักษ์ (2559 : 137) โดยพบว่าปัญหาหนึ่งของครูที่ส่งผลกระทบกับนักเรียนโดยตรง คือ ครู มีภาระงานอื่น
นอกจากงานสอนมากเกินไปท าให ้ไม่มีเวลาในการเตรยีมการสอนท าให้หลายครั้งท่ีการจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามแผน
ที่วางไว้ และอีกหนึ่งปัญหาที่พบ คือ การขาดงบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรมให้นักเรียน ขาดงบประมาณในการจ้างครู
ต่างชาติ หรืองบประมาณในการปรับปรุงห้องเรียนใหเ้อื้อกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ,์ เก็ตถวา บุญปราการ และวันทนา ไกรฤกษ์ (2558 : 280) ที่พบว่า ส่วนใหญ่โรงเรียนขาดแคลนอุปกรณ์ 
โสตทัศนปูกรณ์ เช่น เครื่องเสียง ทีวี ซีดี และคอมพิวเตอร์ ขาดแคลนหนังสืออ่านนอกเวลา ขาดแหลง่ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม 
จ านวนอุปกรณ์การสอนมไีมเ่พียงพอต่อความต้องการ รวมทั้งโรงเรยีนส่วนใหญไ่ม่ได้รับการสนบัสนุน ให้เพิ่มจ านวนครผูู้สอน
ภาษาอังกฤษ และไมไ่ดร้ับการสนบัสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษ 

  โดยภาพรวมของผลการวิจัยในประเด็นปญัหาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของครู พบว่ามีความสอดคล้อง 
กันเกือบทุกด้านกับผลการวิจัยของเจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ,์ เก็ตถวา บุญปราการ และวันทนา ไกรฤกษ์ (2558 : 280) ที่สรุป
สภาพโดยทั่วไปของครูว่ามีภาระงานสอนหลายช่วงช้ัน ท าให้ต้องเตรียมการสอนหลายระดับ นอกจากภาระงานสอนแล้ว 
ยังมีภาระงานด้านอ่ืนอีก สื่อการสอนที่ใช้จะเป็นบัตรค า เกม รูปภาพ และแบบเรยีน และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยพบว่าสภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบัน ยังมีข้อจ ากัดอยู่หลายประการ ซึ่งส่งผลให ้
ไม่สามารถส่งเสริมให้เยาวชนไทยเรียนรูภ้าษาอังกฤษได้อย่างมีประสทิธิภาพ ขาดโอกาสที่จะไดร้ับการสนับสนุน ทั้งในแง่ 
การพัฒนาบุคลากร งบประมาณ และสวสัดิการต่าง ๆ รวมทั้งการขาดแคลนครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนในพื้นที่ชนบท 
และนักเรียนในชนบทมีพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ า และปัญหาอีกประการหนึ่ง คือ ปัญหาอันเนื่องมาจาก
ครูผูส้อนซึ่งนับว่าเป็นส่วนท่ีส าคัญ ที่ส่งผลกระทบในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนเช่นกัน เช่น ครูมีคาบสอน 
มากเกินไป ครูผูส้อนต้องรับผิดชอบงานอ่ืนในโรงเรียน ครผูู้สอนภาษาอังกฤษไม่มีคุณวุฒิทางการสอนภาษาอังกฤษ  
และขาดความมั่นใจในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ เป็นต้น 

  ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรมต่อการฝึกอบรมการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารส าหรับครูประถมศกึษา 
และมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดในทุกด้าน ซึ่งประกอบดว้ย ด้านเนื้อหาของ
หลักสตูร ด้านวิทยากร ด้านการน าความรูไ้ปประยุกต์ใช้ ด้านระยะเวลา สถานท่ี และการอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เนื่องจาก
ได้มีการศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการในการพัฒนาตนเองของครูเพื่อให้เข้าถึงข้อมูลพื้นฐานของครูก่อนเข้ารับการอบรม 
รวมทั้งด้านความรู้ที่ครูภาษาอังกฤษพึงมี และทักษะการสอนภาษาองักฤษในด้านทีค่รูต้องการพัฒนาซึง่เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้า
รับการอบรมอย่างแท้จริงสอดคลอ้งกับณิชากร นิธิวุฒิภาคย์, วาโร เพ็งสวัสดิ์ และทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ า (2560 : 45) กล่าวไว้ว่า 
การวิเคราะห์ความจ าเป็น เป็นขั้นแรกของกระบวนการพัฒนาหลักสตูรฝึกอบรมเพื่อให้ทราบความจ าเป็นในการฝึกอบรมและ
พัฒนาซึ่งถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรืออาจเป็นหัวใจของเรื่องราวในการพฒันาทรัพยากรบุคคล สอดคล้องกบัวรรณี อ้ึงสิทธิพูนพร 
(2558 : 1033) ที่กล่าวว่า การอบรมครูที่ได้ผลควรเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของครู ทั้งนี้ ในส่วนของเนื้อหา
ของการฝึกอบรมมีความชัดเจน สอดคล้องกับการสอนภาษาอังกฤษในช้ันเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น  
ท าให้สามารถน าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ได้จริงในการปฏิบัติงานสอน ส่วนในด้านวิทยากร พบว่าวิทยากรมีความรู ้
ในเรื่องที่อบรมเป็นอย่างดมีีเทคนิค วิธีการน าเสนอที่เหมาะสม กระตุ้นความสนใจผู้ฟัง สามารถสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ 
ให้กับครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจ และกิจกรรมการอบรมน่าสนใจ สอดคล้องกับจิตใส เกตุแก้ว (2556 : 74) ที่กล่าวว่า
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรช่วยสร้างองค์ความรู้และมุมมองใหม่ ๆ ได้ และวิธีการสอนที่ดีต้องเน้น 
การเรยีนรู้จากปญัหา สถานการณท์ี่ก าหนด รวมทั้งเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยการวิเคราะห์
เนื้อหา เช่น ปริมาณมากน้อย ความยากง่ายของเนื้อหา สอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียนหรือไม่ โดยผู้เรยีนย่อมเรียน 
จากเนื้อหาท่ีง่าย ๆ ก่อน มีการจดักิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใหผู้้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติ ได้แสดงออกโดยมวีิทยากรเป็นผู้แนะน า 
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เนื้อหาไม่ครอบคลุมตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ สื่อการเรียนการสอนที่ใช้ส่วนใหญ่ เป็นหนังสือเรียนที่เลือกโดยโรงเรียนหรือครผูู้สอนเอง 
โดยเป็นหนังสือที่รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ และมีบางส่วนที่ใช้หนังสือเรียนที่สร้างเองเพื่อให้เหมาะกับผู้เรียน ทั้งนี้ครูบางคน
มีการใช้สื่อเสริมอื่น ๆ เพื่อให้นักเรียนไปศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรียน หรือให้นักเรียนเรียนจากโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV) ในการวัดผลประเมินผล ครูส่วนมากมีการวัดประเมินผลนักเรียนโดยการใช้ข้อสอบที่สร้างขึ้นเองโดยพยายามสร้างข้อสอบ
ให้ครบทุกทักษะและเก็บคะแนนตามตัวช้ีวัด และมีการเก็บคะแนนจากกิจกรรมหรือช้ินงานที่มอบหมายให้นักเรียนท าทั้งแบบกลุ่ม
และแบบเดี่ยว การให้คะแนนพฤตกิรรมหรือคะแนนคณุลักษณะที่พึงประสงค์ โดยครูจะใช้คะแนนท้ังหมดมาประเมินนักเรยีน
โดยการให้เป็นระดับค่าคะแนน 
            จากผลการศึกษาสภาพการจัดการเรียนรูภ้าษาอังกฤษของครูในงานวิจัยนี้ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของนวพร  
ชลารักษ์ (2559 : 135) ในประเด็นของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยอิงหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งการเรียน
ผ่านโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม และการจัดการเรียนการสอนโดยอิงจากเนื้อหาในหนังสือเรียนเป็นหลักครูมีการวางแผนการสอน
และจัดกจิกรรมด้วยตนเองโดยอิงเนื้อหาจากหลักสูตรแกนกลาง หนงัสือ แบบเรียนของนักเรียนและหลักสูตรสถานศึกษา 
ทีไ่ด้รับจากโรงเรียน รวมทั้งในด้านการประเมินนักเรียนที่พบว่า ครูประเมินผลนักเรียนโดยดูจากการสอบมากที่สุด และประเมิน
นักเรียนโดยดูจากการมสี่วนร่วมในช้ันเรียน เช่น การน าเสนองาน กิจกรรมกลุ่ม ดจูากการท างานท่ีไดร้ับมอบหมาย และส่งงาน
ตามเวลาที่ก าหนด  

  ปัญหาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของครูพบว่า ครูบางส่วนเห็นวา่บางตัวช้ีวัดในหลักสตูรไมส่อดคลอ้งกับ 
ระดับความสามารถของผูเ้รียน คอื ยากเกินไปส าหรับนักเรียนบางคนบางโรงเรยีน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของเจตน์
สฤษฎิ์ สังขพันธ,์ เก็ตถวา บุญปราการ และวันทนา ไกรฤกษ์ (2558 : 279) ที่พบว่า ส่วนใหญ่ครูจะมองว่าหลักสูตรก าหนด
มาตรฐานบางข้อ ยากต่อการน าไปปฏิบัตไิด้จริง และครสู่วนมากมปีัญหาในการจดัการเรียนการสอนโดยเฉพาะครูทีไ่ม่ได้ 
จบมาทางด้านภาษาอังกฤษ มีปัญหาในด้านองค์ความรู้ที่ต้องถ่ายทอดให้ผู้เรียน ขาดเทคนิคการสอน ขาดความมั่นใจในการสอน 
นอกจากนั้นพบว่าบางโรงเรียนมีครูสอนภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ ท าให้ต้องรับผิดชอบสอนหลายห้อง ครูมีภาระงานอื่นค่อนข้างมาก
ท าให้ไม่มีเวลาในการเตรียมสอน สอดคล้องกับผลการศึกษาของเจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์, เก็ตถวา บุญปราการ และวันทนา ไกรฤกษ ์
(2558 : 280) ที่กล่าวถึงปัญหาของครูที่ท าให้การจัดการเรยีนการสอนวิชาภาษาอังกฤษไม่ประสบความส าเร็จไวห้ลายประเด็น
คือ ครูไมม่ีเวลาเตรียมความพร้อมในการสอนเพราะสอนหลายวิชาหลายระดับ มีชั่วโมงสอนมากเกินไป และได้รับมอบหมาย 
ให้ท างานงานอ่ืนในโรงเรียนมากเกินไป ครูขาดเทคนิคการสอนที่หลากหลาย รวมทั้งผลการศึกษาของ นวพร ชลารักษ์ (2559 : 
137) ที่แสดงให้เห็นถึงปัญหาของครูที่สอนภาษาอังกฤษในประเด็นที่เหมือนกัน คือ ครูมีภาระงานอ่ืนนอกจากงานสอนมาก 
ท าให้ไม่มีเวลาเตรียมการสอน เตรียมสื่อการสอนท าให้หลายครั้งที่การจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว ้สอดคล้องกับ 
อนุชา เจริญโพธ์ิ, วีรฉตัร์ สุปญัโญ และวิภาวรรณ ตินนังวัฒนะ (2559 : 84) ท่ีกล่าวว่า สาเหตุหนึ่งท่ีท าให้การจัดการเรยีนรู้
ภาษาอังกฤษยังไม่ประสบผลส าเรจ็เท่าที่ควร เนื่องมาจากครูผูส้อน โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษาไม่ได้จบการศึกษาวิชาเอก
หรือโทด้านภาษาอังกฤษ ดังนั้นการจัดการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษจึงประสบปญัหามากมาย สอดคล้องกับอารีรักษ์ มีแจ้ง 
และสิริพร ปาณาวงษ์ (2553 : 19) ที่กล่าวว่า ปัญหาครูขาดความรู้ความสามารถทางด้านการสอน ด้านการจัดกิจกรรมทางภาษา 
เป็นปัญหาส าคัญที่อยู่ในล าดับหนึ่งและสองของครู ปัญหาดังกล่าวส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน
อยู่ในระดับที่ไม่น่าพึงพอใจ 
 ปัญหาเกี่ยวกับนักเรียน พบว่านักเรียนส่วนมากมีปัญหาเกี่ยวกับการเขียน และอีกปัญหาหนึ่งที่พบ คือ ช้ันเรียน 
มนีักเรียนที่เป็นเด็กพิเศษท าให้ค่อนข้างมีปัญหาในการจัดการเรียนการสอน นักเรียนส่วนมากมีพื้นความรู้ที่ไม่เป็นไปตามระดับช้ัน 
และมีนักเรียนบางกลุ่มไม่ให้ความสนใจในกรณีที่จัดการเรียนการสอนผ่านทีวี สอดคล้องกับผลการศึกษาของสุนทร หลุ่นประพันธ ์
(2547 : 9-10) ท่ีกล่าวถึงปัญหาเกี่ยวกับการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษ ในประเทศไทยข้อหน่ึงเกี่ยวกบันักเรียน ว่านักเรียน 
มีพื้นความรู้อ่อนเกินไป รวมทั้งผลการศึกษาของ เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ,์ เก็ตถวา บุญปราการ และวันทนา ไกรฤกษ์ (2558 : 280) 
ที่พบว่าปัญหาในการจัดการเรียนรูภ้าษาอังกฤษส่วนหนึ่งเกิดจากตัวของนักเรียนเอง โดยพบว่านักเรียนมีความรู้ทั่วไปน้อย 
จึงท าให้ไม่เข้าใจเนื้อหาภาษาอังกฤษ ปัญหาด้านตารางเรยีนและสื่อการสอน พบว่าเป็นเรื่องของสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
ไม่มีประสิทธิภาพ หนังสือเรียนบางส านักพิมพ์ซึ่งรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการไมต่่อเนื่อง ไม่ตอบโจทย์ ไม่ต่อเนื่อง  
ไม่สอดคล้องกับความสามารถของนักเรียน ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสตูรแกนกลาง ส่วนปัญหาเกี่ยวกับตารางสอน  
พบว่าครูมองว่าคาบสอนภาษาอังกฤษมีน้อยแต่กิจกรรมเยอะ เนื้อหาในหนังสือมีมากแตเ่วลาสอนมีนอ้ย ท าให้สอนไม่ทัน 

 
 

สอดคล้องกับการวิเคราะห์ของ ดร.วรากร สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ ท่ีกล่าววา่หนึ่งในห้าปัจจัยที่ท าให้
ความรู้ด้านภาษาอังกฤษของคนไทยไม่ก้าวหน้า คือ ช่ัวโมงการสอนวิชาภาษาอังกฤษน้อยเกินไป  
 ปัญหาด้านปริมาณงานในความรบัผิดชอบของครู พบว่าครูมีก็งานอ่ืน ๆ ที่ต้องรับผิดชอบนอกเหนือจากงานสอน 
รวมทั้งต้องสอนในรายวิชาอื่นนอกเหนือจากวิชาภาษาอังกฤษ ท าให้การจัดการเรยีนการสอนไมม่ีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของนวพร ชลารักษ์ (2559 : 137) โดยพบว่าปัญหาหนึ่งของครูที่ส่งผลกระทบกับนักเรียนโดยตรง คือ ครู มีภาระงานอื่น
นอกจากงานสอนมากเกินไปท าให ้ไม่มีเวลาในการเตรยีมการสอนท าให้หลายครั้งท่ีการจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามแผน
ที่วางไว้ และอีกหนึ่งปัญหาที่พบ คือ การขาดงบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรมให้นักเรียน ขาดงบประมาณในการจ้างครู
ต่างชาติ หรืองบประมาณในการปรับปรุงห้องเรียนใหเ้อื้อกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ,์ เก็ตถวา บุญปราการ และวันทนา ไกรฤกษ์ (2558 : 280) ที่พบว่า ส่วนใหญ่โรงเรียนขาดแคลนอุปกรณ์ 
โสตทัศนปูกรณ์ เช่น เครื่องเสียง ทีวี ซีดี และคอมพิวเตอร์ ขาดแคลนหนังสืออ่านนอกเวลา ขาดแหลง่ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม 
จ านวนอุปกรณ์การสอนมไีมเ่พียงพอต่อความต้องการ รวมทั้งโรงเรยีนส่วนใหญไ่ม่ได้รับการสนบัสนุน ให้เพิ่มจ านวนครผูู้สอน
ภาษาอังกฤษ และไมไ่ดร้ับการสนบัสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษ 

  โดยภาพรวมของผลการวิจัยในประเด็นปญัหาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของครู พบว่ามีความสอดคล้อง 
กันเกือบทุกด้านกับผลการวิจัยของเจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ,์ เก็ตถวา บุญปราการ และวันทนา ไกรฤกษ์ (2558 : 280) ที่สรุป
สภาพโดยทั่วไปของครูว่ามีภาระงานสอนหลายช่วงช้ัน ท าให้ต้องเตรียมการสอนหลายระดับ นอกจากภาระงานสอนแล้ว 
ยังมีภาระงานด้านอ่ืนอีก สื่อการสอนที่ใช้จะเป็นบัตรค า เกม รูปภาพ และแบบเรยีน และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยพบว่าสภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบัน ยังมีข้อจ ากัดอยู่หลายประการ ซึ่งส่งผลให ้
ไม่สามารถส่งเสริมให้เยาวชนไทยเรียนรูภ้าษาอังกฤษได้อย่างมีประสทิธิภาพ ขาดโอกาสที่จะไดร้ับการสนับสนุน ทั้งในแง่ 
การพัฒนาบุคลากร งบประมาณ และสวสัดิการต่าง ๆ รวมทั้งการขาดแคลนครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนในพื้นที่ชนบท 
และนักเรียนในชนบทมีพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ า และปัญหาอีกประการหนึ่ง คือ ปัญหาอันเนื่องมาจาก
ครูผูส้อนซึ่งนับว่าเป็นส่วนท่ีส าคัญ ที่ส่งผลกระทบในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนเช่นกัน เช่น ครูมีคาบสอน 
มากเกินไป ครูผูส้อนต้องรับผิดชอบงานอ่ืนในโรงเรียน ครผูู้สอนภาษาอังกฤษไม่มีคุณวุฒิทางการสอนภาษาอังกฤษ  
และขาดความมั่นใจในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ เป็นต้น 

  ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรมต่อการฝึกอบรมการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารส าหรับครูประถมศกึษา 
และมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดในทุกด้าน ซึ่งประกอบดว้ย ด้านเนื้อหาของ
หลักสตูร ด้านวิทยากร ด้านการน าความรูไ้ปประยุกต์ใช้ ด้านระยะเวลา สถานท่ี และการอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เนื่องจาก
ได้มีการศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการในการพัฒนาตนเองของครูเพื่อให้เข้าถึงข้อมูลพื้นฐานของครูก่อนเข้ารับการอบรม 
รวมทั้งด้านความรู้ที่ครูภาษาอังกฤษพึงมี และทักษะการสอนภาษาองักฤษในด้านทีค่รูต้องการพัฒนาซึง่เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้า
รับการอบรมอย่างแท้จริงสอดคลอ้งกับณิชากร นิธิวุฒิภาคย์, วาโร เพ็งสวัสดิ์ และทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ า (2560 : 45) กล่าวไว้ว่า 
การวิเคราะห์ความจ าเป็น เป็นขั้นแรกของกระบวนการพัฒนาหลักสตูรฝึกอบรมเพื่อให้ทราบความจ าเป็นในการฝึกอบรมและ
พัฒนาซึ่งถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรืออาจเป็นหัวใจของเรื่องราวในการพฒันาทรัพยากรบุคคล สอดคล้องกบัวรรณี อ้ึงสิทธิพูนพร 
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บทคัดย่อ 
 ครูโรงเรียนพระปริยตัิธรรมแผนกสามัญศึกษามีทั้งครูฆราวาสและครูที่เป็นบรรพชิต ฉะนั้นคุณภาพชีวิตการท างาน
เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัต่อการท างานของครูในโรงเรียนประปริยัตธิรรมแผนกสามัญศึกษา หากครูมคีุณภาพชีวิตการท างาน 
ที่ดีแล้ว ก็ยังผลใหก้ารท างานนั้นบรรลตุามวตัถุประสงค์ขององค์การที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คุณภาพชีวิต
การท างานเป็นความรู้สึกท่ีดีของครูที่มีต่อการท างานในโรงเรียน เพราะไดร้ับการตอบสนองความต้องการทั้งทางร่างกาย 
และจิตใจอย่างเหมาะสม สุขภาพกายและสุขภาพจติที่ดีของครู ท าให้สามารถท างานได้อยา่งมีความสขุ เกิดความพึงพอใจ 
ในการท างานและส่งผลต่อประสิทธิภาพของการท างาน คุณภาพชีวิตการท างานของครูประกอบด้วย 1) ค่าตอบแทนที่เหมาะสม 
และเป็นธรรม 2) โอกาสไดร้ับการพัฒนาและใช้ความสามารถของตนเอง 3) สภาพแวดล้อมท่ีถูกสุขลกัษณะและปลอดภัย  
4) ความก้าวหน้าและความมั่นคงในการท างาน 5) ความสมดลุระหวา่งชีวิตการท างานกับชีวิตส่วนตัว และ 6) การมสี่วนร่วม 
ในการท างานและความสัมพันธ์ท่ีดีกับบุคคลอื่น โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของครูประกอบด้วย 1) บรรยากาศ
ขององคก์าร 2) วัฒนธรรมองค์การ 3) ความพึงพอใจในงานและ 4) ความผูกพันต่อองค์การ 
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Abstract 
 Teachers of the Phrapariyattidhamma Schools, general education department, have both laymen 
and ordained teachers. Therefore, the quality of work life is an important component of teachers' work in 
the Phrapariyattidhamma Schools, general education department. If the teacher has a good quality of 
work life, the work also results in achieving the organization's objectives with efficiency and effectiveness. 
Quality of work life is a good feeling that teachers have about working in schools because they receive 
appropriate physical and mental needs. Good physical and mental health of teachers make it possible to 
work happily satisfying work, and affect the efficiency in work. Quality of work life of teachers consists of  
1) appropriate and fair compensation, 2) opportunities for development and use of one's own ability,  
3) hygienic and safe environment, 4) progress and stability in work, 5) a balance between work life  
and personal life, and 6) participation in work and good relationships with others. The factors affecting  
the quality of working life of teachers include 1) organizational climate, 2) organizational culture,  
3) job satisfaction, and 4) organizational commitment. 
 

Keywords  :  Factors affecting, Quality of work life of teachers, Phrapariyattidhamma School,  
    General Education Department. 
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บทน า 
 โลกในปัจจุบันมีการแขง่ขันสูงมาก เนื่องจากการเปลีย่นแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ท าให้องค์การ
ต่าง ๆ ทุกประเทศทั่วโลกต้องแข่งขันกัน เพื่อให้องค์การประสบความส าเร็จและบรรลุเป้าหมาย ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกลไกที่ส าคัญยิ่งในการน าประเทศเขา้สู่สังคมโลก จึงเป็นความจ าเป็นเร่งด่วนที่รัฐและทุกภาคส่วน 
ที่เกี่ยวข้อง จะต้องร่วมกันก าหนดกรอบทิศทางและเป้าหมายการผลติ และพัฒนาก าลังคนท่ีชัดเจนในสาขาต่าง ๆ เพื่อการผลิต
ก าลังคนท่ีตรงกับความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนาประเทศพัฒนาหลักสตูรการศึกษาในระดบัต่าง ๆ ที่สามารถ 
สร้างเสริมทักษะส าคญัในศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องเชื่อมโยงกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและมาตรฐานอาชีพ/วิชาชีพ ส่งเสริม
การจัดการเรยีนการสอนผลิตและพัฒนาครูผูส้อน ที่มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อสร้างก าลังคนให้มีสมรรถนะตอบสนองต่อ
ความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รองรับพลวัตของโลกและการแข่งขันในศตวรรษที่ 21 
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาตแิละยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560 : 100) ดังท่ีกล่าวมา 
มนุษย์จึงเป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญมากท่ีสุดในการบริหารจัดการองค์การ องค์การที่จะประสบความส าเร็จได้นั้นขึ้นอยู่กับ
บุคลากรที่มคีุณภาพ ดังนั้นองค์การมีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างคณุภาพชีวิตการท างานท่ีดีให้กับบุคลากรของตน เนื่องจาก
ความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตการท างาน จะส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร และเป็นสิ่งจูงใจให้บคุลากรท างานด้วยความ
มุ่งมั่นตั้งใจ และทุ่มเท อันจะน าไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การในท่ีสุด คุณภาพชีวิตการท างานของครู ท าให้ครู
มีความรู้สึกที่ดีต่อองค์การ เกิดวัฒนธรรมองค์การ เกิดขวัญก าลังใจ เกิดผลดีในทางจิตวิทยาและสร้างสภาพแวดล้อมในการท างาน
ภายในองค์การ (Hackman & Sutte, 1998 : 6) อีกทั้งยังส่งเสริมในเรื่องของสุขภาพกายและสุขภาพจิต ช่วยให้เจรญิก้าวหน้า 
มีการพัฒนาตนเองให้เป็นบคุคลทีม่ีคุณภาพ ช่วยลดปญัหาการขาดงาน การลาออก และส่งเสริมใหไ้ดผ้ลผลติและบริการที่ดี 
ทั้งคุณภาพและปริมาณ (Hodgetts,1993 : 175) 
 การบริหารงานในทุกองค์การต่างมีจุดมุ่งหมาย ต้องการให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้โดยใช้ทรัพยากร 
ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดมปีระสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยกลไกขับเคลื่อนองค์การ 
ให้ด าเนินไปได้ คือ บุคลากรทุกคนในองค์การมีการจัดระบบการท างาน การติดต่อประสานงานมอบหมายแบ่งงานเปิดโอกาสให้
บุคลากรไดม้ีส่วนร่วมเป็นเจ้าของในงานที่ท า รวมถึงการสร้างขวญัและก าลังใจให้บุคลากรเกิดทศันคติที่ดีต่อองค์การ สิ่งต่าง ๆ เหลา่นี้
รวมกันเป็นวัฒนธรรมองค์การ คือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นแนวทางในการท างานภายในองค์การ สมาชิกรบัรู้และเข้าใจร่วมกัน 
และช่วยส่งเสรมิให้การท างานขององค์การประสบความส าเร็จ ท าใหพ้นักงานเกิดความผูกพันและรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับ
องค์การ วัฒนธรรมองค์การย่อมสง่ผลถึงคุณภาพชีวิตการท างาน เนือ่งจากการท างานเป็นส่วนส าคัญของชีวิต ดังนั้นวัฒนธรรม
องค์การเมื่อรวมกับปจัจัยส่วนบุคคล ย่อมส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานอย่างหลีกเลีย่งไมไ่ด้ (กรกฎ แสงเกตุ, 2556 : 1-2) 
ดังท่ี Cascio (1998 : 60) ได้กล่าวว่า คุณภาพชีวิตการท างานเป็นสิง่ที่มีคุณค่าส าคัญทางจิตใจ หรือเชน่ความรู้สึกเป็นเจ้าของ
ชุมชน ความส าเรจ็ในงาน เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ House and Cumming (1985 อ้างถึงในตันหยง ชุนศิริทรัพย์, 2556 : 2) 
ได้กลา่วชัดเจนว่า คณุภาพชีวิตการท างาน (Quality of Working Life) เป็นลักษณะการท างานท่ีท าให้บุคคลนั้นเกดิความรู้สึก
เป็นสุขจากสภาพที่ตนเองได้รบัขณะปฏบิัติงาน การปรับปรุงคณุภาพชีวิตการท างานจึงเป็นวิธีการหนึง่ในการพัฒนาองค์การ
เพราะมผีลกระทบโดยตรงต่อตัวบคุคลที่ปฏิบตัิงานอยู่ภายในองค์การ การมีคณุภาพชีวิตการท างานท่ีดีขึ้นจะท าให้พนักงาน 
มีความสมบูรณ์ทัง้ร่างกายและจิตใจ ช่วยเพิม่ประสิทธิภาพและประสทิธิผลให้กับองค์การ ซึง่คุณภาพชีวิตการท างานจะส่งผลต่อ
องค์การ 3 ประการ คือ ประการแรกช่วยเพิ่มผลผลิตขององค์การ ประการทีส่อง ช่วยเพิ่มพูนขวัญและก าลังใจของผู้ปฏิบัติงาน
ตลอดจนเป็นแรงจูงใจแก่บุคลากรในการท างาน และประการสุดท้ายคุณภาพชีวิตการท างานซึ่งจะช่วยปรับปรุงศักยภาพ 
ของผู้ปฏิบัติงาน 
 คุณภาพชีวิตการท างานเป็นสิ่งที่สมาชิกในองค์การทุกคนต้องการ เป็นความรู้สึกของปัจเจกบุคคลในเชิงความพึงพอใจ
เกี่ยวกับชีวิตการท างาน คุณภาพชีวิตการท างานเป็นความต้องการของปัจเจกบุคคล ต่อสิ่งที่ปรารถนาเมื่อก้าวเข้าสู ่
การเป็นสมาชิกองค์การนั้น ๆ คณุภาพชีวิตการท างานขึ้นอยู่กับปัจจยัหลายปจัจัย เช่น สภาพของงาน ผลการตอบแทน  
ขวัญก าลังใจ สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ และสภาพแวดล้อมภายในองค์การเป็นต้น ดังน้ันคุณภาพชีวิตการท างาน 
ของสมาชิกในองค์การ จึงมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับองค์การ การมีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดี จึงมพีื้นฐานท่ีเกี่ยวกับ 
ปัจจัยส่วนบุคคล สภาพแวดล้อมองค์การ เทคนิคการบริหารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึก ความผูกพัน และท างาน 
ด้วยความเต็มใจ ส่งผลให้องค์การได้รับผลผลิตสูงอันจะน าไปสู่ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในที่สุด การที่คนอยากท างาน

 
 

หรือเต็มใจท างานย่อมเกิดจากแรงจูงใจ และขวัญในการท างาน ซึ่งหากเกิดขึ้นแล้ว ย่อมท าให้คนมีความตั้งใจและเต็มใจท างาน 
ผลงานท่ีออกมาดี ท างานด้วยความผาสุก ก่อเกิดคณุภาพชีวิตในการท างาน (ณัฏฉลดา รัตนคช, 2557 : 9-10) สอดคล้องกับ 
จิราวรรณ เสนาลอย (2556 : 15) กล่าวว่าคุณภาพชีวิตในการท างานมีส่วนช่วยให้ระบบการท างานขององค์การมีประสิทธิผล
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเช่ือมโยงกับหน่วยต่าง ๆ ของระบบเข้าด้วยกัน ได้แก่ การสร้างความสัมพันธ์และดลุยภาพในการท างาน
ร่วมกันของบุคลากรในองค์กร มีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันท าให้เกิดความคล่องตัว องค์กรราบรื่นมั่นคง นอกจากนี้ยังเป็นพื้นฐาน
ในการสร้างประสิทธิภาพในการท างานลดค่าใช้จ่ายลดต้นทุนการผลติและประหยัดเวลาในการท างาน  
 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จัดตั้งอยู่ในวัดที่ธรณสีงฆ์หรือท่ีดินของมูลนิธิทางพระพุทธศาสนา 
จัดการศึกษาเฉพาะส าหรับพระภิกษุสามเณรเท่านั้น โรงเรียนจะได้รับการจัดตั้งได้เมื่อได้รับอนุญาตหรือเห็นชอบจากมหาเถรสมาคม 
โดยส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติเป็นผู้ออกใบอนุญาต แก่เจ้าอาวาสวัดที่ขอจัดตั้งโรงเรยีน การบริหารจดัการโรงเรียน 
เจ้าอาวาสวัด หรือพระภิกษุท่ีเจ้าอาวาสมอบหมายเป็นผู้จัดการ และผู้จัดการเป็นผู้คัดเลือกพระภิกษุผู้มีคณุสมบัติตามที่ก าหนด
ไว้ในประการคณะกรรมการการศกึษาพระปริยตัิธรรมแผนกสามญัศกึษารูปหนึ่ง ท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน ด าเนินการ
คัดเลือกพระภิกษุและคฤหสัถ์เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน โดยมีปญัหาส าคัญอย่างหนึ่ง  
คือ ครูขาดความมั่นคงและความกา้วหน้าทางด้านวิชาชีพ ขาดขวัญและก าลังใจไมไ่ด้รับสวัสดิการ การสงเคราะห์รายได ้
และสวสัดิการที่เหมาะสมต่อคณุวฒุิ และไม่ไดร้ับการพัฒนาใหม้ีความรู้ความสามารถในการจดักระบวนการเรยีนการสอน 
ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอย่างเหมาะสมและเท่าเทียม ท าให้เกิดภาวะสมองไหลไปหน่วยงานอื่นที่มั่นคงกว่า เพราะการบริหาร
และการพัฒนาบคุลากรยังไมเ่ป็นระบบไมม่ีทิศทางในการจัดการที่ชัดเจน (ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2552 : 31)  
อีกทั้งระบบการบริหารจดัการบุคลากรตั้งแต่กระบวนการสรรหาว่าจ้างแต่งตั้งการพิจารณาความดีความชอบการเลื่อนขั้นเลื่อน
ต าแหน่งยังไมไ่ด้มาตรฐานการบรหิารบุคคลที่ดีเท่าท่ีควร (ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2552 : 26-27) ประกอบกับ
สภาพปัญหาของครูไทยและครูอาเซียนในปัจจุบัน ซึ่งมี 5 ปัญหา คอื 1) เกียรติและการยกย่องลดลงอย่างมาก 2) จากการชี้น า
ชีวิตสู่การบอกวิชาเป็นหลัก 3) ภาระงานมากข้ึนเรื่อย ๆ 4) ข้อเรียกร้องของสังคมมีมากขึ้นตลอดเวลา และ 5) ค่าครองชีพ 
เพียงแค่เอาตวัรอด (ไพฑรูย ์สนิลารตัน์, 2558 : 1-8) ซึ่งปญัหาดังกลา่วจงึเป็นสิ่งส าคญัอย่างยิ่งในการพัฒนาครโูรงเรยีนพระปริยัตธิรรม
แผนกสามัญศึกษาให้มคีุณภาพชีวิตการท างาน เพื่อให้ครูปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข เป็นครูที่มีคณุภาพและประสิทธิภาพ 
สามารถพัฒนานักเรียนซึ่งเป็นสามเณรให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข เป็นศาสนทายาทที่ดีของพระศาสนา และเป็นพลเมือง
ที่ดีของประเทศชาต ิ
 
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างาน 
 คุณภาพชีวิตการท างาน (Quality of Working Life) นับว่าเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัต่อการท างานอย่างมาก  
หากบุคคลมีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดีแล้ว ก็ยังผลให้บรรลุตามวัตถปุระสงค์ขององค์การที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล ด้วยเหตุนีจ้ึงได้มนีักวิชาการหลายท่านได้ท าการศึกษา และได้ให้แนวคิดและความหมายเกี่ยวกับคณุภาพชีวิต
การท างานไว้หลายทรรศนะ ดังนัน้จิราวรรณ เสนาลอย (2556 : 65) กล่าวว่า การเคลื่อนไหวเกี่ยวกบัคุณภาพชีวิตการท างาน
ได้เริ่มขึ้นในระหว่าง ค.ศ. 1960 ต่อเนื่องถึง ค.ศ. 1970 โดยเป็นการศึกษาที่สืบเนื่องจากความไม่พอใจของพนักงาน 
ต่อระบบการท างานในอาชีพของตนใน ค.ศ. 1972 มีการสัมมนาระหว่างชาติที่กรุงนิวยอร์คได้มีการเสนอแนวคิดใหม่ที่เรียกกันว่า
คุณภาพชีวิตในการท างาน (Quality of Working Life, QWL) หลังจากนั้นมาแนวคิดนี้ก็แพร่กระจายไปท่ัวโลกปัจจุบัน
ประเทศต่าง ๆ ได้พยายามเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในท่ีท างาน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งระบบการท างานโดยมเีป้าหมาย 
เพื่อลดความตึงเครยีดทางจิตใจของลูกจ้าง และเพิ่มความพึงพอใจในงานท่ีท าประเทศท่ีทดลองใช้แนวคิดนี้อย่างจริงจัง 
คือ สหรัฐอเมริกาสวีเดน และญี่ปุน่นอกจากน้ี Lehrer (1982 : 327) ได้น าแนวความคิดเกี่ยวกับคณุภาพชีวิตการท างาน 
ไปใช้เป็นครั้งแรกในประเทศอุตสาหกรรม โดยเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาแรงงานท่ีจะท าให้ผู้ใช้แรงงานมีคุณภาพชีวิต
ท างานท่ีดีขึ้น การปรับปรุงคณุภาพชีวิตการท างานให้ดีขึ้นเริ่มตั้งแต ่ค.ศ. 1960 โดยเฉพาะในช่วงระหว่าง ค.ศ. 1970-1979  
ได้เกดิสถานการณ์ที่ท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหาร และฝ่ายลูกจ้างไมม่ีความเข้าใจกันซึ่งต้องหาวิธีแก้ปัญหาแรงงาน
ของกลุ่มอุตสาหกรรมนั้น ปัญหาแรงงานของแต่ละกลุม่ย่อมแตกต่างกันไปในแต่ละสังคมว่ามีสิ่งใด เง่ือนไขใดเป็นปัญหา 
ประเทศในยุโรปได้ปรับปรุงคุณภาพชีวิตการท างาน โดยผา่นข้อเรียกร้องทางกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องงานและวิธีการด าเนินการ
ร่วมกันระหว่างลูกจ้างและฝ่ายบรหิาร ในการยอมรับร่วมกันถึงความปรารถนา และความเอาใจใสต่่อคุณภาพชีวิตการท างาน 
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บทน า 
 โลกในปัจจุบันมีการแขง่ขันสูงมาก เนื่องจากการเปลีย่นแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ท าให้องค์การ
ต่าง ๆ ทุกประเทศทั่วโลกต้องแข่งขันกัน เพื่อให้องค์การประสบความส าเร็จและบรรลุเป้าหมาย ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกลไกที่ส าคัญยิ่งในการน าประเทศเขา้สู่สังคมโลก จึงเป็นความจ าเป็นเร่งด่วนที่รัฐและทุกภาคส่วน 
ที่เกี่ยวข้อง จะต้องร่วมกันก าหนดกรอบทิศทางและเป้าหมายการผลติ และพัฒนาก าลังคนท่ีชัดเจนในสาขาต่าง ๆ เพื่อการผลิต
ก าลังคนท่ีตรงกับความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนาประเทศพัฒนาหลักสตูรการศึกษาในระดบัต่าง ๆ ที่สามารถ 
สร้างเสริมทักษะส าคญัในศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องเชื่อมโยงกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและมาตรฐานอาชีพ/วิชาชีพ ส่งเสริม
การจัดการเรยีนการสอนผลิตและพัฒนาครูผูส้อน ที่มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อสร้างก าลังคนให้มีสมรรถนะตอบสนองต่อ
ความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รองรับพลวัตของโลกและการแข่งขันในศตวรรษที่ 21 
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาตแิละยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560 : 100) ดังท่ีกล่าวมา 
มนุษย์จึงเป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญมากท่ีสุดในการบริหารจัดการองค์การ องค์การที่จะประสบความส าเร็จได้นั้นขึ้นอยู่กับ
บุคลากรที่มคีุณภาพ ดังนั้นองค์การมีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างคณุภาพชีวิตการท างานท่ีดีให้กับบุคลากรของตน เนื่องจาก
ความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตการท างาน จะส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร และเป็นสิ่งจูงใจให้บคุลากรท างานด้วยความ
มุ่งมั่นตั้งใจ และทุ่มเท อันจะน าไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การในท่ีสุด คุณภาพชีวิตการท างานของครู ท าให้ครู
มีความรู้สึกที่ดีต่อองค์การ เกิดวัฒนธรรมองค์การ เกิดขวัญก าลังใจ เกิดผลดีในทางจิตวิทยาและสร้างสภาพแวดล้อมในการท างาน
ภายในองค์การ (Hackman & Sutte, 1998 : 6) อีกทั้งยังส่งเสริมในเรื่องของสุขภาพกายและสุขภาพจิต ช่วยให้เจรญิก้าวหน้า 
มีการพัฒนาตนเองให้เป็นบคุคลทีม่ีคุณภาพ ช่วยลดปญัหาการขาดงาน การลาออก และส่งเสริมใหไ้ดผ้ลผลติและบริการที่ดี 
ทั้งคุณภาพและปริมาณ (Hodgetts,1993 : 175) 
 การบริหารงานในทุกองค์การต่างมีจุดมุ่งหมาย ต้องการให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้โดยใช้ทรัพยากร 
ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดมปีระสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยกลไกขับเคลื่อนองค์การ 
ให้ด าเนินไปได้ คือ บุคลากรทุกคนในองค์การมีการจัดระบบการท างาน การติดต่อประสานงานมอบหมายแบ่งงานเปิดโอกาสให้
บุคลากรไดม้ีส่วนร่วมเป็นเจ้าของในงานที่ท า รวมถึงการสร้างขวญัและก าลังใจให้บุคลากรเกิดทศันคติที่ดีต่อองค์การ สิ่งต่าง ๆ เหลา่นี้
รวมกันเป็นวัฒนธรรมองค์การ คือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นแนวทางในการท างานภายในองค์การ สมาชิกรบัรู้และเข้าใจร่วมกัน 
และช่วยส่งเสรมิให้การท างานขององค์การประสบความส าเร็จ ท าใหพ้นักงานเกิดความผูกพันและรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับ
องค์การ วัฒนธรรมองค์การย่อมสง่ผลถึงคุณภาพชีวิตการท างาน เนือ่งจากการท างานเป็นส่วนส าคัญของชีวิต ดังนั้นวัฒนธรรม
องค์การเมื่อรวมกับปจัจัยส่วนบุคคล ย่อมส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานอย่างหลีกเลีย่งไมไ่ด้ (กรกฎ แสงเกตุ, 2556 : 1-2) 
ดังท่ี Cascio (1998 : 60) ได้กล่าวว่า คุณภาพชีวิตการท างานเป็นสิง่ที่มีคุณค่าส าคัญทางจิตใจ หรือเชน่ความรู้สึกเป็นเจ้าของ
ชุมชน ความส าเรจ็ในงาน เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ House and Cumming (1985 อ้างถึงในตันหยง ชุนศิริทรัพย์, 2556 : 2) 
ได้กลา่วชัดเจนว่า คณุภาพชีวิตการท างาน (Quality of Working Life) เป็นลักษณะการท างานท่ีท าให้บุคคลนั้นเกดิความรู้สึก
เป็นสุขจากสภาพที่ตนเองได้รบัขณะปฏบิัติงาน การปรับปรุงคณุภาพชีวิตการท างานจึงเป็นวิธีการหนึง่ในการพัฒนาองค์การ
เพราะมผีลกระทบโดยตรงต่อตัวบคุคลที่ปฏิบตัิงานอยู่ภายในองค์การ การมีคณุภาพชีวิตการท างานท่ีดีขึ้นจะท าให้พนักงาน 
มีความสมบูรณ์ทัง้ร่างกายและจิตใจ ช่วยเพิม่ประสิทธิภาพและประสทิธิผลให้กับองค์การ ซึง่คุณภาพชีวิตการท างานจะส่งผลต่อ
องค์การ 3 ประการ คือ ประการแรกช่วยเพิ่มผลผลิตขององค์การ ประการทีส่อง ช่วยเพิม่พูนขวัญและก าลังใจของผู้ปฏิบัติงาน
ตลอดจนเป็นแรงจูงใจแก่บุคลากรในการท างาน และประการสุดท้ายคุณภาพชีวิตการท างานซึ่งจะช่วยปรับปรุงศักยภาพ 
ของผู้ปฏิบัติงาน 
 คุณภาพชีวิตการท างานเป็นสิ่งที่สมาชิกในองค์การทุกคนต้องการ เป็นความรู้สึกของปัจเจกบุคคลในเชิงความพึงพอใจ
เกี่ยวกับชีวิตการท างาน คุณภาพชีวิตการท างานเป็นความต้องการของปัจเจกบุคคล ต่อสิ่งที่ปรารถนาเมื่อก้าวเข้าสู ่
การเป็นสมาชิกองค์การนั้น ๆ คณุภาพชีวิตการท างานขึ้นอยู่กับปัจจยัหลายปจัจัย เช่น สภาพของงาน ผลการตอบแทน  
ขวัญก าลังใจ สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ และสภาพแวดล้อมภายในองค์การเป็นต้น ดังน้ันคุณภาพชีวิตการท างาน 
ของสมาชิกในองค์การ จึงมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับองค์การ การมีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดี จึงมพีื้นฐานท่ีเกี่ยวกับ 
ปัจจัยส่วนบุคคล สภาพแวดล้อมองค์การ เทคนิคการบริหารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึก ความผูกพัน และท างาน 
ด้วยความเต็มใจ ส่งผลให้องค์การได้รับผลผลิตสูงอันจะน าไปสู่ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในที่สุด การที่คนอยากท างาน

 
 

หรือเต็มใจท างานย่อมเกิดจากแรงจูงใจ และขวัญในการท างาน ซึ่งหากเกิดขึ้นแล้ว ย่อมท าให้คนมีความตั้งใจและเต็มใจท างาน 
ผลงานท่ีออกมาดี ท างานด้วยความผาสุก ก่อเกิดคณุภาพชีวิตในการท างาน (ณัฏฉลดา รัตนคช, 2557 : 9-10) สอดคล้องกับ 
จิราวรรณ เสนาลอย (2556 : 15) กล่าวว่าคุณภาพชีวิตในการท างานมีส่วนช่วยให้ระบบการท างานขององค์การมีประสิทธิผล
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเช่ือมโยงกับหน่วยต่าง ๆ ของระบบเข้าด้วยกัน ได้แก่ การสร้างความสัมพันธ์และดลุยภาพในการท างาน
ร่วมกันของบุคลากรในองค์กร มีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันท าให้เกิดความคล่องตัว องค์กรราบรื่นมั่นคง นอกจากนี้ยังเป็นพื้นฐาน
ในการสร้างประสิทธิภาพในการท างานลดค่าใช้จ่ายลดต้นทุนการผลติและประหยัดเวลาในการท างาน  
 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จัดตั้งอยู่ในวัดที่ธรณสีงฆ์หรือท่ีดินของมูลนิธิทางพระพุทธศาสนา 
จัดการศึกษาเฉพาะส าหรับพระภิกษุสามเณรเท่านั้น โรงเรียนจะได้รับการจัดตั้งได้เมื่อได้รับอนุญาตหรือเห็นชอบจากมหาเถรสมาคม 
โดยส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติเป็นผู้ออกใบอนุญาต แก่เจ้าอาวาสวัดที่ขอจัดตั้งโรงเรยีน การบริหารจดัการโรงเรียน 
เจ้าอาวาสวัด หรือพระภิกษุท่ีเจ้าอาวาสมอบหมายเป็นผู้จัดการ และผู้จัดการเป็นผู้คัดเลือกพระภิกษุผู้มีคณุสมบัติตามที่ก าหนด
ไว้ในประการคณะกรรมการการศกึษาพระปริยตัิธรรมแผนกสามญัศกึษารูปหนึ่ง ท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน ด าเนินการ
คัดเลือกพระภิกษุและคฤหสัถ์เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน โดยมีปญัหาส าคัญอย่างหนึ่ง  
คือ ครูขาดความมั่นคงและความกา้วหน้าทางด้านวิชาชีพ ขาดขวัญและก าลังใจไมไ่ด้รับสวัสดิการ การสงเคราะห์รายได ้
และสวสัดิการที่เหมาะสมต่อคณุวฒุิ และไม่ไดร้ับการพัฒนาใหม้ีความรู้ความสามารถในการจดักระบวนการเรยีนการสอน 
ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอย่างเหมาะสมและเท่าเทียม ท าให้เกิดภาวะสมองไหลไปหน่วยงานอื่นที่มั่นคงกว่า เพราะการบริหาร
และการพัฒนาบคุลากรยังไมเ่ป็นระบบไมม่ีทิศทางในการจัดการที่ชัดเจน (ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2552 : 31)  
อีกทั้งระบบการบริหารจดัการบุคลากรตั้งแต่กระบวนการสรรหาว่าจ้างแต่งตั้งการพิจารณาความดีความชอบการเลื่อนขั้นเลื่อน
ต าแหน่งยังไมไ่ด้มาตรฐานการบรหิารบุคคลที่ดีเท่าท่ีควร (ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2552 : 26-27) ประกอบกับ
สภาพปัญหาของครูไทยและครูอาเซียนในปัจจุบัน ซึ่งมี 5 ปัญหา คอื 1) เกียรติและการยกย่องลดลงอย่างมาก 2) จากการชี้น า
ชีวิตสู่การบอกวิชาเป็นหลัก 3) ภาระงานมากข้ึนเรื่อย ๆ 4) ข้อเรียกร้องของสังคมมีมากขึ้นตลอดเวลา และ 5) ค่าครองชีพ 
เพียงแค่เอาตวัรอด (ไพฑรูย ์สนิลารตัน์, 2558 : 1-8) ซึ่งปญัหาดังกลา่วจงึเป็นสิ่งส าคญัอย่างยิ่งในการพัฒนาครโูรงเรยีนพระปริยัตธิรรม
แผนกสามัญศึกษาให้มคีุณภาพชีวิตการท างาน เพื่อให้ครูปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข เป็นครูที่มีคณุภาพและประสิทธิภาพ 
สามารถพัฒนานักเรียนซึ่งเป็นสามเณรให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข เป็นศาสนทายาทที่ดีของพระศาสนา และเป็นพลเมือง
ที่ดีของประเทศชาต ิ
 
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างาน 
 คุณภาพชีวิตการท างาน (Quality of Working Life) นับว่าเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัต่อการท างานอย่างมาก  
หากบุคคลมีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดีแล้ว ก็ยังผลให้บรรลุตามวัตถปุระสงค์ขององค์การที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล ด้วยเหตุนีจ้ึงได้มนีักวิชาการหลายท่านได้ท าการศึกษา และได้ให้แนวคิดและความหมายเกี่ยวกับคณุภาพชีวิต
การท างานไว้หลายทรรศนะ ดังนัน้จิราวรรณ เสนาลอย (2556 : 65) กล่าวว่า การเคลื่อนไหวเกี่ยวกบัคุณภาพชีวิตการท างาน
ได้เริ่มขึ้นในระหว่าง ค.ศ. 1960 ต่อเนื่องถึง ค.ศ. 1970 โดยเป็นการศึกษาที่สืบเนื่องจากความไม่พอใจของพนักงาน 
ต่อระบบการท างานในอาชีพของตนใน ค.ศ. 1972 มีการสัมมนาระหว่างชาติที่กรุงนิวยอร์คได้มีการเสนอแนวคิดใหม่ที่เรียกกันว่า
คุณภาพชีวิตในการท างาน (Quality of Working Life, QWL) หลังจากนั้นมาแนวคิดนี้ก็แพร่กระจายไปท่ัวโลกปัจจุบัน
ประเทศต่าง ๆ ได้พยายามเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในท่ีท างาน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งระบบการท างานโดยมเีป้าหมาย 
เพื่อลดความตึงเครยีดทางจิตใจของลูกจ้าง และเพิ่มความพึงพอใจในงานท่ีท าประเทศท่ีทดลองใช้แนวคิดนี้อย่างจริงจัง 
คือ สหรัฐอเมริกาสวีเดน และญี่ปุน่นอกจากน้ี Lehrer (1982 : 327) ได้น าแนวความคิดเกี่ยวกับคณุภาพชีวิตการท างาน 
ไปใช้เป็นครั้งแรกในประเทศอุตสาหกรรม โดยเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาแรงงานท่ีจะท าให้ผู้ใช้แรงงานมีคุณภาพชีวิต
ท างานท่ีดีขึ้น การปรับปรุงคณุภาพชีวิตการท างานให้ดีขึ้นเริ่มตั้งแต ่ค.ศ. 1960 โดยเฉพาะในช่วงระหว่าง ค.ศ. 1970-1979  
ได้เกดิสถานการณ์ที่ท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหาร และฝ่ายลูกจ้างไมม่ีความเข้าใจกันซึ่งต้องหาวิธีแก้ปัญหาแรงงาน
ของกลุ่มอุตสาหกรรมนั้น ปัญหาแรงงานของแต่ละกลุม่ย่อมแตกต่างกันไปในแต่ละสังคมว่ามีสิ่งใด เง่ือนไขใดเป็นปัญหา 
ประเทศในยุโรปได้ปรับปรุงคุณภาพชีวิตการท างาน โดยผา่นข้อเรียกร้องทางกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องงานและวิธีการด าเนินการ
ร่วมกันระหว่างลูกจ้างและฝ่ายบรหิาร ในการยอมรับร่วมกันถึงความปรารถนา และความเอาใจใสต่่อคุณภาพชีวิตการท างาน 
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 จากแนวคิดดังกล่าวสรุปได้ว่าคุณภาพชีวิตการท างาน มีความส าคญัเพื่อท าให้ผู้ใช้แรงงานมีคุณภาพชีวิตท างาน 
ที่ดีขึ้น โดยการปรับปรุงคณุภาพชีวิตการท างาน ควรผา่นข้อเรียกร้องทางกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องงาน และวิธีการด าเนินการ
ร่วมกันระหว่างลูกจ้างและฝ่ายบรหิาร ในการยอมรับร่วมกันถึงความปรารถนา และความเอาใจใสต่่อคุณภาพชีวิตการท างาน 
 
ความหมายของคุณภาพชีวิตการท างานของครู 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 5) ให้ความหมายของครูว่า บุคคลซึ่งท าหน้าที่ในการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ 
การวัดผลประเมินผลโดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สอดคล้องกับเขมิกา สาธร (2556 : 17)  
ได้ให้ความหมายของครูว่า บุคคลที่ท าหน้าท่ีให้ค าแนะน า หรืออ านวยการในการจดัประสบการณ์การเรียนส าหรับนักเรียน 
ในสถาบันการศึกษาไม่ว่าจะเป็นรฐัหรือเอกชน เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ มีการศึกษาดีเป็นพิเศษในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง  
ที่สามารถให้บุคคลอื่น ๆ เกดิความเจรญิงอกงามหรือพัฒนาก้าวหน้าได้ และเป็นบุคคลที่ส าเร็จหลักสตูรวิชาชีพจากสถาบัน
ฝึกหัดครู และการฝึกอบอบรมนั้นได้รับรองอย่างเป็นทางการ โดยการมอบประกาศนียบตัรทางการสอนให้แก่บุคคลนั้น  
เป็นผู้มีจติใจดีงาม ผู้ควรเคารพ หรือผู้ที่ทุกคนให้ความนับถือ และคณุภาพชีวิตการท างานเป็นลักษณะการท างานท่ีตอบสนอง
ความต้องการและความปรารถนาของบุคคล โดยพิจารณาจากคณุลกัษณะ แนวทางความเป็นบุคคล สภาพตัวบุคคลหรือสังคม 
Carrell, Kuzmits & Elbert (1992 : 27) อธิบายความหมายคณุภาพชีวิตการท างาน ว่าการพยายามที่จะท าให้ความต้องการ
ส่วนบุคคลของพนักงานได้รับการสนองตอบในการท างานของพวกเขา และการปรับปรุงคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานนั้น 
องค์การสามารถท าได้ทั้งด้านสังคม และดา้นความรับผิดชอบในเชิงจริยธรรม โดยโครงการคณุภาพชีวติการท างานนั้น  
จะเน้นการสร้างความสบายใจ สภาพแวดล้อมการท างานท่ีปลอดภยั และโดยเฉพาะพยายามสร้างให้พนักงานมีความสนุก 
กับการท างานเหมือนก าลังเล่นสนกุอยู่กับเพื่อน ท าให้พนักงานมีความสมบรูณ์ทั้งทางร่างกายและจติใจ มีชีวิตชีวา มีความคิด
สร้างสรรค์ทีด่ี ส่งผลไปสู่การมีแรงจูงใจในการท างานมากขึ้น และช่วยเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้นด้วย ซึ่งสอดคล้องกับกมล กฤษวงศ์ 
(2556 : 26) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตการท างานของครู หมายถึง ความรู้สึกของครูที่มพีึงพอใจในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันออกไป
ตามมิติของการรับรู้และค่านิยมของแต่ละบุคคล ในด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม สภาพการท างานที่มีความปลอดภัย
และส่งเสรมิสุขภาพความก้าวหน้า และความมั่นคงในงานโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล การบูรณาการทางสังคม
ประชาธิปไตยในองค์การ ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว และลักษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 จากความหมายเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานของครูดังกล่าวข้างต้น สรุปว่าความรู้สึกที่ดีของครูที่มีตอ่การท างาน
ในโรงเรียน เพราะได้รบัการตอบสนองความต้องการทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างเหมาะสม มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ี 
ท าให้สามารถท างานได้อย่างมีความสุข เกิดความพึงพอใจในการท างาน ท าหน้าที่ในการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้  
การวัดผลประเมินผลโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่สามารถให้นักเรียนเกิดความเจริญงอกงามหรือพัฒนาก้าวหน้าได้ และส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพของการท างานอย่างเต็มที่  
 
ความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างานของครู 
 เขมิกา สาธร (2556 : 20) กล่าวถึงความส าคัญของครู ว่าครูเป็นผู้มปีัญญาและความรู้อย่างกว้างขวางโดยแท้จริง 
เป็นผู้กล่อมเกลาอบรมสั่งสอนศิษย์อย่างต่อเนื่อง ตามพัฒนาการแตล่ะวัยคอยปลูกฝังความรู้ ความคิด จิตใจ พัฒนาเยาวชน 
ให้มีความเจริญในทุก ๆ ด้าน เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาเล่าเรียน หรือการประกอบอาชีพ ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งส่งเสริมความมั่นคงทางศาสนา และวัฒนธรรม สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ที่ส าคัญช่วยพัฒนา
ชุมชน และประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไป กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 56) ได้กล่าวถึงความส าคญัของครู  
ว่าเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรยีนรู้ ซึ่งมผีลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียน สอดคล้องกับ 
ธันญารัตน์ ศรีข า (2555 : 24) กล่าวว่าครูมีความส าคญัต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค ์
ที่ตั้งไว้ เช่น พฤติกรรมการสอน คณุลักษณะของครู ความศรัทธาในวิชาชีพการพัฒนาตนเองและการวางตน มีอิทธิพลทางตรง
ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความสามารถในการแก้ปญัหาอย่างเป็นระบบ ของนักเรียนและอิทธิพลทางอ้อมต่อคุณธรรม
และจริยธรรมของนักเรียนและถึงประสิทธิผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนทั้งสิ้น และนิตพร บุญหนัก (2555 : 14) กล่าวถึง
ความส าคญัของครู ว่าครเูป็นอาชีพท่ีส าคัญ ครูนับเป็นปูชนียบุคคลที่มีความส าคัญอย่างมาก ในการให้การให้การศึกษาเรียนรู้ 
ทั้งในด้านวิชาการและประสบการณ์ ตลอดจนเป็นผูม้ีความเสียสละ ดูแลเอาใจสั่งสอนอบรมให้เด็กได้พบกับแสงสว่างแห่งปัญญา
อันจะเป็นหนทางในการประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเอง รวมทั้งการน าพาสังคมประเทศชาติก้าวไปสู่ความเจรญิรุ่งเรือง 

 
 

เพราะฉะนั้นความส าเรจ็ของโรงเรยีน ย่อมมาจากคณุภาพชีวิตการท างานของครู รวมถึงความส าเร็จของโรงเรียน ย่อมมาจาก
คุณภาพชีวิตการท างานของครู ดังเช่นนักวิชาการได้กล่าวถึงความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างานของครู ว่าคุณภาพชีวิต 
การท างานของครู สามารถเพิ่มความพึงพอใจในการท างาน เสริมสรา้งขวัญและก าลังใจให้พนักงาน และท าให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น
อย่างน้อยที่สุดก็เกิดอตัราขาดงานท่ีลดลง เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานเพิ่มขึ้น จากการที่พนักงานมสี่วนร่วมและสนใจ 
งานมากขึ้น ลดความเครยีด อุบัติเหตุ และความเจ็บป่วยจากการท างาน ซึ่งจะส่งผลถึงการลดต้นทุนดา้นค่ารักษาพยาบาล
รวมถึงต้นทุนค่าประกนัด้านสุขภาพ การลดอัตราการเรียกร้องสิทธ์ิจากการท าประกัน นอกจากน้ีความยืดหยุ่นของก าลังคน 
มีมาก และความสามารถในการสลับเปลี่ยนพนักงานมีมากขึ้น ซึ่งเปน็ผลจากความรูส้ึกในการเป็นเจ้าของโรงเรียน  
และการมีส่วนร่วมในการท างานท่ีเพิ่มขึ้น และอัตราการสรรหาและคัดเลือกครดูีขึ้น เนื่องจากความนา่สนใจเพิ่มขึ้น 
ของสถานศึกษาจากความเชื่อถือเรื่องคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดีของโรงเรียน ลดอัตราการขาดงานและการลาออกของครู 
โดยเฉพาะครูที่ด ีและท าให้ครูรูส้กึสนใจงานมากขึ้น จากการให้ครมูีส่วนร่วมในการตดัสินใจ การใหส้ทิธิออกเสียง การรับฟัง
ความคิดเห็นของครู การเคารพสทิธิของครู Schuler, Beutell and Youngblood (1988 : 49) สอดคล้องกับสมยศ ชิณโคตร 
(2557 : 121) กล่าวว่ามาตรการสง่เสริมคณุภาพชีวิตการท างานของครู หมายถึง ผู้บริหารต้องมีแผนเป็นแนวทางปฏิบัต ิ
เพื่อช่วยสนับสนุนและพัฒนาให้ครูมีคณุภาพชีวิตการท างานท่ีดีขึ้น ประกอบด้วย การจ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและยตุิธรรม 
การจัดให้ครูมีความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการท างานท่ีดี การสนับสนุนให้ครมูีความมั่นคงในการท างาน
และก้าวหน้าในวิชาชีพ การส่งเสรมิให้ครูได้รับการพัฒนาสู่ความเปน็ครูมืออาชีพ การส่งเสริมครูให้มคีวามสัมพันธ์ที่ด ี
กับผู้บริหาร เพื่อนร่วมงาน ผูป้กครอง และชุมชน การสนับสนุนครูให้สามารถใช้เวลาได้อย่างสมดลุ และการเสริมสร้างครู 
ให้มีคุณลักษะตามอัตลักษณ์การศกึษาของโรงเรียน 
 สรุปได้ว่า คณุภาพชีวิตการท างานของครูนั้นมีความส าคัญอย่างมาก เพราะครูเป็นอาชีพท่ีส าคญัอย่างมาก  
ในการให้การศึกษาเรียนรู้ ท้ังในดา้นวิชาการและประสบการณ์ตลอดจน ดูแลเอาใจสั่งสอนอบรมให้เดก็ได้พบกับแสงสว่าง 
แห่งปัญญา อันจะเป็นหนทางในการประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเอง รวมทั้งการน าพาสังคมประเทศชาติก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง  
เมื่อครูมีคณุภาพชีวิตการท างานที่ดีแล้ว จะท าให้เกิดประโยชน์ท้ังต่อครูและโรงเรียนควบคู่กัน กล่าวคือ ครูจะเกิดความพึงพอใจ
ในการท างาน มีขวัญและก าลังใจ รวมทั้งมีความมุ่งมั่นในการท างานตามทีโ่รงเรียนก าหนด ซึ่งจะส่งผลให้โรงเรียนมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากข้ึน 
 
องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตการท างานของครู 
 คุณภาพชีวิตในการท างานของครู หมายถึง ความรู้สึกที่ดีของครูที่มีต่อการท างานในโรงเรียน เพราะได้รับการตอบสนอง
ความต้องการทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างเหมาะสม มีสุขภาพกายและสุขภาพจติที่ดี ท าให้สามารถท างานได้อย่างมีความสุข 
เกิดความพึงพอใจในการท างาน และส่งผลต่อประสิทธิภาพของการท างาน สังเคราะหจ์ากแนวคิดและงานวิจัยของ Bruce and 
Blackburn (1992 : 15-16), ประเสริฐ สุภภมูิ (2557 : 59), พิศ ศรีสวัสดิ์ (2557 : 102), วรรณพิมพ์ หนูมงกุฎ (2557 : 104) 
และชัยสิทธ์ิ สุวรรณน้อย (2558 : 54) ประกอบด้วย 
 1. ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและเปน็ธรรม หมายถึง การที่ครไูด้รบัรายได้และผลตอบแทนท่ีเพียงพอในการด ารงชีวิต
และสอดคล้องกับมาตรฐานท่ียอมรับกันโดยทั่วไป รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่นอกเหนือจากเงินเดอืนหรือค่าตอบแทน  
เชน่ สวัสดิการต่าง ๆ คุ้มค่ากับความตั้งใจในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ โดยครูมีความรู้สึกว่ามีความเหมาะสม เพียงพอและเป็นธรรม
เมื่อเปรยีบเทียบกับรายได้ ต าแหน่ง ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน และการปฏิบัติงาน ที่มรีะดับการปฏิบัติงานคลา้ยกัน  
 2. โอกาสไดร้ับการพัฒนาและใช้ความสามารถของตนเอง หมายถึง ครูไดร้ับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ 
โดยการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การศึกษาต่อในระดับต่าง ๆ การเรียนรู้จากการท างาน การมโีอกาสร่วมแสดงความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ สามารถก าหนดเป้าหมายและวิธีการด าเนินงานของตนเองได้ เพื่อน าความรู้ความสามารถมาประยุกต์ใช้ในการท างาน 
รวมถึงการที่ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ครูได้ตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิบตัิงานอย่างเต็มที ่
 3. สภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย หมายถึง สถานที่และสภาพแวดล้อมที่ครูปฏิบัติงานมีความเหมาะสม 
มีแสงสว่างที่เพียงพอ มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ปราศจากเสียง และกลิ่น มีความแข็งแรง มั่นคง ปลอดภัย วัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้มีอย่างเพียงพอ และมีสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเหมาะสมกับลักษณะงาน 
 4. ความก้าวหน้าและความมั่นคงในการท างาน หมายถึง ครไูด้รับการส่งเสริมใหเ้พิ่มขีดความสามารถของตนเอง  
ได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนในการท างานอย่างเต็มที่ และมีการพัฒนาทักษะการท างานให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้น มีโอกาส 
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 จากแนวคิดดังกล่าวสรุปได้ว่าคุณภาพชีวิตการท างาน มีความส าคญัเพื่อท าให้ผู้ใช้แรงงานมีคุณภาพชีวิตท างาน 
ที่ดีขึ้น โดยการปรับปรุงคณุภาพชีวิตการท างาน ควรผา่นข้อเรียกร้องทางกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องงาน และวิธีการด าเนินการ
ร่วมกันระหว่างลูกจ้างและฝ่ายบรหิาร ในการยอมรับร่วมกันถึงความปรารถนา และความเอาใจใสต่่อคุณภาพชีวิตการท างาน 
 
ความหมายของคุณภาพชีวิตการท างานของครู 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 5) ให้ความหมายของครูว่า บุคคลซึ่งท าหน้าที่ในการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ 
การวัดผลประเมินผลโดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สอดคล้องกับเขมิกา สาธร (2556 : 17)  
ได้ให้ความหมายของครูว่า บุคคลที่ท าหน้าท่ีให้ค าแนะน า หรืออ านวยการในการจดัประสบการณ์การเรียนส าหรับนักเรียน 
ในสถาบันการศึกษาไม่ว่าจะเป็นรฐัหรือเอกชน เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ มีการศึกษาดีเป็นพิเศษในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง  
ที่สามารถให้บุคคลอื่น ๆ เกดิความเจรญิงอกงามหรือพัฒนาก้าวหน้าได้ และเป็นบุคคลที่ส าเร็จหลักสตูรวิชาชีพจากสถาบัน
ฝึกหัดครู และการฝึกอบอบรมนั้นได้รับรองอย่างเป็นทางการ โดยการมอบประกาศนียบตัรทางการสอนให้แก่บุคคลนั้น  
เป็นผู้มีจติใจดีงาม ผู้ควรเคารพ หรือผู้ที่ทุกคนให้ความนับถือ และคณุภาพชีวิตการท างานเป็นลักษณะการท างานท่ีตอบสนอง
ความต้องการและความปรารถนาของบุคคล โดยพิจารณาจากคณุลกัษณะ แนวทางความเป็นบุคคล สภาพตัวบุคคลหรือสังคม 
Carrell, Kuzmits & Elbert (1992 : 27) อธิบายความหมายคณุภาพชีวิตการท างาน ว่าการพยายามที่จะท าให้ความต้องการ
ส่วนบุคคลของพนักงานได้รับการสนองตอบในการท างานของพวกเขา และการปรับปรุงคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานนั้น 
องค์การสามารถท าได้ทั้งด้านสังคม และดา้นความรับผิดชอบในเชิงจริยธรรม โดยโครงการคณุภาพชีวติการท างานนั้น  
จะเน้นการสร้างความสบายใจ สภาพแวดล้อมการท างานท่ีปลอดภยั และโดยเฉพาะพยายามสร้างให้พนักงานมีความสนุก 
กับการท างานเหมือนก าลังเล่นสนกุอยู่กับเพื่อน ท าให้พนักงานมีความสมบรูณ์ทั้งทางร่างกายและจติใจ มีชีวิตชีวา มีความคิด
สร้างสรรค์ทีด่ี ส่งผลไปสู่การมีแรงจูงใจในการท างานมากขึ้น และช่วยเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้นด้วย ซึ่งสอดคล้องกับกมล กฤษวงศ์ 
(2556 : 26) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตการท างานของครู หมายถึง ความรู้สึกของครูที่มพีึงพอใจในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันออกไป
ตามมิติของการรับรู้และค่านิยมของแต่ละบุคคล ในด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม สภาพการท างานที่มีความปลอดภัย
และส่งเสรมิสุขภาพความก้าวหน้า และความมั่นคงในงานโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล การบูรณาการทางสังคม
ประชาธิปไตยในองค์การ ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว และลักษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 จากความหมายเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานของครูดังกล่าวข้างต้น สรุปว่าความรู้สึกที่ดีของครูที่มีตอ่การท างาน
ในโรงเรียน เพราะได้รบัการตอบสนองความต้องการทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างเหมาะสม มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ี 
ท าให้สามารถท างานได้อย่างมีความสุข เกิดความพึงพอใจในการท างาน ท าหน้าที่ในการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้  
การวัดผลประเมินผลโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่สามารถให้นักเรียนเกิดความเจริญงอกงามหรือพัฒนาก้าวหน้าได้ และสง่ผลต่อ
ประสิทธิภาพของการท างานอย่างเต็มที่  
 
ความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างานของครู 
 เขมิกา สาธร (2556 : 20) กล่าวถึงความส าคัญของครู ว่าครูเป็นผู้มปีัญญาและความรู้อย่างกว้างขวางโดยแท้จริง 
เป็นผู้กล่อมเกลาอบรมสั่งสอนศิษย์อย่างต่อเนื่อง ตามพัฒนาการแตล่ะวัยคอยปลูกฝังความรู้ ความคิด จิตใจ พัฒนาเยาวชน 
ให้มีความเจริญในทุก ๆ ด้าน เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาเล่าเรียน หรือการประกอบอาชีพ ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งส่งเสริมความมั่นคงทางศาสนา และวัฒนธรรม สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ที่ส าคัญช่วยพัฒนา
ชุมชน และประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไป กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 56) ได้กล่าวถึงความส าคญัของครู  
ว่าเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรยีนรู้ ซึ่งมผีลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียน สอดคล้องกับ 
ธันญารัตน์ ศรีข า (2555 : 24) กล่าวว่าครูมีความส าคญัต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค ์
ที่ตั้งไว้ เช่น พฤติกรรมการสอน คณุลักษณะของครู ความศรัทธาในวิชาชีพการพัฒนาตนเองและการวางตน มีอิทธิพลทางตรง
ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความสามารถในการแก้ปญัหาอย่างเป็นระบบ ของนักเรียนและอิทธิพลทางอ้อมต่อคุณธรรม
และจริยธรรมของนักเรียนและถึงประสิทธิผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนทั้งสิ้น และนิตพร บุญหนัก (2555 : 14) กล่าวถึง
ความส าคญัของครู ว่าครเูป็นอาชีพท่ีส าคัญ ครูนับเป็นปูชนียบุคคลที่มีความส าคัญอย่างมาก ในการให้การให้การศึกษาเรียนรู้ 
ทั้งในด้านวิชาการและประสบการณ์ ตลอดจนเป็นผูม้ีความเสียสละ ดูแลเอาใจสั่งสอนอบรมให้เด็กได้พบกับแสงสว่างแห่งปัญญา
อันจะเป็นหนทางในการประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเอง รวมทั้งการน าพาสังคมประเทศชาติก้าวไปสู่ความเจรญิรุ่งเรือง 

 
 

เพราะฉะนั้นความส าเรจ็ของโรงเรยีน ย่อมมาจากคณุภาพชีวิตการท างานของครู รวมถึงความส าเร็จของโรงเรียน ย่อมมาจาก
คุณภาพชีวิตการท างานของครู ดังเช่นนักวิชาการได้กล่าวถึงความส าคัญของคุณภาพชีวิตการท างานของครู ว่าคุณภาพชีวิต 
การท างานของครู สามารถเพิ่มความพึงพอใจในการท างาน เสริมสรา้งขวัญและก าลังใจให้พนักงาน และท าให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น
อย่างน้อยที่สุดก็เกิดอตัราขาดงานท่ีลดลง เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานเพิ่มขึ้น จากการที่พนักงานมสี่วนร่วมและสนใจ 
งานมากขึ้น ลดความเครยีด อุบัติเหตุ และความเจ็บป่วยจากการท างาน ซึ่งจะส่งผลถึงการลดต้นทุนดา้นค่ารักษาพยาบาล
รวมถึงต้นทุนค่าประกันด้านสุขภาพ การลดอัตราการเรียกร้องสิทธ์ิจากการท าประกัน นอกจากน้ีความยืดหยุ่นของก าลังคน 
มีมาก และความสามารถในการสลับเปลี่ยนพนักงานมีมากขึ้น ซึ่งเปน็ผลจากความรูส้ึกในการเป็นเจ้าของโรงเรียน  
และการมีส่วนร่วมในการท างานท่ีเพิ่มขึ้น และอัตราการสรรหาและคัดเลือกครูดีขึ้น เนื่องจากความนา่สนใจเพิ่มขึ้น 
ของสถานศึกษาจากความเชื่อถือเรื่องคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดีของโรงเรียน ลดอัตราการขาดงานและการลาออกของครู 
โดยเฉพาะครูที่ดี และท าให้ครูรูส้กึสนใจงานมากขึ้น จากการให้ครมูีส่วนร่วมในการตดัสินใจ การใหส้ทิธิออกเสียง การรับฟัง
ความคิดเห็นของครู การเคารพสทิธิของครู Schuler, Beutell and Youngblood (1988 : 49) สอดคล้องกับสมยศ ชิณโคตร 
(2557 : 121) กล่าวว่ามาตรการสง่เสริมคณุภาพชีวิตการท างานของครู หมายถึง ผู้บริหารต้องมีแผนเป็นแนวทางปฏิบัต ิ
เพื่อช่วยสนับสนุนและพัฒนาให้ครูมีคณุภาพชีวิตการท างานท่ีดีขึ้น ประกอบด้วย การจ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและยตุิธรรม 
การจัดให้ครูมีความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการท างานท่ีดี การสนับสนุนให้ครมูีความมั่นคงในการท างาน
และก้าวหน้าในวิชาชีพ การส่งเสรมิให้ครูได้รับการพัฒนาสู่ความเปน็ครูมืออาชีพ การส่งเสริมครูให้มคีวามสัมพันธ์ที่ด ี
กับผู้บริหาร เพื่อนร่วมงาน ผูป้กครอง และชุมชน การสนับสนุนครูให้สามารถใช้เวลาได้อย่างสมดลุ และการเสริมสร้างครู 
ให้มีคุณลักษะตามอัตลักษณ์การศกึษาของโรงเรียน 
 สรุปได้ว่า คณุภาพชีวิตการท างานของครูนั้นมีความส าคัญอย่างมาก เพราะครูเป็นอาชีพท่ีส าคญัอย่างมาก  
ในการให้การศึกษาเรียนรู้ ท้ังในดา้นวิชาการและประสบการณ์ตลอดจน ดูแลเอาใจสั่งสอนอบรมให้เดก็ได้พบกับแสงสว่าง 
แห่งปัญญา อันจะเป็นหนทางในการประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเอง รวมทั้งการน าพาสังคมประเทศชาติก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง  
เมื่อครูมีคณุภาพชีวิตการท างานที่ดีแล้ว จะท าให้เกิดประโยชน์ท้ังต่อครูและโรงเรียนควบคู่กัน กล่าวคือ ครูจะเกิดความพึงพอใจ
ในการท างาน มีขวัญและก าลังใจ รวมทั้งมีความมุ่งมั่นในการท างานตามทีโ่รงเรียนก าหนด ซึ่งจะส่งผลให้โรงเรียนมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากข้ึน 
 
องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตการท างานของครู 
 คุณภาพชีวิตในการท างานของครู หมายถึง ความรู้สึกที่ดีของครูที่มีต่อการท างานในโรงเรียน เพราะได้รับการตอบสนอง
ความต้องการทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างเหมาะสม มีสุขภาพกายและสุขภาพจติที่ดี ท าให้สามารถท างานได้อย่างมีความสุข 
เกิดความพึงพอใจในการท างาน และส่งผลต่อประสิทธิภาพของการท างาน สังเคราะหจ์ากแนวคิดและงานวิจัยของ Bruce and 
Blackburn (1992 : 15-16), ประเสริฐ สุภภมูิ (2557 : 59), พิศ ศรีสวัสดิ์ (2557 : 102), วรรณพิมพ์ หนูมงกุฎ (2557 : 104) 
และชัยสิทธ์ิ สุวรรณน้อย (2558 : 54) ประกอบด้วย 
 1. ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและเปน็ธรรม หมายถึง การที่ครไูด้รบัรายได้และผลตอบแทนท่ีเพียงพอในการด ารงชีวิต
และสอดคล้องกับมาตรฐานท่ียอมรับกันโดยทั่วไป รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่นอกเหนือจากเงินเดอืนหรือค่าตอบแทน  
เชน่ สวัสดิการต่าง ๆ คุ้มค่ากับความตั้งใจในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ โดยครูมีความรู้สึกว่ามีความเหมาะสม เพียงพอและเป็นธรรม
เมื่อเปรยีบเทียบกับรายได้ ต าแหน่ง ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน และการปฏิบัติงาน ที่มรีะดับการปฏิบัติงานคลา้ยกัน  
 2. โอกาสไดร้ับการพัฒนาและใช้ความสามารถของตนเอง หมายถึง ครูไดร้ับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ 
โดยการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การศึกษาต่อในระดับต่าง ๆ การเรียนรู้จากการท างาน การมโีอกาสร่วมแสดงความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ สามารถก าหนดเป้าหมายและวิธีการด าเนินงานของตนเองได้ เพื่อน าความรู้ความสามารถมาประยุกต์ใช้ในการท างาน 
รวมถึงการที่ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ครูได้ตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิบตัิงานอย่างเต็มที ่
 3. สภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย หมายถึง สถานที่และสภาพแวดล้อมที่ครูปฏิบัติงานมีความเหมาะสม 
มีแสงสว่างที่เพียงพอ มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ปราศจากเสียง และกลิ่น มีความแข็งแรง มั่นคง ปลอดภัย วัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้มีอย่างเพียงพอ และมีสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเหมาะสมกับลักษณะงาน 
 4. ความก้าวหน้าและความมั่นคงในการท างาน หมายถึง ครไูด้รับการส่งเสริมใหเ้พิ่มขีดความสามารถของตนเอง  
ได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนในการท างานอย่างเต็มที่ และมีการพัฒนาทักษะการท างานให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้น มีโอกาส 
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ที่จะไดเ้ลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น โดยพจิารณาจากความรู้ความสามารถจนประสบผลส าเร็จในหน้าท่ีการท างานให้เป็นที่ยอมรับ 
ของเพื่อนร่วมงาน สมาชิกครอบครัวหรือผูเ้กี่ยวข้องตามที่มุ่งหวัง และสร้างความมั่นใจในการปฏิบตัิงาน ว่ามีความมั่นคง  
ไม่ถูกโยกย้ายหรือเปลีย่นแปลงความรับผิดชอบ จนขาดความมั่นใจในงานท่ีรับผิดชอบ 
 5. ความสมดลุระหว่างชีวิตการท างานกับชีวิตส่วนตัว หมายถึง ภาวะที่ครูมีความพึงพอใจกับลักษณะงาน 
และปรมิาณงานท่ีเหมาะสมกับสภาพการด าเนินชีวิต มคีวามสมดลุระหว่างช่วงเวลาปฏิบัติงานกับช่วงเวลาอิสระจากงาน  
มีช่วงเวลาที่ได้คลายเครียดจากภาระหน้าท่ีที่รับผิดชอบอย่างเหมาะสม 
 6. การมีส่วนร่วมในการท างานและความสมัพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น หมายถึง ครูได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหาร 
และเพื่อนครูใหโ้อกาสแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติหนา้ที่ ตามสทิธ์ิในขอบเขตงานท่ีได้รับผิดชอบ โดยมีความสมัพันธ์อันดี
และเป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงานทุกคน 
 สรุปได้ว่า องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตการท างานของครู ประกอบด้วยค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม 
โอกาสได้รับการพัฒนาและใช้ความสามารถของตนเอง สภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ความก้าวหน้าและความมั่นคง
ในการท างาน ความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานกับชีวิตส่วนตัว และการมสี่วนร่วมในการท างาน และความสัมพันธ์ที่ด ี
กับบุคคลอื่น 
 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของครู 
 เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าผลยอ่มเกิดแตเ่หตุ ผลจะเป็นเช่นใดย่อมเนื่องมาจากเหตุ ปัจจัยทีส่่งผลตอ่คุณภาพชีวิต
การท างานของครู หมายถึง สิ่งท่ีเป็นสาเหตุท าให้คุณภาพชีวิตการท างานของครูดีขึ้น ประกอบด้วย บรรยากาศองค์การ 
วัฒนธรรมองค์การ ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันต่อองค์การ ดังนี้ 
 1. บรรยากาศองค์การ หมายถึง การรับรู้ทีม่ีต่อการมีปฏสิัมพันธ์ของบุคลากร และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน
ขององค์การ กระบวนการท างานในองค์การที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติ และพฤติกรรมการปฏิบตัิงานของบุคลากรในองค์การ 
ทั้งทางตรงและทางอ้อม ท่ีส่งผลตอ่การปฏิบัติงานใหส้ าเรจ็ตามที่ก าหนดไว้ สังเคราะห์จากแนวคิดและวานวิจัยของ Litwin 
and Stringer (1968 : 81-82) และประเสริฐ สภุภมูิ (2557 : 49) ประกอบด้วย 
  1.1 โครงสร้างองค์การ หมายถึง สิง่ที่ครูรับรู้เกีย่วกับนโยบาย โครงสร้างงาน ลักษณะงาน การแบ่งสาย 
การด าเนินงาน รวมไปถึงกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และการตดิต่อสื่อสารตามสายบังคับบัญชา ซึ่งเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
ให้บรรลเุป้าหมาย 
  1.2 ความอบอุ่นและการให้ความสนับสนุน หมายถึง การรับรู้เกี่ยวกับสัมพันธภาพของบุคลากรต่าง ๆ  
ในโรงเรียน รวมถึงความร่วมมือร่วมใจกันท างานอย่างเป็นมิตร การท างานเป็นทีม และได้รับการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน
จากผู้บรหิารและเพื่อนร่วมงาน ทั้งด้านความก้าวหน้า การพัฒนา และการจัดหาวสัดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างเพียงพอ 
  1.3 ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย หมายถึง การที่ครูรับรู้และปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
ทีไ่ด้รับมอบหมาย และเอาใจใส่ต่องานที่ได้รับมอบหมาย จนงานส าเร็จและเกิดผลดีเช่ือถือได้รวมทัง้ความมีอิสระในการตัดสินใจ
ในการปฏิบัติงาน  
  1.4 การให้รางวัล หมายถึง การรบัรู้ของครูเกี่ยวกับรางวัลที่เป็นสิ่งจูงใจให้ปฏิบัติงาน เช่น การเลื่อนขั้น  
เลื่อนต าแหน่ง การยกย่องชมเชย ตลอดจนความยุติธรรมในการพิจารณาความดีความชอบ และการสนับสนุนให้ก้าวหน้า 
ในการปฏิบัติงาน  
  1.5 มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง การรับรู้ของครูเกีย่วกับกฎเกณฑ์และแนวทางในการท างาน  
ท าให้เกิดความเข้าใจ และยดึถือในหลักปฏิบตัิให้งานบรรลุตามวัตถปุระสงค์และเป้าหมาย 
 2. วัฒนธรรมองค์การ หมายถึง ค่านิยมความเชื่อทัศนคติความคดิ ที่สมาชิกทุกคนในองค์การรับรูร้่วมกัน 
โดยสะท้อนออกมาเป็นพฤตกิรรม ท าให้เกิดความเช่ือมั่นความร่วมมือ การติดต่อประสานความสัมพันธ์และการมีเป้าหมายร่วมกัน
ในความส าเร็จขององค์การ สังเคราะห์จากแนวคิดและงานวิจัยของ Sergiovanni and Starratt (1988 : 107-109),  
พิศ ศรีสวัสดิ์ (2557 :101) และละคร เขียนชานาจ (2557 : 103) ประกอบด้วย 
  2.1 การมอบอ านาจ หมายถึง การที่ผู้บริหารได้ก าหนดกรอบการท างาน จัดวางครูให้เหมาะสมกับการท างาน
ตรงตามความรู้ ความสามารถ ความถนัด มีการกระจายอ านาจ และมีอิสระในการท างาน เปิดโอกาสให้ครูได้ใช้ความรู้
ความสามารถอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติงาน 

 
 

  2.2 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ หมายถึง การที่ผู้บรหิารเปิดโอกาสให้ครูมีการตดัสินใจปฏิบัติงานตา่ง ๆ 
เพื่อให้งานบรรลตุามวัตถุประสงค ์โดยมีกระบวนการใช้เหตุผลในการพิจารณา วิเคราะห์โดยก าหนดจากทางเลือกหลาย ๆ
ทางเลือก ค านึงถึงความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ ความรู้ความเช่ียวชาญในเรื่องนั้นๆ และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
และได้รับผลกระทบโดยตรงจากการตัดสินใจนั้น 
  2.3 ความไว้วางใจ หมายถึง การทีผู่้บริหารเปดิให้โอกาสครูได้เลือกปฏิบัติงาน ตามความรู้ความสามารถ 
และความต้องการของตน เช่ือมั่นในศักยภาพที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย มีการสื่อสารแบบเปิดเผยความรู้สึกที่ดีต่อกัน 
สร้างบรรยากาศการปฏิบตัิงานท่ีเต็มไปด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจกัน ให้ความช่วยเหลือในการปฏิบตัิงาน และมีการยอมรับ 
ซึ่งกันและกัน 
  2.4 ความมีคุณภาพของงาน หมายถึง การที่ผู้บริหารและครรู่วมมือกันพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาด้วยการ
ปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้บรรลุตามเป้าหมายของสถานศึกษา ครูสามารถปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ โดยมีการสร้าง
แรงจูงใจและบรรยากาศท่ีดีในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
  2.5 การยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน หมายถึง การที่ผู้บรหิารเห็นคณุคา่ในความคิดเห็น ความรู้ความสามารถ 
ของบุคลากร ส่งเสริมการแสวงหาแนวคิดที่ดี และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน มีการยกย่องชมเชยในผลงาน
ความส าเร็จของบุคลากร และบุคคลภายนอกให้การสนับสนุนช่วยเหลือการด าเนินงานของสถานศึกษา 
  2.6 ความเอื้ออาทร หมายถึง การที่ผู้บริหารให้การดูแลเอาใจใส่ในความเป็นอยู่ของบุคลากร ทั้งด้านการงาน
และส่วนตัว สนับสนุนส่งเสริมความก้าวหน้าทางอาชีพของบุคลากร จัดสวสัดิการและประโยชน์เกื้อกูลให้กับบุคลากร 
ในสถานศึกษาอย่างเป็นธรรม 
 3 ความพึงพอใจในงาน หมายถึง ความรูส้ึกชอบ พอใจ หรือมีเจตคติทางบวกต่องาน และสภาพแวดลอ้ม 
ในการท างาน ท าให้เต็มใจท่ีจะท างานท่ีได้รับมอบหมายให้มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์การ
สังเคราะห์จากแนวคดิและงานวิจยัของ Herzberg, Mausner and Synderman (1959 : 110-111), ปุญชรัสมิ์ สังข์เอี่ยม 
(2558 : 97) และอุษณี โกพลรัตน ์(2558 : 7) ประกอบด้วย 
  3.1 ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ หมายถึง รูปแบบงานท่ีครูรับผิดชอบมีความท้าทาย ความน่าสนใจ ปริมาณพอเหมาะ
พอดี และตรงกับความรู้ความสามารถ ความถนัด เปิดโอกาสให้ส่วนร่วมในการวางแผนและการปฏิบัติ และร่วมรับผล สามารถใช้
ความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมประสบการณ์ในการท างาน ท้าทายกระตุ้นให้อยากปฏิบัติงาน และเป็นงานท่ีน่าภาคภูมิใจ 
  3.2 การบังคับบัญชา หมายถึง การที่ผู้บริหารมอบหมายงาน การควบคุมก ากับติดตาม นิเทศ การประเมินผล
การปฏิบัติงาน ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือในการปฏิบตัิงาน ตลอดทั้งมอบอ านาจในการตัดสินใจ การมสีว่นร่วมในการแก้ไขปญัหา 
ให้ความเสมอภาคแกผู่้ใต้บังคับบญัชา โดยยดึถือระเบียบและเหตุผลเป็นส าคัญ เพื่อกระตุ้นใหผู้้ใต้บังคับบัญชาท างานให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียน  
  3.3 สภาพแวดล้อมในการปฏิบตัิงาน หมายถึง อาคารสถานท่ีมีสิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของครู
ในการจัดการเรียนการสอน มีวสัด ุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ ส่งผลให้การปฏิบัติงานของครูด าเนินไปด้วย
ความมีประสิทธิภาพ 
  3.4 ความต้องการได้รับการนับถือและยกย่อง หมายถึง ครูมีความภูมิใจในเกียรติศักดิ์ศรีที่ได้รับจากงานที่ปฏิบัติ 
การไดร้ับการยอมรับจากผู้บังคับบญัชาและเพื่อนร่วมงานในโรงเรียน ในรูปแบบของการยกย่องชมเชย การแสดงความยินดี 
การให้ก าลังใจ หรือการยอมรับในความสามารถ 
 4. ความผูกพันต่อองค์การ หมายถึง ความรู้สึกของครูว่าตนเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ มีทัศนคติทางบวกต่อองค์การ
มีความตั้งใจท างานท้ังงานในหน้าท่ีและงานที่นอกเหนือหน้าท่ีตน เพื่อช่วยให้องค์การประสบความส าเร็จและบรรลเุป้าหมาย  
มีความภาคภูมิใจและเต็มใจท่ีจะอทุิศตน เพื่อผลประโยชน์ขององค์การ ตลอดจนมีความต้องการที่จะเป็นสมาชิกขององค์การ
ตลอดไป โดยไมค่ิดที่จะลาออกจากองค์การ Steers and Porter (1991 : 79), กาญจนา บุญเพลิง (2552 : 103) และ 
เอกลักษณ์ เพียสา (2558 : 18) ประกอบด้วย 
  4.1 การยอมรับเป้าหมายและค่านยิมขององค์การ หมายถึง ครูมีความเช่ือมั่น ยอมรับ ศรัทธาในเป้าหมาย 
กระบวนการบริหาร และค่านยิมทีเ่ป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับโรงเรียน ยอมรับในแนวทางการปฏิบตัิงานเพื่อให้ส าเรจ็เป้าหมาย 
และมีความเช่ือว่าโรงเรียนท่ีตนเองปฏิบัติงานอยู่เป็นองค์กรที่ดีทีสุ่ด จนท าให้เกิดความภาคภมูิใจในโรงเรียนของตน 
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ที่จะไดเ้ลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น โดยพจิารณาจากความรู้ความสามารถจนประสบผลส าเร็จในหน้าท่ีการท างานให้เป็นที่ยอมรับ 
ของเพื่อนร่วมงาน สมาชิกครอบครัวหรือผูเ้กี่ยวข้องตามที่มุ่งหวัง และสร้างความมั่นใจในการปฏิบตัิงาน ว่ามีความมั่นคง  
ไม่ถูกโยกย้ายหรือเปลีย่นแปลงความรับผิดชอบ จนขาดความมั่นใจในงานท่ีรับผิดชอบ 
 5. ความสมดลุระหว่างชีวิตการท างานกับชีวิตส่วนตัว หมายถึง ภาวะที่ครูมีความพึงพอใจกับลักษณะงาน 
และปรมิาณงานท่ีเหมาะสมกับสภาพการด าเนินชีวิต มคีวามสมดลุระหว่างช่วงเวลาปฏิบัติงานกับช่วงเวลาอิสระจากงาน  
มีช่วงเวลาที่ได้คลายเครียดจากภาระหน้าท่ีที่รับผิดชอบอย่างเหมาะสม 
 6. การมีส่วนร่วมในการท างานและความสมัพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น หมายถึง ครูได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหาร 
และเพื่อนครูใหโ้อกาสแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติหนา้ที่ ตามสทิธ์ิในขอบเขตงานท่ีได้รับผิดชอบ โดยมีความสมัพันธ์อันดี
และเป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงานทุกคน 
 สรุปได้ว่า องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตการท างานของครู ประกอบด้วยค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม 
โอกาสได้รับการพัฒนาและใช้ความสามารถของตนเอง สภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ความก้าวหน้าและความมั่นคง
ในการท างาน ความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานกับชีวิตส่วนตัว และการมสี่วนร่วมในการท างาน และความสัมพันธ์ที่ด ี
กับบุคคลอื่น 
 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของครู 
 เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าผลยอ่มเกิดแตเ่หตุ ผลจะเป็นเช่นใดย่อมเนื่องมาจากเหตุ ปัจจัยทีส่่งผลตอ่คุณภาพชีวิต
การท างานของครู หมายถึง สิ่งท่ีเป็นสาเหตุท าให้คุณภาพชีวิตการท างานของครูดีขึ้น ประกอบด้วย บรรยากาศองค์การ 
วัฒนธรรมองค์การ ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันต่อองค์การ ดังนี้ 
 1. บรรยากาศองค์การ หมายถึง การรับรู้ทีม่ีต่อการมีปฏสิัมพันธ์ของบุคลากร และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน
ขององค์การ กระบวนการท างานในองค์การที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติ และพฤติกรรมการปฏิบตัิงานของบุคลากรในองค์การ 
ทั้งทางตรงและทางอ้อม ท่ีส่งผลตอ่การปฏิบัติงานใหส้ าเรจ็ตามที่ก าหนดไว้ สังเคราะห์จากแนวคิดและวานวิจัยของ Litwin 
and Stringer (1968 : 81-82) และประเสริฐ สภุภมูิ (2557 : 49) ประกอบด้วย 
  1.1 โครงสร้างองค์การ หมายถึง สิง่ที่ครูรับรู้เกีย่วกับนโยบาย โครงสร้างงาน ลักษณะงาน การแบ่งสาย 
การด าเนินงาน รวมไปถึงกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และการตดิต่อสื่อสารตามสายบังคับบัญชา ซึ่งเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
ให้บรรลเุป้าหมาย 
  1.2 ความอบอุ่นและการให้ความสนับสนุน หมายถึง การรับรู้เกี่ยวกับสัมพันธภาพของบุคลากรต่าง ๆ  
ในโรงเรียน รวมถึงความร่วมมือร่วมใจกันท างานอย่างเป็นมิตร การท างานเป็นทีม และได้รับการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน
จากผู้บรหิารและเพื่อนร่วมงาน ทั้งด้านความก้าวหน้า การพัฒนา และการจัดหาวสัดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างเพียงพอ 
  1.3 ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย หมายถึง การที่ครูรับรู้และปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
ทีไ่ด้รับมอบหมาย และเอาใจใส่ต่องานที่ได้รับมอบหมาย จนงานส าเร็จและเกิดผลดีเช่ือถือได้รวมทัง้ความมีอิสระในการตัดสินใจ
ในการปฏิบัติงาน  
  1.4 การให้รางวัล หมายถึง การรบัรู้ของครูเกี่ยวกับรางวัลที่เป็นสิ่งจูงใจให้ปฏิบัติงาน เช่น การเลื่อนขั้น  
เลื่อนต าแหน่ง การยกย่องชมเชย ตลอดจนความยุติธรรมในการพิจารณาความดีความชอบ และการสนับสนุนให้ก้าวหน้า 
ในการปฏิบัติงาน  
  1.5 มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง การรับรู้ของครูเกีย่วกับกฎเกณฑ์และแนวทางในการท างาน  
ท าให้เกิดความเข้าใจ และยดึถือในหลักปฏิบตัิให้งานบรรลุตามวัตถปุระสงค์และเป้าหมาย 
 2. วัฒนธรรมองค์การ หมายถึง ค่านิยมความเชื่อทัศนคติความคดิ ที่สมาชิกทุกคนในองค์การรับรูร้่วมกัน 
โดยสะท้อนออกมาเป็นพฤตกิรรม ท าให้เกิดความเช่ือมั่นความร่วมมือ การติดต่อประสานความสัมพันธ์และการมีเป้าหมายร่วมกัน
ในความส าเร็จขององค์การ สังเคราะห์จากแนวคิดและงานวิจัยของ Sergiovanni and Starratt (1988 : 107-109),  
พิศ ศรีสวัสดิ์ (2557 :101) และละคร เขียนชานาจ (2557 : 103) ประกอบด้วย 
  2.1 การมอบอ านาจ หมายถึง การที่ผู้บริหารได้ก าหนดกรอบการท างาน จัดวางครูให้เหมาะสมกับการท างาน
ตรงตามความรู้ ความสามารถ ความถนัด มีการกระจายอ านาจ และมีอิสระในการท างาน เปิดโอกาสให้ครูได้ใช้ความรู้
ความสามารถอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติงาน 

 
 

  2.2 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ หมายถึง การที่ผู้บรหิารเปิดโอกาสให้ครูมีการตดัสินใจปฏิบัติงานตา่ง ๆ 
เพื่อให้งานบรรลตุามวัตถุประสงค ์โดยมีกระบวนการใช้เหตุผลในการพิจารณา วิเคราะห์โดยก าหนดจากทางเลือกหลาย ๆ
ทางเลือก ค านึงถึงความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ ความรู้ความเช่ียวชาญในเรื่องนั้นๆ และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
และได้รับผลกระทบโดยตรงจากการตัดสินใจนั้น 
  2.3 ความไว้วางใจ หมายถึง การทีผู่้บริหารเปดิให้โอกาสครูได้เลือกปฏิบัติงาน ตามความรู้ความสามารถ 
และความต้องการของตน เช่ือมั่นในศักยภาพที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย มีการสื่อสารแบบเปิดเผยความรู้สึกที่ดีต่อกัน 
สร้างบรรยากาศการปฏิบตัิงานท่ีเต็มไปด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจกัน ให้ความช่วยเหลือในการปฏิบตัิงาน และมีการยอมรับ 
ซึ่งกันและกัน 
  2.4 ความมีคุณภาพของงาน หมายถึง การที่ผู้บริหารและครรู่วมมือกันพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาด้วยการ
ปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้บรรลุตามเป้าหมายของสถานศึกษา ครูสามารถปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ โดยมีการสร้าง
แรงจูงใจและบรรยากาศท่ีดีในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
  2.5 การยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน หมายถึง การที่ผู้บรหิารเห็นคณุคา่ในความคิดเห็น ความรู้ความสามารถ 
ของบุคลากร ส่งเสริมการแสวงหาแนวคิดที่ดี และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน มีการยกย่องชมเชยในผลงาน
ความส าเร็จของบุคลากร และบุคคลภายนอกให้การสนับสนุนช่วยเหลือการด าเนินงานของสถานศึกษา 
  2.6 ความเอื้ออาทร หมายถึง การที่ผู้บริหารให้การดูแลเอาใจใส่ในความเป็นอยู่ของบุคลากร ทั้งด้านการงาน
และส่วนตัว สนับสนุนส่งเสริมความก้าวหน้าทางอาชีพของบุคลากร จัดสวสัดิการและประโยชน์เกื้อกูลให้กับบุคลากร 
ในสถานศึกษาอย่างเป็นธรรม 
 3 ความพึงพอใจในงาน หมายถึง ความรูส้ึกชอบ พอใจ หรือมีเจตคติทางบวกต่องาน และสภาพแวดลอ้ม 
ในการท างาน ท าให้เต็มใจท่ีจะท างานท่ีได้รับมอบหมายให้มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์การ
สังเคราะห์จากแนวคดิและงานวิจยัของ Herzberg, Mausner and Synderman (1959 : 110-111), ปุญชรัสมิ์ สังข์เอี่ยม 
(2558 : 97) และอุษณี โกพลรัตน ์(2558 : 7) ประกอบด้วย 
  3.1 ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ หมายถึง รูปแบบงานท่ีครูรับผิดชอบมีความท้าทาย ความน่าสนใจ ปริมาณพอเหมาะ
พอดี และตรงกับความรู้ความสามารถ ความถนัด เปิดโอกาสให้ส่วนร่วมในการวางแผนและการปฏิบัติ และร่วมรับผล สามารถใช้
ความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมประสบการณ์ในการท างาน ท้าทายกระตุ้นให้อยากปฏิบัติงาน และเป็นงานท่ีน่าภาคภูมิใจ 
  3.2 การบังคับบัญชา หมายถึง การที่ผู้บริหารมอบหมายงาน การควบคุมก ากับติดตาม นิเทศ การประเมินผล
การปฏิบัติงาน ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือในการปฏิบตัิงาน ตลอดทั้งมอบอ านาจในการตัดสินใจ การมสีว่นร่วมในการแก้ไขปญัหา 
ให้ความเสมอภาคแกผู่้ใต้บังคับบญัชา โดยยดึถือระเบียบและเหตุผลเป็นส าคัญ เพื่อกระตุ้นใหผู้้ใต้บังคับบัญชาท างานให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียน  
  3.3 สภาพแวดล้อมในการปฏิบตัิงาน หมายถึง อาคารสถานท่ีมีสิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของครู
ในการจัดการเรียนการสอน มีวสัด ุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ ส่งผลให้การปฏิบัติงานของครูด าเนินไปด้วย
ความมีประสิทธิภาพ 
  3.4 ความต้องการได้รับการนับถือและยกย่อง หมายถึง ครูมีความภูมิใจในเกียรติศักดิ์ศรีที่ได้รับจากงานที่ปฏิบัติ 
การไดร้ับการยอมรับจากผู้บังคับบญัชาและเพื่อนร่วมงานในโรงเรียน ในรูปแบบของการยกย่องชมเชย การแสดงความยินดี 
การให้ก าลังใจ หรือการยอมรับในความสามารถ 
 4. ความผูกพันต่อองค์การ หมายถึง ความรู้สึกของครูว่าตนเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ มีทัศนคติทางบวกต่อองค์การ
มีความตั้งใจท างานท้ังงานในหน้าท่ีและงานที่นอกเหนือหน้าท่ีตน เพื่อช่วยให้องค์การประสบความส าเร็จและบรรลเุป้าหมาย  
มีความภาคภูมิใจและเต็มใจท่ีจะอทุิศตน เพื่อผลประโยชน์ขององค์การ ตลอดจนมีความต้องการที่จะเป็นสมาชิกขององค์การ
ตลอดไป โดยไมค่ิดที่จะลาออกจากองค์การ Steers and Porter (1991 : 79), กาญจนา บุญเพลิง (2552 : 103) และ 
เอกลักษณ์ เพียสา (2558 : 18) ประกอบด้วย 
  4.1 การยอมรับเป้าหมายและค่านยิมขององค์การ หมายถึง ครูมีความเช่ือมั่น ยอมรับ ศรัทธาในเป้าหมาย 
กระบวนการบริหาร และค่านยิมทีเ่ป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับโรงเรียน ยอมรับในแนวทางการปฏิบตัิงานเพื่อให้ส าเรจ็เป้าหมาย 
และมีความเช่ือว่าโรงเรียนท่ีตนเองปฏิบัติงานอยู่เป็นองค์กรที่ดีทีสุ่ด จนท าให้เกิดความภาคภมูิใจในโรงเรียนของตน 
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  4.2 ความพยายามทุ่มเทและเต็มใจในการปฏิบัติงานเพื่อองค์การ หมายถึง ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่น ทุ่มเท 
ทีจ่ะปฏิบัติงานในหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ท าให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อให้งานประสบผลส าเร็จ 
  4.3 ความต้องการเป็นสมาชิกขององค์การ หมายถึง ครูมีความต้องการที่จะปฏิบัติงานในโรงเรียนด้วยความศรัทธา 
ผูกพัน และภาคภมูิใจ โดยไม่คดิที่จะลาออกจากการเป็นสมาชิกของโรงเรียน แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารงาน 
หรือเปลีย่นต าแหน่งงานใหม ่
 
สรุปผล 
 คุณภาพชีวิตการท างานของครูโรงเรียนประปรยิัติธรรมแผนกสามัญศึกษา มีความรูส้ึกท่ีดีต่อการท างานในโรงเรียน
หากไดร้ับการตอบสนองความต้องการทั้งทางร่างกายและจติใจอย่างเหมาะสม มสีุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ท าให้สามารถ
ท างานได้อย่างมีความสุข เกิดความพึงพอใจในการท างาน และส่งผลต่อประสิทธิภาพของการท างาน ต้องมีองค์ประกอบ 
ของคุณภาพชีวิตการท างานของครู ประกอบด้วย ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม โอกาสได้รับการพัฒนาและใช้ความสามารถ
ของตนเอง สภาพแวดล้อมท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ความก้าวหน้าและความมั่นคงในการท างาน ความสมดุลระหว่างชีวิต
การท างานกับชีวิตส่วนตัว และการมีส่วนร่วมในการท างานและความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อคณุภาพชีวิต
การท างานของครูในโรงเรยีนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ประกอบด้วยบรรยากาศขององค์การ วัฒนธรรมองค์การ 
ความพึงพอใจในงาน และความผกูพันต่อองค์กร  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ คือ ผู้บริหารโรงเรยีนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถ 
น าองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับนโยบายการบริหารงานบคุคล และการพัฒนาองค์การทางดา้นการศึกษา 
ให้เกิดประสิทธิภาพ อีกท้ังยังเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้บุคลากรครูในโรงเรียนพระปริยตัิธรรม 
แผนกสามัญศึกษา มีคณุภาพชีวิตการท างานท่ีดี จะน าไปสู่การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน และพัฒนาโรงเรยีน 
ให้มีคุณภาพไดต้่อไป 
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  4.2 ความพยายามทุ่มเทและเต็มใจในการปฏิบัติงานเพื่อองค์การ หมายถึง ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่น ทุ่มเท 
ทีจ่ะปฏิบัติงานในหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ท าให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อให้งานประสบผลส าเร็จ 
  4.3 ความต้องการเป็นสมาชิกขององค์การ หมายถึง ครูมีความต้องการที่จะปฏิบัติงานในโรงเรียนด้วยความศรัทธา 
ผูกพัน และภาคภมูิใจ โดยไม่คดิที่จะลาออกจากการเป็นสมาชิกของโรงเรียน แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารงาน 
หรือเปลีย่นต าแหน่งงานใหม ่
 
สรุปผล 
 คุณภาพชีวิตการท างานของครูโรงเรียนประปรยิัติธรรมแผนกสามัญศึกษา มคีวามรูส้ึกท่ีดีต่อการท างานในโรงเรียน
หากไดร้ับการตอบสนองความต้องการทั้งทางร่างกายและจติใจอย่างเหมาะสม มสีุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ท าให้สามารถ
ท างานได้อย่างมีความสุข เกิดความพึงพอใจในการท างาน และส่งผลต่อประสิทธิภาพของการท างาน ต้องมีองค์ประกอบ 
ของคุณภาพชีวิตการท างานของครู ประกอบด้วย ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม โอกาสได้รับการพัฒนาและใช้ความสามารถ
ของตนเอง สภาพแวดล้อมท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ความก้าวหน้าและความมั่นคงในการท างาน ความสมดุลระหว่างชีวิต
การท างานกับชีวิตส่วนตัว และการมีส่วนร่วมในการท างานและความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อคณุภาพชีวิต
การท างานของครูในโรงเรยีนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ประกอบด้วยบรรยากาศขององค์การ วัฒนธรรมองค์การ 
ความพึงพอใจในงาน และความผกูพันต่อองค์กร  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ คือ ผู้บริหารโรงเรยีนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถ 
น าองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับนโยบายการบริหารงานบคุคล และการพัฒนาองค์การทางดา้นการศึกษา 
ให้เกิดประสิทธิภาพ อีกท้ังยังเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้บุคลากรครูในโรงเรียนพระปริยตัิธรรม 
แผนกสามัญศึกษา มีคณุภาพชีวิตการท างานท่ีดี จะน าไปสู่การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน และพัฒนาโรงเรยีน 
ให้มีคุณภาพไดต้่อไป 
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บทคัดย่อ 
 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธรุกิจในกิจกรรมทางบรโิภคอยู่บนพ้ืนฐานของกฎหมายเอกชน 
ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในเรื่องของหลักกฎหมายทรัพย์สิน หลักกฎหมายสญัญาและหลักกฎหมายละเมิด  
ซึ่งในระบบการค้าเสรี (Laissez Faire) ที่มีระบบกฎหมายเอกชนเป็นเครื่องมือจัดการนิติสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจ
กลับไม่สามารถคุ้มครองสิทธิและรักษาความเป็นธรรมให้แก่ผู้บริโภคได้อย่างเพียงพอ ผู้ประกอบธุรกิจได้อาศัยหลักกฎหมายเอกชน
เป็นช่องทางในการจัดท าสัญญาฝา่ยเดียว เพื่อเอารัดเอาเปรยีบและแสวงหาประโยชน์จากผู้บริโภค ซึง่ขาดอ านาจต่อรอง 
ทางเศรษฐกิจ ขาดความรู้ข้อมูลขา่วสารที่ถูกต้องชัดเจนและครบถ้วน เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ และขาดประสิทธิภาพ 
ในการรวมกลุม่ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะเข้ามามีบทบาทในกิจกรรมการบรโิภค โดยการปรับเปลีย่นจากแนวคิด 
เศรษฐกิจเสรีนิยม มาสู่แนวคิดเศรษฐกิจรูปแบบรัฐสวัสดิการ (Welfare State) โดยในบทความนี้ขอน าเสนอทฤษฎ ี
กฎหมายสัญญาและวิวัฒนาการบทบาทของรัฐในการแทรกแซงนิตสิัมพันธ์ ด้านสญัญาระหวา่งผู้บรโิภคกับผู้ประกอบธุรกิจ 
รวมไปถึงสภาพข้อเท็จจริงนติิสัมพนัธ์ด้านสัญญาระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธรุกิจในปัจจุบัน และขอบเขตรูปแบบของรัฐ 
ในการแทรกแซงนิติสมัพันธ์ด้านสญัญาในกิจกรรมการบริโภค ตลอดจนวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายเอกชน 
กับกฎหมายมหาชนในกลไกการคุม้ครองผู้บรโิภคด้านสญัญาของไทย 
 
ค าส าคัญ  : การคุ้มครองผู้บรโิภค, กฎหมายสญัญา, กฎหมายเอกชน 
 
Abstract  
 A relationship between a consumer and a businessperson in consumption activities is based  
on the private law under The Commercial and Civil Code, especially the property law. Contract law  
and tortious law principle those in the Laissez Faire system which private law is the tool in managing  
the legal relationship between the consumer and the businessperson. However, they cannot sufficiently 
protect the rights and preserve the justice to the consumer. The businessperson applies the private law  
as the way to make a unilateral contract in order to take advantage and exploit benefits from the consumer 
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เศรษฐกิจเสรีนิยม มาสู่แนวคิดเศรษฐกิจรูปแบบรัฐสวัสดิการ (Welfare State) โดยในบทความนี้ขอน าเสนอทฤษฎ ี
กฎหมายสัญญาและวิวัฒนาการบทบาทของรัฐในการแทรกแซงนิตสิัมพันธ์ ด้านสญัญาระหวา่งผู้บรโิภคกับผู้ประกอบธุรกิจ 
รวมไปถึงสภาพข้อเท็จจริงนติิสัมพนัธ์ด้านสัญญาระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธรุกิจในปัจจุบัน และขอบเขตรูปแบบของรัฐ 
ในการแทรกแซงนิติสมัพันธ์ด้านสญัญาในกิจกรรมการบริโภค ตลอดจนวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายเอกชน 
กับกฎหมายมหาชนในกลไกการคุม้ครองผู้บรโิภคด้านสญัญาของไทย 
 
ค าส าคัญ  : การคุ้มครองผู้บรโิภค, กฎหมายสญัญา, กฎหมายเอกชน 
 
Abstract  
 A relationship between a consumer and a businessperson in consumption activities is based  
on the private law under The Commercial and Civil Code, especially the property law. Contract law  
and tortious law principle those in the Laissez Faire system which private law is the tool in managing  
the legal relationship between the consumer and the businessperson. However, they cannot sufficiently 
protect the rights and preserve the justice to the consumer. The businessperson applies the private law  
as the way to make a unilateral contract in order to take advantage and exploit benefits from the consumer 
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who lacks the economic bargaining power, correct and complete information regarding a product  
or a service and also the effectivel gathering into a group of the consumers. Therefore, it is the State’s 
duty to have a role in consumption activities by changing the Laissez Faire concept to the Welfare State 
concept. In this regard, this article introduces the private law theory and the evolution of the State’s role 
in intervening legal relationship between the consumer and the businessperson regarding their contract, 
including the current fact of legal relationship on the contract between the consumer and the busiperson 
and a form of State’s intervention in legal relationship on contract in consumption activities. Lastly,  
it also analyzes the relationship between the private law and the public law in a consumer protection 
mechanism on contract in Thailand.  
 
Keywords : Consumer Protection, Contract Law, Private Law 
 
บทน า 

 ประเทศไทยด าเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจระบบการค้าเสรี (Laissez Faire) โดยรัฐปล่อยใหเ้อกชนด าเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจระหว่างกันเองได้อยา่งเสรี ภายใต้หลักปรัชญาเสรีนิยม (Liberalism) และหลักปัจเจกชนนิยม (Individualism) 
ทีร่ัฐยึดหลักการเคารพกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินหลัก ความศักดิส์ิทธ์ิของเจตนาและหลักเสรีภาพในการแสดงเจตนาของเอกชน 
ซึ่งรัฐจะด าเนินการควบคมุระบบเศรษฐกิจด้วยความระมัดระวังอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้กระทบต่อเอกชน ส าหรับความสัมพันธ์
ระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจในกิจกรรมทางบรโิภค ก็เป็นไปอย่างสอดคล้องกับปรัชญาดังกล่าวเช่นกัน โดยมีหลักการ
พื้นฐานของกฎหมายเอกชนภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ ในเรื่องของหลักกฎหมายทรัพย์สิน หลักกฎหมายสญัญา 
และหลักกฎหมายละเมดิ ทั้งนี้ หลกักฎหมายสัญญาจะเปิดกว้างเพื่อให้เอกชน สามารถก าหนดข้อตกลงท าสัญญาตามเจตนา
ของตนภายใต้กรอบความชอบด้วยกฎหมาย และไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยรัฐมีเครื่องมือ
ส าหรับบังคับหรือรับรองสิทธิของเอกชนดังกล่าวภายใต้บทบัญญัติประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง อย่างไรก็ดี  
แนวคิดเศรษฐกิจระบบการค้าเสรี (Laissez Faire) มักจะน าไปสู่สภาวะของการแข่งขันกันเอง ระหว่างผู้ประกอบธรุกิจ 
เพื่อแสวงหาก าไรและครอบครองส่วนแบ่งตลาด ส่งผลให้ระบบตลาดล้มเหลวและเกดิการผูกขาดตามมา ท าให้รัฐต้องเข้ามา
แทรกแซงระบบโครงสร้างทางเศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดความสมดลุและรักษาระบบการแข่งขันเสรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และเป็นธรรม ขณะเดียวกันในด้านความสัมพันธร์ะดับปจัเจกบุคคล ระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจนั้น ปรากฏว่า 
ผู้ประกอบธรุกิจได้ค้นคว้าวิจัยและน าพัฒนาการความกา้วหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันสมยั ตลอดจนวิทยาการ 
ด้านบริหารจัดการและการตลาดมาใช้ในระบบการผลิตสินค้าและผลติภัณฑ์ ท าให้มีสินคา้และผลิตภณัฑ์จ านวนมากออกมา 
สู่ทอ้งตลาดมีระบบการกระจายสนิค้าและการจัดจ าหน่ายที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคทั่วไป พร้อมกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาด 
ที่สลับซับซ้อนเพื่อให้ผู้บรโิภคภักดตี่อสินค้าหรือผลิตภณัฑ์ของตน ประกอบกับสถาบันการเงินได้มีการออกนวัตกรรมสินเช่ือ
หรือเครดิตรูปแบบใหม่ ๆ ซึ่งเป็นการส่งเสริมอ านาจซื้อของประชาชน ขณะเดียวกันก็กระตุ้นการตดัสินใจของผู้บริโภค 
ในการซื้อสินค้าหรือบริการได้สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 

 อย่างไรก็ดี ในสถานการณ์ปัจจุบันภายใต้ระบบการค้าเสรี (Laissez Faire) ที่มีระบบกฎหมายเอกชนเป็นเครื่องมือ
ส าหรับจัดระบบความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจ กลับไมส่ามารถจะคุ้มครองสิทธิและรักษาความเป็นธรรม
ให้แก่ผู้บริโภคได้อย่างเพียงพอ เนื่องจากผู้ประกอบธุรกิจได้อาศัยหลกักฎหมายเอกชน เป็นช่องทางในการจัดท าสัญญาฝ่ายเดียว
เพื่อเอารัดเอาเปรียบและแสวงหาประโยชน์จากผู้บรโิภค ซึ่งอยู่ในฐานะขาดอ านาจต่อรองทางเศรษฐกจิและขาดความรู ้
ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ตลอดจนขาดประสิทธิภาพในการรวมกลุ่ม ดังน้ัน  
เป็นหน้าที่ของรัฐที่จะเข้ามามีบทบาทในกิจกรรมการบริโภค โดยการปรับเปลี่ยนจากแนวคิดเศรษฐกิจเสรีนยิมเดิม มาสู่แนวคิด
เศรษฐกิจรูปแบบรัฐสวัสดิการ(Welfare State) เพื่อรัฐจะสามารถเข้ามาแทรกแซงระบบเศรษฐกิจและช่วยยกระดับความสัมพันธ์
ระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจ ในการเข้าท าสญัญาบริโภคให้มีความใกล้เคียงกัน เพื่อคุ้มครองประโยชน์หรือสิทธิ 
ของผู้บริโภค โดยอาศยัมาตรการทางกฎหมายในลักษณะผสมผสานความสัมพันธร์ะหว่าง กฎหมายเอกชนกับกฎหมายมหาชน
ส าหรับใช้เป็นกลไกหรือเครื่องมือในการคุ้มครองผู้บรโิภคดา้นสญัญา 

  

 ในบทความนี้ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ในประการแรก คือ น าเสนอทฤษฎีกฎหมายสัญญา และวิวัฒนาการบทบาทของรัฐ
ในการแทรกแซงนิติสมัพันธ์ด้านสญัญาระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจ ประการที่สอง วิเคราะห์สภาพข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
นิติสัมพันธ์ดา้นสญัญาระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจในปัจจุบนั ประการทีส่าม พิจารณาขอบเขตและรูปแบบของรัฐ 
ในการแทรกแซงนิติสมัพันธ์ด้านสญัญาในกิจกรรมการบริโภคและวิเคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่างกฎหมายเอกชนกับกฎหมาย
มหาชนในกลไกการคุ้มครองผู้บรโิภคด้านสัญญาของไทย  
 
ทฤษฎีกฎหมายสัญญาและวิวัฒนาการบทบาทของรัฐในการแทรกแซงนิติสัมพันธ์ 
 ด้านสัญญาระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจ 
 1. ทฤษฎีกฎหมายสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการบริโภค 
   ในกิจกรรมการบริโภคสินค้าหรือบริการของปัจเจกชน มีหลักกฎหมายส าคัญที่คุ้มครอง เช่น กฎหมาย
มหาชนซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองปัจเจกชน และกฎหมายเอกชน โดยเฉพาะการอาศัยนิตสิัมพันธ์ด้านสัญญา เพื่อเป็น
เครื่องมือเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการบริโภค ซึ่งนิตสิัมพันธ์ทางสญัญาได้รับรองไว้โดยปรัชญาและทฤษฎีกฎหมายดังนี้ 
   1.1 หลักปรัชญาเสรีนิยม (Liberalism) ในทางวิชาการเศรษฐศาสตร์ใช้ค าว่า Liberalization คือ แนวคิด 
ที่เปิดโอกาสให้การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจเป็นไปอย่างเสรีตามกลไกตลาด โดยปราศจากการแทรกแซง  
หรือการควบคมุ การปล่อยเสรีในระดับประเทศ เช่น การยกเลิกระบบผูกขาดดังจะเห็นได้จากความสมัพันธ์ทางสัญญาระหว่าง
เอกชนด้วยกันเอง โดยรัฐให้ความเคารพเสรีภาพของเอกชนท่ีจะไม่เข้ามาแทรกแซง เพราะเช่ือว่าเสรภีาพของปัจเจกชนทุกคน
เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีทุกคนย่อมหวงแหน และพร้อมจะปกป้องหรือรักษาประโยชน์ของตน เคียงคู่กับการไม่ล่วงเกินเข้าไปในเสรีภาพ
ของบุคคลอื่น 
   1.2 หลักปรัชญาปัจเจกชนนิยม (Individualism) ในช่วงศตวรรษที่ 18 ได้เกิดหลักปรัชญาปจัเจกชนนยิม 
(Individualism) อันเป็นผลจากการต่อสู้ทางการเมืองระหว่างปัจเจกชนกับรัฐ ในทางเศรษฐศาสตร์ไดใ้ห้ความหมายของ
Individualism ว่าแนวคิดทีส่นับสนุนและส่งเสรมิให้ปัจเจกบคุคลหรอืเอกชน มีสิทธิเสรภีาพในการครอบครองทรัพย์สิน 
หรือการด าเนินกิจกรรมตา่ง ๆ โดยปราศจากการแทรกแซงจากรัฐ เว้นแต่การแทรกแซงน้ันเป็นไปเพื่อความมั่นคงของประเทศ
และรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม ส าหรับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอาจกล่าวได้ว่า การนิยมความเป็นปัจเจกหรือมองว่า
ปัจเจกชนแต่ละคนมีเสรภีาพที่จะท าอะไรได้ด้วยตนเอง รัฐมหีน้าท่ีตอ้งยอมรับรองให้เป็นไปตามความต้องการของแต่ละบุคคล 
ถือว่าบุคคลแตล่ะคนมเีสรีภาพที่จะท าสัญญาผูกมัดตนเองได้ และเสรีภาพของเขาจะถูกจ ากดัได้ก็แต่ดว้ยการใช้เสรภีาพ 
ของเขาเท่านั้น จากแนวคิดนี้ท าให้คนมีการท าสัญญามากข้ึน (ศนันกรณ์ โสตถิพันธุ์, 2552 : 257) 
   1.3 หลักความศักดิส์ิทธ์ิของเจตนา (Autonomy of Will) เชื่อว่าเอกชนทุกคนมีเสรภีาพที่จะผูกนติิสมัพันธ์
ทางสัญญาด้วยอ านาจต่อรองทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน และรัฐไม่ควรเข้ามาแทรกแซงการท าสัญญาของเอกชน ดังนั้นปัจเจกชน
จึงมีอิสระจะผูกพันตนเองต่อผู้อื่นตามที่ตนต้องการ โดยเจตนาเป็นตัวก่อให้เกิดสญัญาและเป็นตัวก าหนดเนื้อหาของข้อสัญญา
ตลอดจนเป็นตัวกฎเกณฑ์ที่จะให้สญัญามผีลบังคับแก่คู่สญัญารวมถึงปัญหาการตีความ (ดาราพร ถิระวฒัน์, 2542 : 12)  
หรืออีกนัยหนึ่งเรียกหลักนี้ว่าหลักอิสระในทางแพ่ง (Private Autonomy) หมายถึง อ านาจของเอกชนในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
ขอบเขตทางกฎหมายของตนเองดว้ยตนเอง ทั้งในทางส่วนตัวและในทางทรัพย์สิน และเป็นหลักพ้ืนฐานของการท านิติกรรม 
ทุกชนิด (ศนันกรณ์ โสตถิพันธุ์, 2552 : 25-26) 
   1.4 หลักเสรภีาพในการแสดงเจตนา (Freedom of Contract) ถือว่าเจตนาของบุคคลมีความศักดิ์สทิธ์ิ
และอิสระ โดยบุคคลจะไมผู่กพันในหนี้ใดที่เขาไมไ่ดต้กลงยินยอมด้วย การมีเสรภีาพ คือ การที่บุคคลสามารถท่ีจะถูกบังคับ 
ด้วยตัวของตัวเองโดยเฉพาะการผูกมัดตัวเองด้วยสัญญาที่ท าขึ้น (ดาราพร ถิระวัฒน์, 2542 : 15) ทั้งนี้ หลักเสรีภาพในการแสดง
เจตนามีความหมายเช่นเดยีวกับหลักเสรีภาพในการท านิติกรรม ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการท านิติกรรมที่เข้ามามีบทบาท 
อยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องในการก าหนดองค์ประกอบตา่ง ๆ ของนิติกรรม อาทิเช่น เสรีภาพในการก าหนดแบบของนิติกรรม 
เสรภีาพในการก าหนดวัตถุประสงค์ของนิติกรรม หรือแม้แต่เสรภีาพในการก าหนดเนื้อหาของนิติกรรม หรือการก าหนดผล 
ของนิติกรรมก็ตาม (ศนันกรณ์ โสตถิพันธุ์, 2552 : 27) 
   1.5 หลักประโยชน์สาธารณะ (Public Interest Theory) หมายถึง ความอยู่ดีกินดโีดยรวม (common 
well-being or general welfare) ในเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญานั้น การแทรกแซงของรัฐในกิจกรรมทางเศรษฐกิจนั้น
จะต้องตอบสนองหรือสอดคล้องกับความต้องการของสาธารณะชน โดยทฤษฎีประโยชนส์าธารณะต้องอยู่บนพื้นฐานความคิด
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who lacks the economic bargaining power, correct and complete information regarding a product  
or a service and also the effectivel gathering into a group of the consumers. Therefore, it is the State’s 
duty to have a role in consumption activities by changing the Laissez Faire concept to the Welfare State 
concept. In this regard, this article introduces the private law theory and the evolution of the State’s role 
in intervening legal relationship between the consumer and the businessperson regarding their contract, 
including the current fact of legal relationship on the contract between the consumer and the busiperson 
and a form of State’s intervention in legal relationship on contract in consumption activities. Lastly,  
it also analyzes the relationship between the private law and the public law in a consumer protection 
mechanism on contract in Thailand.  
 
Keywords : Consumer Protection, Contract Law, Private Law 
 
บทน า 

 ประเทศไทยด าเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจระบบการค้าเสรี (Laissez Faire) โดยรัฐปล่อยใหเ้อกชนด าเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจระหว่างกันเองได้อยา่งเสรี ภายใต้หลักปรัชญาเสรีนิยม (Liberalism) และหลักปัจเจกชนนิยม (Individualism) 
ทีร่ัฐยึดหลักการเคารพกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินหลัก ความศักดิส์ิทธ์ิของเจตนาและหลักเสรีภาพในการแสดงเจตนาของเอกชน 
ซึ่งรัฐจะด าเนินการควบคมุระบบเศรษฐกิจด้วยความระมัดระวังอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้กระทบต่อเอกชน ส าหรับความสัมพันธ์
ระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจในกิจกรรมทางบรโิภค ก็เป็นไปอย่างสอดคล้องกับปรัชญาดังกล่าวเช่นกัน โดยมีหลักการ
พื้นฐานของกฎหมายเอกชนภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ ในเรื่องของหลักกฎหมายทรัพย์สิน หลักกฎหมายสญัญา 
และหลักกฎหมายละเมดิ ทั้งนี้ หลกักฎหมายสัญญาจะเปิดกว้างเพื่อให้เอกชน สามารถก าหนดข้อตกลงท าสัญญาตามเจตนา
ของตนภายใต้กรอบความชอบด้วยกฎหมาย และไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยรัฐมีเครื่องมือ
ส าหรับบังคับหรือรับรองสิทธิของเอกชนดังกล่าวภายใต้บทบัญญัติประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง อย่างไรก็ดี  
แนวคิดเศรษฐกิจระบบการค้าเสรี (Laissez Faire) มักจะน าไปสู่สภาวะของการแข่งขันกันเอง ระหว่างผู้ประกอบธรุกิจ 
เพื่อแสวงหาก าไรและครอบครองสว่นแบ่งตลาด ส่งผลให้ระบบตลาดล้มเหลวและเกดิการผูกขาดตามมา ท าให้รัฐต้องเข้ามา
แทรกแซงระบบโครงสร้างทางเศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดความสมดลุและรักษาระบบการแข่งขันเสรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และเป็นธรรม ขณะเดียวกันในด้านความสัมพันธร์ะดับปจัเจกบุคคล ระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจนั้น ปรากฏว่า 
ผู้ประกอบธรุกิจได้ค้นคว้าวิจัยและน าพัฒนาการความกา้วหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันสมยั ตลอดจนวิทยาการ 
ด้านบริหารจัดการและการตลาดมาใช้ในระบบการผลิตสินค้าและผลติภัณฑ์ ท าให้มีสินคา้และผลิตภณัฑ์จ านวนมากออกมา 
สู่ทอ้งตลาดมีระบบการกระจายสนิค้าและการจัดจ าหน่ายที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคทั่วไป พร้อมกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาด 
ที่สลับซับซ้อนเพื่อให้ผู้บรโิภคภักดตี่อสินค้าหรือผลิตภณัฑ์ของตน ประกอบกับสถาบันการเงินได้มีการออกนวัตกรรมสินเช่ือ
หรือเครดิตรูปแบบใหม่ ๆ ซึ่งเป็นการส่งเสริมอ านาจซื้อของประชาชน ขณะเดียวกันก็กระตุ้นการตดัสินใจของผู้บริโภค 
ในการซื้อสินค้าหรือบริการได้สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 

 อย่างไรก็ดี ในสถานการณ์ปัจจุบันภายใต้ระบบการค้าเสรี (Laissez Faire) ที่มีระบบกฎหมายเอกชนเป็นเครื่องมือ
ส าหรับจัดระบบความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจ กลับไมส่ามารถจะคุ้มครองสิทธิและรักษาความเป็นธรรม
ให้แก่ผู้บริโภคได้อย่างเพียงพอ เนื่องจากผู้ประกอบธุรกิจได้อาศัยหลกักฎหมายเอกชน เป็นช่องทางในการจัดท าสัญญาฝ่ายเดียว
เพื่อเอารัดเอาเปรียบและแสวงหาประโยชน์จากผู้บรโิภค ซึ่งอยู่ในฐานะขาดอ านาจต่อรองทางเศรษฐกจิและขาดความรู ้
ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ตลอดจนขาดประสิทธิภาพในการรวมกลุ่ม ดังน้ัน  
เป็นหน้าที่ของรัฐที่จะเข้ามามีบทบาทในกิจกรรมการบริโภค โดยการปรับเปลี่ยนจากแนวคิดเศรษฐกิจเสรีนยิมเดิม มาสู่แนวคิด
เศรษฐกิจรูปแบบรัฐสวัสดิการ(Welfare State) เพื่อรัฐจะสามารถเข้ามาแทรกแซงระบบเศรษฐกิจและช่วยยกระดับความสัมพันธ์
ระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจ ในการเข้าท าสญัญาบริโภคให้มีความใกล้เคียงกัน เพื่อคุ้มครองประโยชน์หรือสิทธิ 
ของผู้บริโภค โดยอาศยัมาตรการทางกฎหมายในลักษณะผสมผสานความสัมพันธร์ะหว่าง กฎหมายเอกชนกับกฎหมายมหาชน
ส าหรับใช้เป็นกลไกหรือเครื่องมือในการคุ้มครองผู้บรโิภคดา้นสญัญา 

  

 ในบทความนี้ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ในประการแรก คือ น าเสนอทฤษฎีกฎหมายสัญญา และวิวัฒนาการบทบาทของรัฐ
ในการแทรกแซงนิติสมัพันธ์ด้านสญัญาระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจ ประการที่สอง วิเคราะห์สภาพข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
นิติสัมพันธ์ดา้นสญัญาระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจในปัจจุบนั ประการทีส่าม พิจารณาขอบเขตและรูปแบบของรัฐ 
ในการแทรกแซงนิติสมัพันธ์ด้านสญัญาในกิจกรรมการบริโภคและวิเคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่างกฎหมายเอกชนกับกฎหมาย
มหาชนในกลไกการคุ้มครองผู้บรโิภคด้านสัญญาของไทย  
 
ทฤษฎีกฎหมายสัญญาและวิวัฒนาการบทบาทของรัฐในการแทรกแซงนิติสัมพันธ์ 
 ด้านสัญญาระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจ 
 1. ทฤษฎีกฎหมายสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการบริโภค 
   ในกิจกรรมการบริโภคสินค้าหรือบริการของปัจเจกชน มีหลักกฎหมายส าคัญที่คุ้มครอง เช่น กฎหมาย
มหาชนซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองปัจเจกชน และกฎหมายเอกชน โดยเฉพาะการอาศัยนิตสิัมพันธ์ด้านสัญญา เพื่อเป็น
เครื่องมือเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการบริโภค ซึ่งนิตสิัมพันธ์ทางสญัญาได้รับรองไว้โดยปรัชญาและทฤษฎีกฎหมายดังนี้ 
   1.1 หลักปรัชญาเสรีนิยม (Liberalism) ในทางวิชาการเศรษฐศาสตร์ใช้ค าว่า Liberalization คือ แนวคิด 
ที่เปิดโอกาสให้การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจเป็นไปอย่างเสรีตามกลไกตลาด โดยปราศจากการแทรกแซง  
หรือการควบคมุ การปล่อยเสรีในระดับประเทศ เช่น การยกเลิกระบบผูกขาดดังจะเห็นได้จากความสมัพันธ์ทางสัญญาระหว่าง
เอกชนด้วยกันเอง โดยรัฐให้ความเคารพเสรีภาพของเอกชนท่ีจะไม่เข้ามาแทรกแซง เพราะเช่ือว่าเสรภีาพของปัจเจกชนทุกคน
เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีทุกคนย่อมหวงแหน และพร้อมจะปกป้องหรือรักษาประโยชน์ของตน เคียงคู่กับการไม่ล่วงเกินเข้าไปในเสรีภาพ
ของบุคคลอื่น 
   1.2 หลักปรัชญาปัจเจกชนนิยม (Individualism) ในช่วงศตวรรษที่ 18 ได้เกิดหลักปรัชญาปจัเจกชนนยิม 
(Individualism) อันเป็นผลจากการต่อสู้ทางการเมืองระหว่างปัจเจกชนกับรัฐ ในทางเศรษฐศาสตร์ไดใ้ห้ความหมายของ
Individualism ว่าแนวคิดทีส่นับสนุนและส่งเสรมิให้ปัจเจกบคุคลหรอืเอกชน มีสิทธิเสรภีาพในการครอบครองทรัพย์สิน 
หรือการด าเนินกิจกรรมตา่ง ๆ โดยปราศจากการแทรกแซงจากรัฐ เว้นแต่การแทรกแซงน้ันเป็นไปเพื่อความมั่นคงของประเทศ
และรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม ส าหรับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอาจกล่าวได้ว่า การนิยมความเป็นปัจเจกหรือมองว่า
ปัจเจกชนแต่ละคนมีเสรภีาพที่จะท าอะไรได้ด้วยตนเอง รัฐมหีน้าท่ีตอ้งยอมรับรองให้เป็นไปตามความต้องการของแต่ละบุคคล 
ถือว่าบุคคลแตล่ะคนมเีสรีภาพที่จะท าสัญญาผูกมัดตนเองได้ และเสรีภาพของเขาจะถูกจ ากดัได้ก็แต่ดว้ยการใช้เสรภีาพ 
ของเขาเท่านั้น จากแนวคิดนี้ท าให้คนมีการท าสัญญามากข้ึน (ศนันกรณ์ โสตถิพันธุ์, 2552 : 257) 
   1.3 หลักความศักดิส์ิทธ์ิของเจตนา (Autonomy of Will) เชื่อว่าเอกชนทุกคนมีเสรภีาพที่จะผูกนติิสมัพันธ์
ทางสัญญาด้วยอ านาจต่อรองทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน และรัฐไม่ควรเข้ามาแทรกแซงการท าสัญญาของเอกชน ดังนั้นปัจเจกชน
จึงมีอิสระจะผูกพันตนเองต่อผู้อื่นตามที่ตนต้องการ โดยเจตนาเป็นตัวก่อให้เกิดสญัญาและเป็นตัวก าหนดเนื้อหาของข้อสัญญา
ตลอดจนเป็นตัวกฎเกณฑ์ที่จะให้สญัญามผีลบังคับแก่คู่สญัญารวมถึงปัญหาการตีความ (ดาราพร ถิระวฒัน์, 2542 : 12)  
หรืออีกนัยหนึ่งเรียกหลักนี้ว่าหลักอิสระในทางแพ่ง (Private Autonomy) หมายถึง อ านาจของเอกชนในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
ขอบเขตทางกฎหมายของตนเองดว้ยตนเอง ทั้งในทางส่วนตัวและในทางทรัพย์สิน และเป็นหลักพ้ืนฐานของการท านิติกรรม 
ทุกชนิด (ศนันกรณ์ โสตถิพันธุ์, 2552 : 25-26) 
   1.4 หลักเสรภีาพในการแสดงเจตนา (Freedom of Contract) ถือว่าเจตนาของบุคคลมีความศักดิ์สทิธ์ิ
และอิสระ โดยบุคคลจะไมผู่กพันในหนี้ใดที่เขาไมไ่ดต้กลงยินยอมด้วย การมีเสรภีาพ คือ การที่บุคคลสามารถท่ีจะถูกบังคับ 
ด้วยตัวของตัวเองโดยเฉพาะการผูกมัดตัวเองด้วยสัญญาที่ท าขึ้น (ดาราพร ถิระวัฒน์, 2542 : 15) ทั้งนี้ หลักเสรีภาพในการแสดง
เจตนามีความหมายเช่นเดยีวกับหลักเสรีภาพในการท านิติกรรม ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการท านิติกรรมที่เข้ามามีบทบาท 
อยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องในการก าหนดองค์ประกอบตา่ง ๆ ของนิติกรรม อาทิเช่น เสรีภาพในการก าหนดแบบของนิติกรรม 
เสรภีาพในการก าหนดวัตถุประสงค์ของนิติกรรม หรือแม้แต่เสรภีาพในการก าหนดเนื้อหาของนิติกรรม หรือการก าหนดผล 
ของนิติกรรมก็ตาม (ศนันกรณ์ โสตถิพันธุ์, 2552 : 27) 
   1.5 หลักประโยชน์สาธารณะ (Public Interest Theory) หมายถึง ความอยู่ดีกินดโีดยรวม (common 
well-being or general welfare) ในเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญานั้น การแทรกแซงของรัฐในกิจกรรมทางเศรษฐกิจนั้น
จะต้องตอบสนองหรือสอดคล้องกับความต้องการของสาธารณะชน โดยทฤษฎีประโยชนส์าธารณะต้องอยู่บนพื้นฐานความคิด
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ทางด้านการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ กล่าวคือ เมื่อใดทีร่ัฐควรเข้าไปแทรกแซงการด าเนินการทางธุรกิจของเอกชน 
เพื่อต้องการส่งเสริมหรือยกระดับสวัสดิการ และความเป็นอยู่ของประชาชนในสังคม รวมทั้งต้องให้ความคุ้มครองประชาชน 
ในฐานะผู้บรโิภค ดังนั้น ภายใต้แนวคิดประโยชน์สาธารณะการก ากบัดูแลของรัฐ ต้องด าเนินการตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับ
ประโยชนส์าธารณะเป็นหลัก มิใช่อิงกับผลประโยชน์ของบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือบางกลุ่มอุตสาหกรรม  
   ในทรรศนะของผู้เขียนเห็นว่าอิทธพิลของหลักปรัชญาเสรีนิยม และหลักปรัชญาปจัเจกชนนิยมเป็นแนวคิด
ที่แพร่กระจายไปในโครงสรา้งของสภาพสังคมและเศรษฐกิจในยคุศตวรรษที่ 18 โดยมหีลักความศักดิส์ิทธ์ิของเจตนา และหลัก
เสรภีาพในการแสดงเจตนา (Freedom of Contract) เป็นสิ่งช่วยค้ าจุนหรือเกื้อกูลในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
ของปัจเจกชน ซึ่งปรากฏเป็นรูปธรรมอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย และเป็นเครื่องมือจัดระบบความสัมพันธ์
ของเอกชนตั้งแต่ พ.ศ. 2466 จนถึงปัจจุบัน แต่หากปล่อยให้เอกชนด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามล าพัง อาจจะท าให้เกิดปัญหา 
เช่น ราคาสินค้าแพงเกินไปหรือต่ าเกินไป ดังนั้นหลักประโยชน์สาธารณะจึงเป็นเครื่องมือท่ีรัฐสมยัใหม่ สามารถน ามาใช้ 
เพื่อการแทรกแซงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในการป้องกันความเสียหายหรือเยยีวยาความเดือดร้อนให้แก่ผู้บริโภค 
 2. วิวัฒนาการบทบาทของรัฐในการแทรกนิตสิัมพันธ์ด้านสัญญาระหว่างผู้บริโภคกับผูป้ระกอบธรุกิจ 
  2.1 บทบาทของรัฐในระบบการค้าเสรี (Laissez Faire) ในช่วงศตวรรษที ่18-19 ได้มีแนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์
คนส าคัญ คือ Adam Smith กล่าวไว้ว่าภายในระบบเศรษฐกิจนั้นม ี“มือท่ีมองไม่เห็น” (The invisible hand) หรืออีกนัยหนึ่ง
คือ “กลไกราคา” หรือ “กลไกตลาด”(“price mechanism” or “market mechanism”) จะน าไปสู่การจดัสรรทรัพยาก 
รที่เหมาะสมที่สุด ท าให้มีการแข่งขันกันผลิตสินค้าและบริการที่สังคมต้องการ ผลประโยชน์ของปัจเจกชนสอดคล้องกับ
ผลประโยชน์ของสังคมส่วนรวม (วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร, 2552 : 19-20) ซึ่งมีอิทธิพลต่อบทบาทของรัฐที่ใช้นโยบายเศรษฐกิจ
ระบบตลาดแข่งขันโดยเสรี (Laissez Faire) โดยปล่อยไปตามธรรมชาติโดยปราศจากการแทรกแซงโดยรัฐ แต่อดมัสมิทยังเห็น
ว่ารัฐอาจจะต้องดูแลในบางเรื่องโดยเฉพาะในเรื่องความสงบเรียบรอ้ย ส าหรับประเทศไทยในระยะแรกไดร้ับเอาแนวคดิ 
ระบบตลาดแข่งขันแบบเสรี (Laissez Faire) มาใช้ก าหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจเช่นกัน ดังปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1-6 ที่เน้นการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ด้วยการลงทุนกระจายและการพัฒนาทางดา้น
โครงสร้างพื้นฐานการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและให้ความส าคัญกับการแกไ้ขปัญหาความยากจน 
  ดังนั้น ในช่วงระยะแรกระบบเศรษฐกิจของไทยบทบาทของรัฐจึงเน้นให้ความส าคัญในเชิงโครงสร้าง 
ระดับความสมัพันธ์ระหว่างรัฐกับระบบเศรษฐกิจมหภาค แต่ในเชิงโครงสร้างระดับความสมัพันธ์ระหวา่งปัจเจกชนด้วยกันนั้น 
รัฐยังคงปล่อยให้เอกชนสามารถผกูนิติสัมพันธ์กันเองได้โดยเสรี ซึ่งมปีระมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นเครื่องมือส าหรับ
จัดระบบความสัมพันธ์ทางสัญญาของเอกชน ไม่ว่าจะเป็นสญัญาทีเ่กี่ยวข้องกับกิจกรรมการบริโภคของประชาชนหรือไม่กต็าม 
โดยรัฐจะไม่เข้ามาแทรกแซงหลักความศักดิส์ิทธ์ิและเสรีภาพในการท าสัญญาของเอกชน 
  2.2 ช่วงก่อนการออกพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 รัฐได้ออกกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคทางอ้อม
ตั้งแต่ พ.ศ. 2466 คือ พระราชบัญญัติมาตรช่ังตวงวัด พ.ศ. 2466 เป็นการป้องกันการโกงปริมาณสินค้าที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยน
กันอย่างไรก็ดี กลไกทางกฎหมายส าหรับคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา ก็ยังคงอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายพื้นฐาน คือ  
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในเรื่องสัญญาและละเมิด และประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะ 7 ความผิดเกี่ยวกับการปลอม
และแปลง หมวด 3 ความผดิเกี่ยวกับเอกสาร มาตรา 264-269, ลักษณะ 8 ความผดิเกี่ยวกับการค้า มาตรา 270-275, 
ลักษณะ 12 หมวด 3 ความผิดฐานฉ้อโกง มาตรา 341-348, หมวด 4 ความผิดฐานโกงเจา้หนี้ มาตรา 349-351 โดยมีประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเปน็เครื่องมือส าหรับใช้บังคับ เพื่อให้ได้มผีลบังคับตามสิทธิของเอกชนเมื่อเกิดกรณีพิพาทข้ึน 
โดยศาลเป็นผู้ช้ีขาด 
  2.3 ช่วงการใช้บังคับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บรโิภค พ.ศ. 2522 ถึง พ.ศ. 2541 การตราพระราชบญัญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และเกิดส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสังกัดส านักนายกรัฐมนตรีมีหน้าทีร่ับผดิชอบ
ภายใต้กรอบของกฎหมายนี้ โดยมขีอบเขตการคุ้มครองผู้บริโภคทีส่ าคัญ ได้แก่ การคุ้มครองผู้บรโิภคในด้านการโฆษณา  
การคุ้มครองผู้บรโิภคในด้านฉลาก และการคุม้ครองผู้บริโภคโดยประการอื่น คือ กรณีให้อ านาจด าเนนิการเกี่ยวข้องกับสินค้า 
ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจเป็นอันตรายต่อผู้บรโิภค โดยกฎหมายฉบบันี้ไม่ได้บัญญัติเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญาไว้ 
ดังนั้น นิติสัมพันธ์ทางสญัญาระหวา่งผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกจิ ยังคงอยู่ภายใต้บังคับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 

  

  2.4 ช่วงออกพระราชบัญญตัิคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2541 ถึง ปัจจุบัน เหตุผลส าคัญประการหนึ่ง 
ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 คือ มีผู้บริโภคเป็นจ านวนมากได้ร้องเรียนว่าไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมในการท าสัญญากบัผู้ประกอบธุรกิจ ท าให้ต้องเพิ่มบทบัญญัตสิ าหรบัคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคให้ได้รับความ
เป็นธรรมในการท าสญัญาไว้โดยเฉพาะโดยสาระส าคัญที่มีการเพิ่มเตมิได้แก่นิยามศัพท์ค าว่า“สญัญา”หมายความว่าความตกลง
กันระหว่างผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อซื้อและขายสินค้าหรือให ้และรับบริการและการก าหนดสทิธิของผู้บริโภคที่จะได้รับ
ความเป็นธรรมในการท าสัญญาโดยให้มีคณะกรรมการว่าด้วยสญัญามีอ านาจหน้าท่ีในการใช้มาตรการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านสญัญา 
 
สภาพข้อเท็จจริงนิติสัมพันธ์ด้านสัญญาระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจในปจัจุบนั 
 1. สาเหตุที่ท าให้นิตสิัมพันธ์ด้านสญัญาเปลี่ยนไปในปัจจุบัน สภาพขอ้เท็จจริงด้านสัญญาระหว่างผู้บรโิภค 
กับผู้ประกอบธุรกิจเปลี่ยนไปในปัจจุบัน พบว่ามาจากสาเหตหุลายประการ อาทิ 
  - การแข่งขันระบบการค้าเสรี (Laissez Faire) ท าให้ระบบตลาดลม้เหลวเกิดตลาดผูกขาด กล่าวคือ  
การที่ผู้ขายรายเดียวหรือกลุ่มเดียวเข้ามาครอบครองตลาด และมีอ านาจเหนือตลาด สามารถสรา้งอิทธิพลด้านราคาสินค้า 
และด้านปริมาณสินค้าเพื่อให้ได้รบัผลก าไร (Robert & Martin, 1999 : 9-10) และมีผลกระทบต่อกฎอุปสงค์-อุปทาน 
ท าให้ปริมาณสินค้าที่ขายมีน้อยและราคาสูงขึ้น ก่อให้เกิดการบิดเบือนของราคาให้ต่างจากต้นทุน และยังมีผลทางด้านเสถียรภาพ
ของระบบเศรษฐกิจและการเมือง เพราะผู้ผลิตรายใหญ่ที่มีอิทธิพลทางเศรษฐกิจ มักจะแสวงหาอิทธิพลทางการเมือง 
เพื่อค้ าประกันหรือเพิ่มพูนผลประโยชน์ใส่ตน หากรัฐบาลที่ท าตัวขดัผลประโยชน์ของผู้ผลติก็อาจจะถกูก่อกวน จนไม่อาจมี
เสถียรภาพอยู่ได้ (สุกัญญา นิธังกร, 2521 : 229-244) 
  - ผู้ประกอบธุรกิจใช้กลยุทธ์การโฆษณาและการตลาดแสวงหาก าไร โดยนักวิชาการด้านโฆษณาและการตลาด
เห็นว่าในการขายสินค้าหรือบริการ บทบาทของการโฆษณาและการตลาดมีส่วนส าคัญที่จะช่วยให้ผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูลของสินค้า
หรือบริการมากขึ้น เพราะการโฆษณาช่วยผู้บริโภคแก้ปญัหาในการแสวงหา และเลือกสินค้ายี่ห้อท่ีใหคุ้ณภาพสูงสุด ในสายตา
ของผู้บริโภคแต่ละราย ทีไ่ด้จ่ายเงินซื้อสินค้าสนองความต้องการของตน อีกท้ังการแข่งขันที่ไม่สมบูรณ์โฆษณาเป็นสิ่งจ าเป็น 
ในการบอกกล่าวกระจายข้อมลูด้านการตลาดให้แก่ผูบ้ริโภค ส าหรับการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบรกิารที่มีการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจ (เสรี วงศ์มณฑา, 2523 : 93-97) เนื่องจากระบบการค้าเสรี ที่บทบาทของรัฐให้ความเคารพเสรีภาพ
ในการแสดงเจตนาท าสญัญาของเอกชน จึงเป็นช่องทางที่ผู้ประกอบธุรกิจได้อาศัย หลักความศักดิส์ิทธ์ิของการแสดงเจตนา
ส าหรับจัดท าสญัญาฝ่ายเดียว เอารัดเอาเปรียบผู้บรโิภคโดยก าหนดข้อตกลง จ ากัดความรับผดิของตน และเงื่อนไขที่เป็น 
ภาระตกหนักให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งผู้บริโภคไมม่ีอ านาจต่อรองแตต่้องรับเอาข้อสัญญานั้น เสมือนว่าตนจ ายอมเข้าท าสญัญา 
โดยอยู่ภายใต้ความเสีย่งภัยในทรพัย์หรือบริการที่ตนอาจจะรับหากเกิดขึ้นในอนาคตเอาเอง 
 2. ลักษณะนิตสิัมพันธ์ดา้นสญัญาที่เปลี่ยนไป แม้ว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จะเป็นเครื่องมอืจัดระบบ
ความสัมพันธ์ทางสญัญาของเอกชนและหลักกฎหมายสญัญา ที่มรีากฐานหลักความศักดิ์สิทธ์ิและเสรภีาพในการแสดงเจตนา 
แต่สัญญาระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจ ในกิจกรรมการบริโภคในปัจจุบันพลวัตไปตามการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ
และสังคม ท าให้รูปแบบของสัญญาเปลี่ยนไปเพราะมีรากฐานความไม่เท่าเทียมกัน ในอ านาจต่อรองทางเศรษฐกิจที่ผู้ประกอบธุรกิจ
มีเหนือกว่าผู้บริโภค นิติสมัพันธ์ดา้นสัญญาจึงมีคณุลักษณะดังนี ้
  - เป็นสัญญาส าเร็จรูป (Adhesion Contract) หรือสัญญามาตรฐาน (Standard Form Contract) เปน็สัญญา
ที่ไม่มีการกล่าวไว้ในประมวลกฎหมาย เป็นสญัญาทีเ่กิดขึ้นจากคูส่ัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ก าหนดล่วงหน้าถึงข้อสัญญาฝา่ยเดียว 
เป็นสัญญาที่ก่อให้เกิดปญัหา ข้อสญัญาไม่เป็นธรรม (ดาราพร ถิระวฒัน์, 2542 : 32-33) 
  - เป็นสัญญาที่ผู้ประกอบธุรกิจขนาดใหญ่ได้ใช้เป็นส่วนใหญ่โดยปรากฏจากข้อเท็จจริงในกิจการของธุรกิจขนาดใหญ่
จะมีการใช้สญัญาดังกล่าวกับประชาชนท่ีมาใช้บริการจ านวนมาก เช่น ธุรกิจสถาบันการเงิน ธุรกิจการซื้อขายบ้านจดัสรร  
ธุรกิจการซื้อขายคอนโดมิเนียม ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เป็นต้น เนื่องจากว่าผู้ประกอบธุรกิจต้องการความสะดวก
ในการให้บริการลูกค้าและเป็นมาตรฐานเดียวกันท่ีใช้ได้กับลูกค้าทุกราย  
  - เป็นสัญญาที่มีข้อตกลงยกเว้นความรับผิดของฝ่ายผู้ประกอบธุรกิจ เนื่องจากผู้ประกอบธุรกิจต้องการจะปกป้อง
ผลประโยชน์ของตน จึงอาศัยช่องทางในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยก าหนดข้อตกลงยกเวน้ความรับผิดของตน 
ในสัญญาโดยทีผู่้บรโิภคไม่ได้ร่วมรา่งสัญญาด้วย ผู้บริโภคจะรับรู้ข้อตกลงดังกล่าวกเ็มื่อ ได้ท าสัญญาหรือในบางครั้งอาจจะรับรู้
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ทางด้านการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ กล่าวคือ เมื่อใดทีร่ัฐควรเข้าไปแทรกแซงการด าเนินการทางธุรกิจของเอกชน 
เพื่อต้องการส่งเสริมหรือยกระดับสวัสดิการ และความเป็นอยู่ของประชาชนในสังคม รวมทั้งต้องให้ความคุ้มครองประชาชน 
ในฐานะผู้บรโิภค ดังนั้น ภายใต้แนวคิดประโยชน์สาธารณะการก ากบัดูแลของรัฐ ต้องด าเนินการตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับ
ประโยชนส์าธารณะเป็นหลัก มิใช่อิงกับผลประโยชน์ของบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือบางกลุ่มอุตสาหกรรม  
   ในทรรศนะของผู้เขียนเห็นว่าอิทธพิลของหลักปรัชญาเสรีนิยม และหลักปรัชญาปจัเจกชนนิยมเป็นแนวคิด
ที่แพร่กระจายไปในโครงสรา้งของสภาพสังคมและเศรษฐกิจในยคุศตวรรษที่ 18 โดยมหีลักความศักดิส์ิทธ์ิของเจตนา และหลัก
เสรภีาพในการแสดงเจตนา (Freedom of Contract) เป็นสิ่งช่วยค้ าจุนหรือเกื้อกูลในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
ของปัจเจกชน ซึ่งปรากฏเป็นรูปธรรมอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย และเป็นเครื่องมือจัดระบบความสัมพันธ์
ของเอกชนตั้งแต่ พ.ศ. 2466 จนถึงปัจจุบัน แต่หากปล่อยให้เอกชนด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามล าพัง อาจจะท าให้เกิดปัญหา 
เช่น ราคาสินค้าแพงเกินไปหรือต่ าเกินไป ดังนั้นหลักประโยชน์สาธารณะจึงเป็นเครื่องมือท่ีรัฐสมยัใหม ่สามารถน ามาใช้ 
เพื่อการแทรกแซงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในการป้องกันความเสียหายหรือเยยีวยาความเดือดร้อนให้แก่ผู้บริโภค 
 2. วิวัฒนาการบทบาทของรัฐในการแทรกนิตสิัมพันธ์ด้านสัญญาระหว่างผู้บริโภคกับผูป้ระกอบธรุกิจ 
  2.1 บทบาทของรัฐในระบบการค้าเสรี (Laissez Faire) ในช่วงศตวรรษที ่18-19 ได้มีแนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์
คนส าคัญ คือ Adam Smith กล่าวไว้ว่าภายในระบบเศรษฐกิจนั้นม ี“มือท่ีมองไม่เห็น” (The invisible hand) หรืออีกนัยหนึ่ง
คือ “กลไกราคา” หรือ “กลไกตลาด”(“price mechanism” or “market mechanism”) จะน าไปสู่การจดัสรรทรัพยาก 
รที่เหมาะสมที่สุด ท าให้มีการแข่งขันกันผลิตสินค้าและบริการที่สังคมต้องการ ผลประโยชน์ของปัจเจกชนสอดคล้องกับ
ผลประโยชน์ของสังคมส่วนรวม (วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร, 2552 : 19-20) ซึ่งมีอิทธิพลต่อบทบาทของรัฐที่ใช้นโยบายเศรษฐกิจ
ระบบตลาดแข่งขันโดยเสรี (Laissez Faire) โดยปล่อยไปตามธรรมชาติโดยปราศจากการแทรกแซงโดยรัฐ แต่อดมัสมิทยังเห็น
ว่ารัฐอาจจะต้องดูแลในบางเรื่องโดยเฉพาะในเรื่องความสงบเรียบรอ้ย ส าหรับประเทศไทยในระยะแรกไดร้ับเอาแนวคดิ 
ระบบตลาดแข่งขันแบบเสรี (Laissez Faire) มาใช้ก าหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจเช่นกัน ดังปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1-6 ที่เน้นการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ด้วยการลงทุนกระจายและการพัฒนาทางดา้น
โครงสร้างพื้นฐานการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและให้ความส าคัญกับการแกไ้ขปัญหาความยากจน 
  ดังนั้น ในช่วงระยะแรกระบบเศรษฐกิจของไทยบทบาทของรัฐจึงเน้นให้ความส าคัญในเชิงโครงสร้าง 
ระดับความสมัพันธ์ระหว่างรัฐกับระบบเศรษฐกิจมหภาค แต่ในเชิงโครงสร้างระดับความสมัพันธ์ระหวา่งปัจเจกชนด้วยกันนั้น 
รัฐยังคงปล่อยให้เอกชนสามารถผกูนิติสัมพันธ์กันเองได้โดยเสรี ซึ่งมปีระมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นเครื่องมือส าหรับ
จัดระบบความสัมพันธ์ทางสัญญาของเอกชน ไม่ว่าจะเป็นสญัญาทีเ่กี่ยวข้องกับกิจกรรมการบริโภคของประชาชนหรือไม่กต็าม 
โดยรัฐจะไม่เข้ามาแทรกแซงหลักความศักดิส์ิทธ์ิและเสรีภาพในการท าสัญญาของเอกชน 
  2.2 ช่วงก่อนการออกพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 รัฐได้ออกกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคทางอ้อม
ตั้งแต่ พ.ศ. 2466 คือ พระราชบัญญัติมาตรช่ังตวงวัด พ.ศ. 2466 เป็นการป้องกันการโกงปริมาณสินค้าที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยน
กันอย่างไรก็ดี กลไกทางกฎหมายส าหรับคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา ก็ยังคงอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายพื้นฐาน คือ  
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยใ์นเรื่องสัญญาและละเมิด และประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะ 7 ความผิดเกี่ยวกับการปลอม
และแปลง หมวด 3 ความผดิเกี่ยวกับเอกสาร มาตรา 264-269, ลักษณะ 8 ความผดิเกี่ยวกับการค้า มาตรา 270-275, 
ลักษณะ 12 หมวด 3 ความผิดฐานฉ้อโกง มาตรา 341-348, หมวด 4 ความผิดฐานโกงเจา้หนี้ มาตรา 349-351 โดยมีประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเปน็เครื่องมือส าหรับใช้บังคับ เพื่อให้ได้มผีลบังคับตามสิทธิของเอกชนเมื่อเกิดกรณีพิพาทข้ึน 
โดยศาลเป็นผู้ช้ีขาด 
  2.3 ช่วงการใช้บังคับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บรโิภค พ.ศ. 2522 ถึง พ.ศ. 2541 การตราพระราชบญัญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และเกิดส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสังกัดส านักนายกรัฐมนตรีมีหน้าทีร่ับผดิชอบ
ภายใต้กรอบของกฎหมายนี้ โดยมขีอบเขตการคุ้มครองผู้บริโภคทีส่ าคัญ ได้แก่ การคุ้มครองผู้บรโิภคในด้านการโฆษณา  
การคุ้มครองผู้บรโิภคในด้านฉลาก และการคุม้ครองผู้บริโภคโดยประการอื่น คือ กรณีให้อ านาจด าเนนิการเกี่ยวข้องกับสินค้า 
ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจเป็นอันตรายต่อผู้บรโิภค โดยกฎหมายฉบบันี้ไม่ได้บัญญัติเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญาไว้ 
ดังนั้น นิติสัมพันธ์ทางสญัญาระหวา่งผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกจิ ยังคงอยู่ภายใต้บังคับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 

  

  2.4 ช่วงออกพระราชบัญญตัิคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2541 ถึง ปัจจุบัน เหตุผลส าคัญประการหนึ่ง 
ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 คือ มีผู้บริโภคเป็นจ านวนมากได้ร้องเรียนว่าไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมในการท าสัญญากบัผู้ประกอบธุรกิจ ท าให้ต้องเพิ่มบทบัญญัตสิ าหรบัคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคให้ได้รับความ
เป็นธรรมในการท าสญัญาไว้โดยเฉพาะโดยสาระส าคัญที่มีการเพิ่มเตมิได้แก่นิยามศัพท์ค าว่า“สญัญา”หมายความว่าความตกลง
กันระหว่างผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อซื้อและขายสินค้าหรือให ้และรับบริการและการก าหนดสทิธิของผู้บริโภคที่จะได้รับ
ความเป็นธรรมในการท าสัญญาโดยให้มีคณะกรรมการว่าด้วยสญัญามีอ านาจหน้าท่ีในการใช้มาตรการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านสญัญา 
 
สภาพข้อเท็จจริงนิติสัมพันธ์ด้านสัญญาระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจในปจัจุบนั 
 1. สาเหตุที่ท าให้นิตสิัมพันธ์ด้านสญัญาเปลี่ยนไปในปัจจุบัน สภาพขอ้เท็จจริงด้านสัญญาระหว่างผู้บรโิภค 
กับผู้ประกอบธุรกิจเปลี่ยนไปในปัจจุบัน พบว่ามาจากสาเหตหุลายประการ อาทิ 
  - การแข่งขันระบบการค้าเสรี (Laissez Faire) ท าให้ระบบตลาดลม้เหลวเกิดตลาดผูกขาด กล่าวคือ  
การที่ผู้ขายรายเดียวหรือกลุ่มเดียวเข้ามาครอบครองตลาด และมีอ านาจเหนือตลาด สามารถสรา้งอิทธิพลด้านราคาสินค้า 
และด้านปริมาณสินค้าเพื่อให้ได้รบัผลก าไร (Robert & Martin, 1999 : 9-10) และมีผลกระทบต่อกฎอุปสงค์-อุปทาน 
ท าให้ปริมาณสินค้าที่ขายมีน้อยและราคาสูงขึ้น ก่อให้เกิดการบิดเบือนของราคาให้ต่างจากต้นทุน และยังมีผลทางด้านเสถียรภาพ
ของระบบเศรษฐกิจและการเมือง เพราะผู้ผลิตรายใหญ่ที่มีอิทธิพลทางเศรษฐกิจ มักจะแสวงหาอิทธิพลทางการเมือง 
เพื่อค้ าประกันหรือเพิ่มพูนผลประโยชน์ใส่ตน หากรัฐบาลที่ท าตัวขดัผลประโยชน์ของผู้ผลติก็อาจจะถกูก่อกวน จนไม่อาจมี
เสถียรภาพอยู่ได้ (สุกัญญา นิธังกร, 2521 : 229-244) 
  - ผู้ประกอบธุรกิจใช้กลยุทธ์การโฆษณาและการตลาดแสวงหาก าไร โดยนักวิชาการด้านโฆษณาและการตลาด
เห็นว่าในการขายสินค้าหรือบริการ บทบาทของการโฆษณาและการตลาดมีส่วนส าคัญที่จะช่วยให้ผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูลของสินค้า
หรือบริการมากขึ้น เพราะการโฆษณาช่วยผู้บริโภคแก้ปญัหาในการแสวงหา และเลือกสินค้ายี่ห้อท่ีใหคุ้ณภาพสูงสุด ในสายตา
ของผู้บริโภคแต่ละราย ทีไ่ด้จ่ายเงินซื้อสินค้าสนองความต้องการของตน อีกท้ังการแข่งขันที่ไม่สมบูรณ์โฆษณาเป็นสิ่งจ าเป็น 
ในการบอกกล่าวกระจายข้อมลูด้านการตลาดให้แก่ผูบ้ริโภค ส าหรับการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบรกิารที่มีการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจ (เสรี วงศ์มณฑา, 2523 : 93-97) เนื่องจากระบบการค้าเสรี ที่บทบาทของรัฐให้ความเคารพเสรีภาพ
ในการแสดงเจตนาท าสญัญาของเอกชน จึงเป็นช่องทางที่ผู้ประกอบธุรกิจได้อาศัย หลักความศักดิส์ิทธ์ิของการแสดงเจตนา
ส าหรับจัดท าสญัญาฝ่ายเดียว เอารัดเอาเปรียบผู้บรโิภคโดยก าหนดข้อตกลง จ ากัดความรับผดิของตน และเงื่อนไขที่เป็น 
ภาระตกหนักให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งผู้บริโภคไมม่ีอ านาจต่อรองแตต่้องรับเอาข้อสัญญานั้น เสมือนว่าตนจ ายอมเข้าท าสญัญา 
โดยอยู่ภายใต้ความเสีย่งภัยในทรพัย์หรือบริการที่ตนอาจจะรับหากเกิดขึ้นในอนาคตเอาเอง 
 2. ลักษณะนิตสิัมพันธ์ดา้นสญัญาที่เปลี่ยนไป แม้ว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จะเป็นเครื่องมอืจัดระบบ
ความสัมพันธ์ทางสญัญาของเอกชนและหลักกฎหมายสญัญา ที่มรีากฐานหลักความศักดิ์สิทธ์ิและเสรภีาพในการแสดงเจตนา 
แต่สัญญาระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจ ในกิจกรรมการบริโภคในปัจจุบันพลวัตไปตามการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ
และสังคม ท าให้รูปแบบของสัญญาเปลี่ยนไปเพราะมีรากฐานความไม่เท่าเทียมกัน ในอ านาจต่อรองทางเศรษฐกิจที่ผู้ประกอบธุรกิจ
มีเหนือกว่าผู้บริโภค นิติสมัพันธ์ดา้นสัญญาจึงมีคณุลักษณะดังนี้ 
  - เป็นสัญญาส าเร็จรูป (Adhesion Contract) หรือสัญญามาตรฐาน (Standard Form Contract) เปน็สัญญา
ที่ไม่มีการกล่าวไว้ในประมวลกฎหมาย เป็นสญัญาทีเ่กิดขึ้นจากคูส่ัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ก าหนดล่วงหน้าถึงข้อสัญญาฝา่ยเดียว 
เป็นสัญญาที่ก่อให้เกิดปญัหา ข้อสญัญาไม่เป็นธรรม (ดาราพร ถิระวฒัน์, 2542 : 32-33) 
  - เป็นสัญญาที่ผู้ประกอบธุรกิจขนาดใหญ่ได้ใช้เป็นส่วนใหญ่โดยปรากฏจากข้อเท็จจริงในกิจการของธุรกิจขนาดใหญ่
จะมีการใช้สญัญาดังกล่าวกับประชาชนท่ีมาใช้บริการจ านวนมาก เช่น ธุรกิจสถาบันการเงิน ธุรกิจการซื้อขายบ้านจดัสรร  
ธุรกิจการซื้อขายคอนโดมิเนียม ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เป็นต้น เนื่องจากว่าผู้ประกอบธุรกิจต้องการความสะดวก
ในการให้บริการลูกค้าและเป็นมาตรฐานเดียวกันท่ีใช้ได้กับลูกค้าทุกราย  
  - เป็นสัญญาที่มีข้อตกลงยกเว้นความรับผิดของฝ่ายผู้ประกอบธุรกิจ เนื่องจากผู้ประกอบธุรกิจต้องการจะปกป้อง
ผลประโยชน์ของตน จึงอาศัยช่องทางในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยก าหนดข้อตกลงยกเวน้ความรับผิดของตน 
ในสัญญาโดยทีผู่้บรโิภคไม่ได้ร่วมรา่งสัญญาด้วย ผู้บริโภคจะรับรู้ข้อตกลงดังกล่าวกเ็มื่อ ได้ท าสัญญาหรือในบางครั้งอาจจะรับรู้



วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
ปที่ 14 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2563232

  

เมื่อตนถูกผู้ประกอบธุรกิจได้ฟ้องร้องเป็นคดีแล้ว (สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์, 2529 : 117-130) อย่างไรก็ดี ข้อตกลงดังกล่าวอาจถือได้ว่า
ผู้บริโภคก็ไม่ประสงค์จะผูกนิตสิัมพันธ์ และอาจขาดเจตนาที่ผูกพันตามข้อตกลงดังกล่าวในสญัญา 
  - เป็นสัญญาที่ผู้บรโิภคขาดอ านาจต่อรอง กล่าวคือ ผู้บรโิภคถูกเอารดัเอาเปรยีบและถูกแสวงหาประโยชน์ 
เพราะข้อตกลงในสัญญาฝ่ายเดยีวที่มีการใช้อยู่ในประเภทธุรกิจต่าง ๆ ผู้ประกอบธุรกิจจะก าหนดข้อตกลงเอารัดเอาเปรยีบ 
และแสวงหาประโยชน์ กล่าวคือ หากเป็นธุรกิจสถานการเงินมักจะเป็นเรื่องของการแสวงหาประโยชน์จากผู้บรโิภคด้วยวิธีคิด
ดอกเบี้ยที่ไม่เป็นธรรมและเง่ือนไขการช าระหนี้ท่ีสลับซบัซ้อนในลักษณะเพิ่มวงเงินกู้ให้ เป็นต้น 
  - เป็นสัญญาที่ผู้บริโภคยังขาดความรู้ความเข้าใจในสิทธิและหน้าที ่ตามที่ระบุไว้ในสัญญา กล่าวคือ แมว้่าสัญญา
ทางธุรกิจเกี่ยวกับการบริโภคที่คณะกรรมการว่าด้วยสญัญา ได้ออกประกาศควบคมุสญัญาในธุรกิจบางประเภทให้มีความเป็น
มาตรฐานเดียวกันก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของรูปแบบและเนื้อหาสัญญานั้น ๆ แล้ว อาจท าให้ผู้บริโภคโดยส่วนใหญ่
ซึ่งมีพื้นฐานความรู้ทางกฎหมายไม่เท่ากัน จึงเป็นเรื่องยากส าหรับผูบ้ริโภคที่จะท าความเข้าใจภาษาทางเทคนิคกฎหมาย 
 
ขอบเขตและรูปแบบของรัฐในการแทรกแซงนิติสัมพันธ์ด้านสัญญาในกิจกรรมการบริโภค 
 1. การเปลี่ยนแปลงแนวคิดรัฐสวสัดิการ (Welfare State) แนวคิดในการจัดตั้งรัฐสวสัดิการทีเ่กิดขึ้นและได้รับ 
การยอมรับหลังจากสิ้นสดุสงครามโลกครั้งท่ีสอง ได้เริ่มแพร่ขยายตวัจากยุโรปและอเมริกาเข้ามาสู่ประเทศในแถบเอเชีย 
เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจ ลดช่องว่างความยากจน ส่งเสรมิความเสมอภาคทางสังคม (Robert, Bruce, 
Ruud and Henk, 1999 : 22) โดยเชื่อว่ารัฐสวสัดิการจะช่วยใหส้ังคมเจรญิก้าวหน้า ส าหรับประเทศไทยเริม่น าแนวคิด 
รัฐสวัสดิการมาใช้ในนโยบายทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเห็นได้ชัดเจนในรัฐธรรมนญู พุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญ 
พุทธศักราช 2550 รวมถึงรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 ที่รัฐใช้ระบบเศรษฐกิจเสรเีคียงคู่กับควบคมุกลไกตลาด ไม่ให้ม ี
การผูกขาด ขณะเดียวกันก็ให้ความคุ้มครองผูบ้ริโภคด้วย  
 2. ขอบเขตในการแทรกแซงขอบเขตของกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ เกี่ยวข้องกับการแทรกแซงของรัฐ 
มิใช่เป็นเพียงการออกกฎเกณฑ์เทา่นั้น การแทรกแซงอาจเป็นการรบกวนสิทธิหรือค้ าจุนหรือทั้งสองอย่าง ซึ่งมีลักษณะ 
ที่รัฐแทรกแซงสองลักษณะ คือ 1) การแทรกแซงที่มีลักษณะทั่วไปทีท่ าในระดับมหภาคกระทบถึงระบบเศรษฐกิจท้ังหมด  
ส่งผลโดยตรงต่อวงจรทางเศรษฐกจิทั้งหมด เป็นเรื่องของนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐ 2) การแทรกแซงเฉพาะเรื่อง  
เป็นการแทรกแซงส่วนใหญ่ของรัฐและมผีลกระทบถึงการด าเนินการทางเศรษฐกิจแตล่ะกรณีโดยตรง (บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ, 
2555 : 259) ซึ่งการแทรกแซงของรัฐนั้นหากอยู่ในระดับท่ีมากเกินไป อาจจะก่อให้เกิดความเสยีหายตอ่ผู้ผลติหรือผู้บรโิภคได้  
ภาครัฐจึงควรกระท าการแทรกแซงอย่างระมัดระวัง 
 3. มาตรการและกลไกทางกฎหมายในการแทรกแซงสญัญาเกี่ยวกับการบริโภค เมื่อประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย์ มีข้อจ ากัดไม่สามารถให้ความคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญาได้ จึงเป็นเหตุผลส าคัญที่ท าให้รัฐต้องออกกฎหมายพิเศษ
ส าหรับคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา คือ ผู้บรโิภคตกอยู่ในฐานะเสยีเปรียบและไมไ่ด้รบัความเป็นธรรมในการท าสญัญา 
และผูป้ระกอบธรุกิจได้ใช้กลยุทธ์ทางการตลาด และการโฆษณามาใช้ในการส่งเสรมิการขายสินค้า และบริการผูบ้ริโภคไม่ทราบ
ข้อมูลข่าวสารและความจริง เกี่ยวกับคุณภาพและราคาของสินค้า รวมถึงบริการต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ผู้ประกอบธุรกิจ
ได้ถือโอกาสอาศัยหลักความศักดิ์สทิธ์ิของการแสดงเจตนา จดัท าสญัญาเอาเปรียบผู้บริโภคเพราะมีอ านาจต่อรองทางเศรษฐกิจ
เหนือกว่า  
  3.1 มาตรการเชิงป้องกัน มาตรการเชิงป้องกัน คือ แนวทางที่ก าหนดขึ้นมาเพื่อไม่ให้เกิดการกระท า 
ของผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจัดท าสัญญาบริโภค ที่เป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค ขณะเดียวกันก็เป็นการที่รัฐเข้าแทรกแซง
เจตนาของเอกชนในการท าสัญญา โดยมีวัตถุประสงค์จะยกระดับอ านาจต่อรองทางเศรษฐกิจของผู้บรโิภคที่ด้อยกว่า 
ให้ใกล้เคียงกัน คือ พระราชบญัญตัิคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2541 โดยมาตรการป้องกันในกฎหมายนี้ ประกอบด้วย
กลไกส าหรับเป็นเครื่องให้หน่วยงานภาครัฐใช้บังคับกับเอกชน ประกอบด้วยมาตรการก่อนท าสัญญาที่รัฐน ามาใช้ (มาตรา 35)
ทวิ และมาตรการแซงแทรกเนื้อหาของสัญญาที่รัฐน ามาใช้ (มาตรา 35 ตรี มาตรา 35 จัตวา) 
  3.2 มาตรการเชิงเยียวยา มาตรการเชิงเยียวยา คือ กระบวนการในการท าให้ความเสียหายที่ผู้บริโภคได้รับ
ความเสยีหายหรือเสียเปรียบจากสัญญาบริโภคที่ผู้ประกอบธุรกจิจดัท าขึ้น ให้สามารถบรรเทาผลร้ายนั้นไปในทางที่ดีขึ้น 
และเป็นธรรม คือ พระราชบัญญัตวิ่าด้วยข้อสัญญาไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2541 เป็นมาตรการที่รัฐแทรกแซงผลของสัญญา 
ระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจตามที่ได้ตกลงกัน ก าหนดข้อสญัญาที่ไม่เป็นธรรมนั้นไว้ในสัญญาบริโภค โดยกฎหมาย 

  

ได้ก าหนดกรอบส าหรับให้อ านาจศาลใช้ดุลยพินิจในการตีความข้อสญัญาที่ไม่เป็นธรรม ให้มผีลบังบังคบัได้เท่าท่ีเป็นธรรม 
(มาตรา 6, 7, 8 และมาตรา 10) 
  3.3 มาตรการระงับข้อพิพาท มาตรการระงับข้อพิพาทประกอบด้วย มาตรการที่ไม่เป็นทางการ ได้แก่ การระงับ
ข้อพิพาทกันเองของผู้บริโภคกับผูป้ระกอบธุรกิจ เช่น ระบบ Call Center หรือการรับเปลีย่นสินค้าเปน็ต้น 
   ในทรรศนะของผู้เขียนเห็นว่า มาตรการคุ้มครองผู้บริโภคทั้งสามด้านนั้น ถือว่ารัฐได้เข้ามาแทรกแซงเสรีภาพ
ในการท าสัญญาของเอกชน โดยอาศัยกฎหมายมหาชนก าหนดบทบาทหน้าที่ของรัฐ ที่จะต้องควบคุมการด าเนินกิจกรรม 
การบริโภค เพื่อคุ้มครองประชาชนท่ีมีฐานะอ านาจ ต่อรองทางเศรษฐกิจด้อยกว่า เพื่อไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนและสร้างปัญหา
ทางสังคมตามมา อีกทั้งการแทรกแซงของรัฐยังเป็นการสอดคล้องกบัแนวคิดรัฐสวสัดิการ แต่อย่างไรก็ตาม ระดับการแทรกแซง
ของภาครัฐควรอยู่ในระดับท่ีเหมาะสม เนื่องจากการแทรกแซงจากภาครัฐท่ีมากเกินไป ก็ท าให้ระบบเศรษฐกิจของภาคเอกชน
เกิดความเสียหายได้เช่นเดยีวกัน 
 
บทวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายเอกชนกับกฎหมายมหาชน 
 กลไกการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญาของไทย แม้ว่ารากฐานส าคัญของหลกักฎหมายเอกชนกับหลักกฎหมายมหาชน 
จะมีความแตกต่างทางแนวคิด ที่มาและโครงสร้าง รวมถึงบทบาทหน้าที่ของกฎหมายทั้งสองสาขาก็ตาม อย่างไรก็ดี ในทรรศนะของ
ผู้เขียนเห็นว่ากิจกรรมการบริโภคนั้น มีโครงสร้างประกอบด้วยความสัมพันธ์หลักสามด้านกล่าวคือ 1) ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ
กับผู้ประกอบธุรกิจ 2) ความสัมพนัธ์ระหว่างรัฐกับผู้บริโภค และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบธรุกิจกับผู้บริโภคซึ่งกลไก
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญาของไทย จะต้องให้ผู้บริโภคเป็นแกนกลางความสัมพันธ์ของทั้งสามส่วน โดยมีมาตรการทางกฎหมาย
สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของทั้งสามส่วนเข้าด้วยกันโดยการผสมผสานหลักกฎหมายมหาชนเข้ากับหลักกฎหมายเอกชน
ในลักษณะส่งเสริมเกื้อกลูหรือค้ าจนุซึ่งกันและกัน แยกขาดจากกันไม่ได้ จึงจะท าให้การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึง่จะได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายเอกชนกับกฎหมายมหาชนตามล าดับ ดังน้ี 
  1. กฎหมายมหาชนเป็นบทบัญญตัิที่ใช้เสริมจดุด้อยในกฎหมายเอกชน เนื่องจากหลักพ้ืนฐานกฎหมายสัญญา 
ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีลักษณะคงที่ (Static) ในฐานะที่เป็นกฎหมายทั่วไปซึ่งก าหนดหลักการพื้นฐานอย่างกว้าง ๆ 
มีความยืดหยุ่นอย่างจ ากัด ในขณะที่สัญญาที่เกิดขึ้นในกิจกรรมการบริโภคมีลักษณะพลวัต (Dynamic) ตามความเปลีย่นแปลง
ของเศรษฐกิจและสังคม ท าให้มาตรการในคุม้ครองคู่กรณีที่เป็นผู้บริโภคตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไมย่ืดหยุ่น
เพียงพอต่อความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นและเป็นไป ประกอบกับหลักพื้นฐานกฎหมายสญัญาจึงถูกใช้เป็นช่องทาง 
ให้ผู้ประกอบธุรกิจท าสญัญาฝ่ายเดียวเอารดัเอาเปรียบได้ อีกทั้งบทบัญญัตเิกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ของคู่สญัญา ตามบทบัญญัต ิ
ในเอกเทศสัญญา เช่น ซื้อขาย เช่าซื้อ และกู้ยืมเงิน เป็นต้น ยังไม่ครอบคลุมเพียงพอในการเยียวยาความเสียหายให้แกผู่้บริโภค
เท่าที่ควร ดังนั้นการที่รัฐออกกฎหมายพิเศษเพื่อแทรกแซงการท าสญัญาของเอกชน โดยอาศัยอ านาจรัฐภายใตห้ลักกฎหมาย
มหาชนทางเศรษฐกิจ จึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่ช่วยเสรมิจุดด้อยของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามที่ได้กลา่วมา เนื่องจาก
สามารถท าไดร้วดเร็วกว่าการแกไ้ขเพิ่มเติมในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งจะท าให้เกิดความยุ่งยากเสียเวลามาก 
และไม่ยืดหยุ่น อีกทั้งกระทบต่อโครงสร้างทางกฎหมายแพ่งที่เป็นกฎหมายทั่วไป และมีความเช่ือมโยงกันอย่างเป็นระบบดีอยู่แล้ว 
 2. กฎหมายมหาชนเป็นฐานรับรองอ านาจรัฐในการใช้บังคับกฎหมายกับเอกชน เนื่องจากการออกกฎหมายพิเศษ
ภายใต้หลักกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจมหาชน ท าให้รัฐต้องเข้ามาแทรกแซงความสัมพันธ์ทางสัญญาของเอกชน  
ดังนั้น การที่จะควบคุมการท าสญัญาในกิจกรรมการบริโภคนั้น กฎหมายจะต้องก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ขององค์กรภาครัฐ 
หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐอย่างชัดเจน เพราะกฎเกณฑ์ทางกฎหมายส าหรับคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญานั้น
ย่อมกระทบต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนญู เพื่อไม่ให้เกดิผลข้างเคียงที่รัฐจะต้องมาพิพาท 
กับเอกชน ดังนั้น การที่จะต้องใช้กฎหมายมหาชนเป็นเครื่องมือเข้ามาด าเนินการ จึงเป็นเรื่องจ าเป็นที่ไม่อาจหลีกเลีย่งได ้
 3. การรับรององค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรเอกชน ด้วยกิจกรรมการบริโภคในด้านความสมัพันธ์ระหว่างผู้บริโภค
กับผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งผู้บริโภคอยูใ่นฐานะที่มีอ านาจต่อรองทางเศรษฐกิจด้อยกว่า และขาดการรวมกลุ่มที่มีประสิทธิภาพ 
เพื่อเสรมิอ านาจต่อรองให้มีความเข้มแข็งขึ้นนั้น รัฐจ าเป็นต้องสนับสนุนให้องค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรเอกชนไดร้วมตัวกัน
เพื่อเพ่ิมอ านาจต่อรองให้เข้มแข็งขึ้น และเพื่อเป็นช่องทางการให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารแกผู่้บรโิภคที่ถูกต้องเกี่ยวกับสินค้า 
และผลิตภัณฑ์หรือบริการ และสภาวะของกลไกตลาด รวมถึงการเฝา้ระวังการปฏิบัติหน้าท่ีขององค์กรภาครัฐ หน่วยงานของรัฐ
และเจา้หน้าท่ีในหน่วยงานของรัฐ อีกท้ังการให้ค าแนะน าแก่รัฐในการคุ้มครองผู้บรโิภค ซึ่งเป็นการด าเนินการตามแนวคิด 
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เมื่อตนถูกผู้ประกอบธุรกิจได้ฟ้องร้องเป็นคดีแล้ว (สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์, 2529 : 117-130) อย่างไรก็ดี ข้อตกลงดังกล่าวอาจถือได้ว่า
ผู้บริโภคก็ไม่ประสงค์จะผูกนิตสิัมพันธ์ และอาจขาดเจตนาที่ผูกพันตามข้อตกลงดังกล่าวในสญัญา 
  - เป็นสัญญาที่ผู้บรโิภคขาดอ านาจต่อรอง กล่าวคือ ผู้บรโิภคถูกเอารดัเอาเปรยีบและถูกแสวงหาประโยชน์ 
เพราะข้อตกลงในสัญญาฝ่ายเดยีวที่มีการใช้อยู่ในประเภทธุรกิจต่าง ๆ ผู้ประกอบธุรกิจจะก าหนดข้อตกลงเอารัดเอาเปรยีบ 
และแสวงหาประโยชน์ กล่าวคือ หากเป็นธุรกิจสถานการเงินมักจะเป็นเรื่องของการแสวงหาประโยชน์จากผู้บรโิภคด้วยวิธีคิด
ดอกเบี้ยที่ไม่เป็นธรรมและเง่ือนไขการช าระหนี้ท่ีสลับซบัซ้อนในลักษณะเพิ่มวงเงินกู้ให้ เป็นต้น 
  - เป็นสัญญาที่ผู้บริโภคยังขาดความรู้ความเข้าใจในสิทธิและหน้าที ่ตามที่ระบุไว้ในสัญญา กล่าวคือ แมว้่าสัญญา
ทางธุรกิจเกี่ยวกับการบริโภคที่คณะกรรมการว่าด้วยสญัญา ได้ออกประกาศควบคมุสญัญาในธุรกิจบางประเภทให้มีความเป็น
มาตรฐานเดียวกันก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของรูปแบบและเนื้อหาสัญญานั้น ๆ แล้ว อาจท าให้ผู้บริโภคโดยส่วนใหญ่
ซึ่งมีพื้นฐานความรู้ทางกฎหมายไม่เท่ากัน จึงเป็นเรื่องยากส าหรับผูบ้ริโภคที่จะท าความเข้าใจภาษาทางเทคนิคกฎหมาย 
 
ขอบเขตและรูปแบบของรัฐในการแทรกแซงนิติสัมพันธ์ด้านสัญญาในกิจกรรมการบริโภค 
 1. การเปลี่ยนแปลงแนวคิดรัฐสวสัดิการ (Welfare State) แนวคิดในการจัดตั้งรัฐสวสัดิการทีเ่กิดขึ้นและได้รับ 
การยอมรับหลังจากสิ้นสดุสงครามโลกครั้งท่ีสอง ได้เริ่มแพร่ขยายตวัจากยุโรปและอเมริกาเข้ามาสู่ประเทศในแถบเอเชีย 
เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจ ลดช่องว่างความยากจน ส่งเสรมิความเสมอภาคทางสังคม (Robert, Bruce, 
Ruud and Henk, 1999 : 22) โดยเชื่อว่ารัฐสวสัดิการจะช่วยใหส้ังคมเจรญิก้าวหน้า ส าหรับประเทศไทยเริม่น าแนวคิด 
รัฐสวัสดิการมาใช้ในนโยบายทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเห็นได้ชัดเจนในรัฐธรรมนญู พุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญ 
พุทธศักราช 2550 รวมถึงรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 ที่รัฐใช้ระบบเศรษฐกิจเสรเีคียงคู่กับควบคมุกลไกตลาด ไม่ให้ม ี
การผูกขาด ขณะเดียวกันก็ให้ความคุ้มครองผูบ้ริโภคด้วย  
 2. ขอบเขตในการแทรกแซงขอบเขตของกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ เกี่ยวข้องกับการแทรกแซงของรัฐ 
มิใช่เป็นเพียงการออกกฎเกณฑ์เทา่นั้น การแทรกแซงอาจเป็นการรบกวนสิทธิหรือค้ าจุนหรือทั้งสองอย่าง ซึ่งมีลักษณะ 
ที่รัฐแทรกแซงสองลักษณะ คือ 1) การแทรกแซงที่มีลักษณะทั่วไปทีท่ าในระดับมหภาคกระทบถึงระบบเศรษฐกิจท้ังหมด  
ส่งผลโดยตรงต่อวงจรทางเศรษฐกจิทั้งหมด เป็นเรื่องของนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐ 2) การแทรกแซงเฉพาะเรื่อง  
เป็นการแทรกแซงส่วนใหญ่ของรัฐและมผีลกระทบถึงการด าเนินการทางเศรษฐกิจแตล่ะกรณีโดยตรง (บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ, 
2555 : 259) ซึ่งการแทรกแซงของรัฐนั้นหากอยู่ในระดับท่ีมากเกินไป อาจจะก่อให้เกิดความเสยีหายตอ่ผู้ผลติหรือผู้บรโิภคได้  
ภาครัฐจึงควรกระท าการแทรกแซงอย่างระมัดระวัง 
 3. มาตรการและกลไกทางกฎหมายในการแทรกแซงสญัญาเกี่ยวกับการบริโภค เมื่อประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย์ มีข้อจ ากัดไม่สามารถให้ความคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญาได้ จึงเป็นเหตุผลส าคัญที่ท าให้รัฐต้องออกกฎหมายพิเศษ
ส าหรับคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา คือ ผู้บรโิภคตกอยู่ในฐานะเสยีเปรียบและไมไ่ด้รบัความเป็นธรรมในการท าสญัญา 
และผูป้ระกอบธรุกิจได้ใช้กลยุทธ์ทางการตลาด และการโฆษณามาใช้ในการส่งเสรมิการขายสินค้า และบริการผูบ้ริโภคไม่ทราบ
ข้อมูลข่าวสารและความจริง เกี่ยวกับคุณภาพและราคาของสินค้า รวมถึงบริการต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ผู้ประกอบธุรกิจ
ได้ถือโอกาสอาศัยหลักความศักดิ์สทิธ์ิของการแสดงเจตนา จดัท าสญัญาเอาเปรียบผู้บริโภคเพราะมีอ านาจต่อรองทางเศรษฐกิจ
เหนือกว่า  
  3.1 มาตรการเชิงป้องกัน มาตรการเชิงป้องกัน คือ แนวทางที่ก าหนดขึ้นมาเพื่อไม่ให้เกิดการกระท า 
ของผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจัดท าสัญญาบริโภค ที่เป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค ขณะเดียวกันก็เป็นการที่รัฐเข้าแทรกแซง
เจตนาของเอกชนในการท าสัญญา โดยมีวัตถุประสงค์จะยกระดับอ านาจต่อรองทางเศรษฐกิจของผู้บรโิภคที่ด้อยกว่า 
ให้ใกล้เคียงกัน คือ พระราชบญัญตัิคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2541 โดยมาตรการป้องกันในกฎหมายนี้ ประกอบด้วย
กลไกส าหรับเป็นเครื่องให้หน่วยงานภาครัฐใช้บังคับกับเอกชน ประกอบด้วยมาตรการก่อนท าสัญญาที่รัฐน ามาใช้ (มาตรา 35)
ทวิ และมาตรการแซงแทรกเนื้อหาของสัญญาที่รัฐน ามาใช้ (มาตรา 35 ตรี มาตรา 35 จัตวา) 
  3.2 มาตรการเชิงเยียวยา มาตรการเชิงเยียวยา คือ กระบวนการในการท าให้ความเสียหายที่ผู้บริโภคได้รับ
ความเสยีหายหรือเสียเปรียบจากสัญญาบริโภคที่ผู้ประกอบธุรกจิจดัท าขึ้น ให้สามารถบรรเทาผลร้ายนั้นไปในทางที่ดีขึ้น 
และเป็นธรรม คือ พระราชบัญญัตวิ่าด้วยข้อสัญญาไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2541 เป็นมาตรการที่รัฐแทรกแซงผลของสัญญา 
ระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจตามที่ได้ตกลงกัน ก าหนดข้อสญัญาที่ไม่เป็นธรรมนั้นไว้ในสัญญาบริโภค โดยกฎหมาย 

  

ได้ก าหนดกรอบส าหรับให้อ านาจศาลใช้ดุลยพินิจในการตีความข้อสญัญาที่ไม่เป็นธรรม ให้มผีลบังบังคบัได้เท่าท่ีเป็นธรรม 
(มาตรา 6, 7, 8 และมาตรา 10) 
  3.3 มาตรการระงับข้อพิพาท มาตรการระงับข้อพิพาทประกอบด้วย มาตรการที่ไม่เป็นทางการ ได้แก่ การระงับ
ข้อพิพาทกันเองของผู้บริโภคกับผูป้ระกอบธุรกิจ เช่น ระบบ Call Center หรือการรับเปลีย่นสินค้าเปน็ต้น 
   ในทรรศนะของผู้เขียนเห็นว่า มาตรการคุ้มครองผู้บริโภคทั้งสามด้านนั้น ถือว่ารัฐได้เข้ามาแทรกแซงเสรีภาพ
ในการท าสัญญาของเอกชน โดยอาศัยกฎหมายมหาชนก าหนดบทบาทหน้าที่ของรัฐ ที่จะต้องควบคุมการด าเนินกิจกรรม 
การบริโภค เพื่อคุ้มครองประชาชนท่ีมีฐานะอ านาจ ต่อรองทางเศรษฐกิจด้อยกว่า เพื่อไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนและสร้างปัญหา
ทางสังคมตามมา อีกทั้งการแทรกแซงของรัฐยังเป็นการสอดคล้องกบัแนวคิดรัฐสวสัดิการ แต่อย่างไรก็ตาม ระดับการแทรกแซง
ของภาครัฐควรอยู่ในระดับท่ีเหมาะสม เนื่องจากการแทรกแซงจากภาครัฐท่ีมากเกินไป ก็ท าให้ระบบเศรษฐกิจของภาคเอกชน
เกิดความเสียหายได้เช่นเดยีวกัน 
 
บทวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายเอกชนกับกฎหมายมหาชน 
 กลไกการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญาของไทย แม้ว่ารากฐานส าคัญของหลกักฎหมายเอกชนกับหลักกฎหมายมหาชน 
จะมีความแตกต่างทางแนวคิด ที่มาและโครงสร้าง รวมถึงบทบาทหน้าที่ของกฎหมายทั้งสองสาขาก็ตาม อย่างไรก็ดี ในทรรศนะของ
ผู้เขียนเห็นว่ากิจกรรมการบริโภคนั้น มีโครงสร้างประกอบด้วยความสัมพันธ์หลักสามด้านกล่าวคือ 1) ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ
กับผู้ประกอบธุรกิจ 2) ความสัมพนัธ์ระหว่างรัฐกับผู้บริโภค และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบธรุกิจกับผู้บริโภคซึ่งกลไก
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญาของไทย จะต้องให้ผู้บริโภคเป็นแกนกลางความสัมพันธ์ของทั้งสามส่วน โดยมีมาตรการทางกฎหมาย
สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของทั้งสามส่วนเข้าด้วยกันโดยการผสมผสานหลักกฎหมายมหาชนเข้ากับหลักกฎหมายเอกชน
ในลักษณะส่งเสริมเกื้อกลูหรือค้ าจนุซึ่งกันและกัน แยกขาดจากกันไม่ได้ จึงจะท าให้การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึง่จะได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายเอกชนกับกฎหมายมหาชนตามล าดับ ดังน้ี 
  1. กฎหมายมหาชนเป็นบทบัญญตัิที่ใช้เสริมจดุด้อยในกฎหมายเอกชน เนื่องจากหลักพ้ืนฐานกฎหมายสัญญา 
ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีลักษณะคงที่ (Static) ในฐานะที่เป็นกฎหมายทั่วไปซึ่งก าหนดหลักการพื้นฐานอย่างกว้าง ๆ 
มีความยืดหยุ่นอย่างจ ากัด ในขณะที่สัญญาที่เกิดขึ้นในกิจกรรมการบริโภคมีลักษณะพลวัต (Dynamic) ตามความเปลีย่นแปลง
ของเศรษฐกิจและสังคม ท าให้มาตรการในคุม้ครองคู่กรณีที่เป็นผู้บริโภคตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไมย่ืดหยุ่น
เพียงพอต่อความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นและเป็นไป ประกอบกับหลักพื้นฐานกฎหมายสญัญาจึงถูกใช้เป็นช่องทาง 
ให้ผู้ประกอบธุรกิจท าสญัญาฝ่ายเดียวเอารดัเอาเปรียบได้ อีกทั้งบทบัญญัตเิกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ของคู่สญัญา ตามบทบัญญัต ิ
ในเอกเทศสัญญา เช่น ซื้อขาย เช่าซื้อ และกู้ยืมเงิน เป็นต้น ยังไม่ครอบคลุมเพียงพอในการเยียวยาความเสียหายให้แกผู่้บริโภค
เท่าที่ควร ดังนั้นการที่รัฐออกกฎหมายพิเศษเพื่อแทรกแซงการท าสญัญาของเอกชน โดยอาศัยอ านาจรัฐภายใตห้ลักกฎหมาย
มหาชนทางเศรษฐกิจ จึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่ช่วยเสรมิจุดด้อยของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามที่ได้กลา่วมา เนื่องจาก
สามารถท าไดร้วดเร็วกว่าการแกไ้ขเพิ่มเติมในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งจะท าให้เกิดความยุ่งยากเสียเวลามาก 
และไม่ยืดหยุ่น อีกทั้งกระทบต่อโครงสร้างทางกฎหมายแพ่งที่เป็นกฎหมายทั่วไป และมีความเช่ือมโยงกันอย่างเป็นระบบดีอยู่แล้ว 
 2. กฎหมายมหาชนเป็นฐานรับรองอ านาจรัฐในการใช้บังคับกฎหมายกับเอกชน เนื่องจากการออกกฎหมายพิเศษ
ภายใต้หลักกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจมหาชน ท าให้รัฐต้องเข้ามาแทรกแซงความสัมพันธ์ทางสัญญาของเอกชน  
ดังนั้น การที่จะควบคุมการท าสญัญาในกิจกรรมการบริโภคนั้น กฎหมายจะต้องก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ขององค์กรภาครัฐ 
หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐอย่างชัดเจน เพราะกฎเกณฑ์ทางกฎหมายส าหรับคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญานั้น
ย่อมกระทบต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนญู เพื่อไม่ให้เกดิผลข้างเคียงที่รัฐจะต้องมาพิพาท 
กับเอกชน ดังนั้น การที่จะต้องใช้กฎหมายมหาชนเป็นเครื่องมือเข้ามาด าเนินการ จึงเป็นเรื่องจ าเป็นที่ไม่อาจหลีกเลีย่งได ้
 3. การรับรององค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรเอกชน ด้วยกิจกรรมการบริโภคในด้านความสมัพันธ์ระหว่างผู้บริโภค
กับผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งผู้บริโภคอยูใ่นฐานะที่มีอ านาจต่อรองทางเศรษฐกิจด้อยกว่า และขาดการรวมกลุ่มที่มีประสิทธิภาพ 
เพื่อเสรมิอ านาจต่อรองให้มีความเข้มแข็งขึ้นนั้น รัฐจ าเป็นต้องสนับสนุนให้องค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรเอกชนไดร้วมตัวกัน
เพื่อเพ่ิมอ านาจต่อรองให้เข้มแข็งขึ้น และเพื่อเป็นช่องทางการให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารแกผู่้บรโิภคที่ถูกต้องเกี่ยวกับสินค้า 
และผลิตภัณฑ์หรือบริการ และสภาวะของกลไกตลาด รวมถึงการเฝา้ระวังการปฏิบัติหน้าท่ีขององค์กรภาครัฐ หน่วยงานของรัฐ
และเจา้หน้าท่ีในหน่วยงานของรัฐ อีกท้ังการให้ค าแนะน าแก่รัฐในการคุ้มครองผู้บรโิภค ซึ่งเป็นการด าเนินการตามแนวคิด 
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รัฐสวัสดิการ (State of Welfare) ท่ีก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ พุทธศกัราช 2560 มาตรา 75 ซึ่งรัฐพึงจัดระบบเศรษฐกิจ 
ให้ประชาชนมีโอกาสได้รับประโยชน์จากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมกันอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขจัดการผูกขาดทางเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรม และพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจของประชาชนและประเทศ  
 4. กฎหมายมหาชนกับระบบกลไกระงับข้อพิพาททางสัญญา แม้ว่าสญัญาเกีย่วข้องกับผู้บริโภคจะมีรากฐาน
ความสัมพันธ์ตามหลักความศักดิ์สทิธ์ิและเสรีภาพในการแสดงเจตนาก็ตาม แต่ในสภาพความเป็นจริงยังมีเงื่อนไขอย่างอื่น 
หรือข้อเท็จจริงอ่ืนเป็นองค์ประกอบให้เกิดสญัญาบริโภค ได้แก่ ผู้บรโิภคมีอ านาจต่อรองด้อยกว่า การขาดข้อมูลข่าวสาร 
และกลไกตลาดที่บกพร่อง และระดับความรูค้วามเข้าใจในทางเทคนคิการด าเนินกระบวนพิจารณาคดี ดังนั้น รัฐจึงต้องจัดให้มี
มาตรการกลไกระงับข้อพิพาทที่มีความเป็นพิเศษ และหลายช่องทางที่ค านึงถึงข้อเท็จจริงดังกล่าวเหลา่นี้ ไม่ว่าจะเป็นกลไก
ระงับข้อพิพาทอย่างเป็นทางการ หรืออย่างไมเ่ป็นทางการเคยีงคู่กันไป ทั้งนี้ กลไกระงับข้อพิพาทจะประสบความส าเรจ็ได้ 
รัฐต้องมีบทบาทมากขึ้น และการจะให้รัฐเข้ามามีบทบาทมากขึ้นไดก้็แต่โดยการออกกฎหมายพิเศษ ให้อ านาจรัฐท่ีจะเข้ามา 
ตลอดจนถึงการใหส้ิ่งจูงใจสนับสนนุการระงับข้อพิพาทโดยผู้ประกอบการเอง เพื่อสกัดและลดจ านวนคดีที่จะมมีาสู่การพิจาณา
ของศาลให้ได ้
 
บทสรุป 
 ในเบื้องต้นสรุปได้ว่าอิทธิพลของหลักปรัชญาเสรีนิยมและปัจเจกนิยมในสมัยศตวรรษที ่18 ได้หล่อหลอมแนวคิด
ทางเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม (Laissez Faire) ที่รัฐจะไม่เข้ามาแทรกแซงเอกชนในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และแนวคิดนี้
ได้รองรับไว้ในกฎหมายเอกชนโดยรัฐต้องเคารพหลักความศักดิ์สิทธ์ิของเจตนาและเสรีภาพในการท าสญัญาของเอกชน  
ซึ่งมีรูปธรรม คือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่เป็นเครื่องมือส าหรับการจัดระบบความสมัพันธ์ของเอกชน ที่มีการใช้กัน
มาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบัน 
 อย่างไรก็ดี สถานการณ์ความเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นไปอย่างรวดเร็ว และด้วยความเจริญก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการผลิต การจ าหน่ายสินค้าและบริการที่ซับซ้อนของผู้ประกอบธุรกจิ ท าให้เกิดภาวะ 
ตลาดล้มเหลว การขาดข้อมลูข่าวสาร และการทีผู่้บรโิภคอยู่ในฐานะเสียเปรยีบด้านอ านาจต่อรองทางเศรษฐกิจ ท าให้เกิด 
การเอารดัเอาเปรียบ และแสวงหาประโยชน์จากผู้บรโิภคด้วยระบบกฎหมายสัญญา 
 ต่อมาการรับเอาอิทธิพลของแนวคิดรัฐสวัสดิการท าให้บทบาทหน้าที่ของรัฐมีเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการเข้ามาแทรกแซง
ทางเศรษฐกิจท้ังในระดับนโยบายโดยรวม และในระดับความสัมพันธ์ของเอกชน โดยเครื่องมือที่รัฐใช้ในการเข้ามาแทรกแซง 
คือ กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ เพื่อจัดระบบความสมัพันธ์ทางเศรษฐกิจให้เกิดความเป็นธรรม และรักษาเสถียรภาพ 
ทางเศรษฐกิจ ส าหรับในส่วนของการคุ้มครองผู้บรโิภค ด้านสัญญานั้น รัฐได้แทรกแซงสัญญาของเอกชนโดยการออก 
กฎหมายพิเศษ โดยก าหนดให้มีองค์กรภาครัฐ หน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานของรัฐ เพื่อท าหน้าที่ภายใต้กรอบ
ของกฎหมายนั้น ๆ โดยมีมาตรการส าหรับคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา ได้แก่ มาตรการป้องกัน มาตรการเยียวยา และมาตรการ
ระงับข้อพิพาท ในทรรศนะของผู้เขียนเห็นว่ากฎหมายพิเศษดังกล่าว เป็นกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจท่ีรัฐเข้าแทรกแซง
ความสัมพันธ์ของเอกชน ซึ่งเป็นไปอย่างสอดคล้องกับแนวคิดรัฐสวสัดิการทีร่ัฐต้องมีภารกิจในทางควบคุมและส่งเสริมกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจเพื่อให้ประชาชนได้รบัความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในทางเศรษฐกิจ 
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รัฐสวัสดิการ (State of Welfare) ท่ีก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ พุทธศกัราช 2560 มาตรา 75 ซึ่งรัฐพึงจัดระบบเศรษฐกิจ 
ให้ประชาชนมีโอกาสได้รับประโยชน์จากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมกันอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขจัดการผูกขาดทางเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรม และพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจของประชาชนและประเทศ  
 4. กฎหมายมหาชนกับระบบกลไกระงับข้อพิพาททางสัญญา แม้ว่าสญัญาเกีย่วข้องกับผู้บริโภคจะมีรากฐาน
ความสัมพันธ์ตามหลักความศักดิ์สทิธ์ิและเสรีภาพในการแสดงเจตนาก็ตาม แต่ในสภาพความเป็นจริงยังมีเงื่อนไขอย่างอื่น 
หรือข้อเท็จจริงอ่ืนเป็นองค์ประกอบให้เกิดสญัญาบริโภค ได้แก่ ผู้บรโิภคมีอ านาจต่อรองด้อยกว่า การขาดข้อมูลข่าวสาร 
และกลไกตลาดที่บกพร่อง และระดับความรูค้วามเข้าใจในทางเทคนคิการด าเนินกระบวนพิจารณาคดี ดังนั้น รัฐจึงต้องจัดให้มี
มาตรการกลไกระงับข้อพิพาทที่มีความเป็นพิเศษ และหลายช่องทางที่ค านึงถึงข้อเท็จจริงดังกล่าวเหลา่นี้ ไม่ว่าจะเป็นกลไก
ระงับข้อพิพาทอย่างเป็นทางการ หรืออย่างไมเ่ป็นทางการเคยีงคู่กันไป ทั้งนี้ กลไกระงับข้อพิพาทจะประสบความส าเรจ็ได้ 
รัฐต้องมีบทบาทมากขึ้น และการจะให้รัฐเข้ามามีบทบาทมากขึ้นไดก้็แต่โดยการออกกฎหมายพิเศษ ให้อ านาจรัฐท่ีจะเข้ามา 
ตลอดจนถึงการใหส้ิ่งจูงใจสนับสนนุการระงับข้อพิพาทโดยผู้ประกอบการเอง เพื่อสกัดและลดจ านวนคดีที่จะมมีาสู่การพิจาณา
ของศาลให้ได ้
 
บทสรุป 
 ในเบื้องต้นสรุปได้ว่าอิทธิพลของหลักปรัชญาเสรีนิยมและปัจเจกนิยมในสมัยศตวรรษที ่18 ได้หล่อหลอมแนวคิด
ทางเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม (Laissez Faire) ที่รัฐจะไม่เข้ามาแทรกแซงเอกชนในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และแนวคิดนี้
ได้รองรับไว้ในกฎหมายเอกชนโดยรัฐต้องเคารพหลักความศักดิ์สิทธ์ิของเจตนาและเสรีภาพในการท าสญัญาของเอกชน  
ซึ่งมีรูปธรรม คือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่เป็นเครื่องมือส าหรับการจัดระบบความสมัพันธ์ของเอกชน ที่มีการใช้กัน
มาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบัน 
 อย่างไรก็ดี สถานการณ์ความเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นไปอย่างรวดเร็ว และด้วยความเจริญก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการผลิต การจ าหน่ายสินค้าและบริการที่ซับซ้อนของผู้ประกอบธุรกจิ ท าให้เกิดภาวะ 
ตลาดล้มเหลว การขาดข้อมลูข่าวสาร และการทีผู่้บรโิภคอยู่ในฐานะเสียเปรยีบด้านอ านาจต่อรองทางเศรษฐกิจ ท าให้เกิด 
การเอารดัเอาเปรียบ และแสวงหาประโยชน์จากผู้บรโิภคด้วยระบบกฎหมายสัญญา 
 ต่อมาการรับเอาอิทธิพลของแนวคิดรัฐสวัสดิการท าให้บทบาทหน้าที่ของรัฐมีเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการเข้ามาแทรกแซง
ทางเศรษฐกิจท้ังในระดับนโยบายโดยรวม และในระดับความสัมพันธ์ของเอกชน โดยเครื่องมือที่รัฐใช้ในการเข้ามาแทรกแซง 
คือ กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ เพื่อจัดระบบความสมัพันธ์ทางเศรษฐกิจให้เกิดความเป็นธรรม และรักษาเสถียรภาพ 
ทางเศรษฐกิจ ส าหรับในส่วนของการคุ้มครองผู้บรโิภค ด้านสัญญานั้น รัฐได้แทรกแซงสัญญาของเอกชนโดยการออก 
กฎหมายพิเศษ โดยก าหนดให้มีองค์กรภาครัฐ หน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานของรัฐ เพื่อท าหน้าที่ภายใต้กรอบ
ของกฎหมายนั้น ๆ โดยมีมาตรการส าหรับคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา ได้แก่ มาตรการป้องกัน มาตรการเยียวยา และมาตรการ
ระงับข้อพิพาท ในทรรศนะของผู้เขียนเห็นว่ากฎหมายพิเศษดังกล่าว เป็นกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจท่ีรัฐเข้าแทรกแซง
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หลักเกณฑ์การเสนอบทความ 
เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 
 เอกสารฉบับน้ีจัดท าขึ้นเพ่ือเป็นคูม่ือในการเขียนบทความส าหรับผูท้ี่มีความประสงค์ในการส่งบทความเข้าร่วม
ตีพิมพ์ลงวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยจะก าหนดทั้งรูปแบบและแนวทางในการพิมพ์บทความ ซึ่งจะใช้ในการจัดท า
วารสารฯ ในแบบรูปเล่ม ดังนั้น เพื่อเป็นการควบคุมคณุภาพและเพื่อให้การจัดท าเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว ผู้ส่งบทความ 
ควรพิมพ์บทความตามรูปแบบและแนวทางที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด โดยมรีายละเอียดดังนี ้
 
1. ข้อมูลเบ้ืองต้นของวารสาร 
 1.1 ชื่อวารสาร : วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด  
   Journal of Roi Et Rajabhat University  
 1.2 เลขมาตรฐานสากลประจ าวารสาร (International Standard Serial Number – ISSN) 
  ISSN 1905-6036 (Print) 
   ISSN 2673-0731 (Online) 
            1.3 วัตถุประสงค ์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวจิัย บทความทางวิชาการ บทความทั่วไป  
บทวิจารณ์หนังสือ ทีม่ีคุณค่าต่อการพัฒนาสังคม เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการของนักวิจัย นักวิชาการ 
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตศึกษา 
 1.4 ประเภทผลงานที่ตีพิมพ ์ประกอบด้วย บทความวิชาการ/บทความปริทัศน์ บทความวิจัย 
 1.5 ขอบเขตเนื้อหา ประกอบด้วย สาขาภาษาศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ บริหารธรุกิจ การจดัการทั่วไป การตลาด 
นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม ส่งเสริมการเกษตร 
สิ่งแวดล้อม ศิลปกรรม สารสนเทศศาสตร ์และสาขาท่ีเกี่ยวข้อง ครอบคลุมสหวิทยาการ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 1.6 ก าหนดพิมพ์เผยแพร่  ปีละ 3 ฉบับ (มกราคม-เมษายน พฤษภาคม-สิงหาคม และ กันยายน-ธันวาคม) 
2. นโยบายการพิจารณากลั่นกรองบทความ 
 2.1 บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ ตอ้งไม่เคยตีพมิพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน และต้องไม่อยู่ในกระบวนการพิจารณาตีพิมพ์ 
ในวารสารหรือสิ่งตีพมิพ์อ่ืนใด 
 2.2 บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ ต้องเป็นบทความที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพทางวิชาการ และมีประโยชน์ในเชิงทฤษฎี 
หรือเชิงปฏิบัติ สาระบทความและแนวการเขียนต้องเป็นไปตามวัตถปุระสงค์ของวารสาร โดยผ่านการพิจารณาและให ้
ความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ที่เป็นผูเ้ชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ จ านวนอย่างน้อย 2 ท่าน ขึ้นไปต่อบทความ 
และเป็นผู้มผีลงานทางวิจัยอย่างตอ่เนื่อง โดยใช้การประเมินแบบไม่เห็นกันทั้งสองฝ่ายระหว่างผู้นิพนธแ์ละผูป้ระเมิน  
(Double-Blinded) 
 2.3 กองบรรณาธิการอาจส่งผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิให้ผู้เขียนแก้ไข เพิ่มเติม หรือพิมพ์ต้นฉบับใหม่แล้วแต่กรณี 
 2.4 กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธ์ิในการตรวจแก้ไขรูปแบบบทความที่ส่งมาตีพิมพ์ 
 2.5 การยอมรับเรื่องที่ตีพิมพ์เป็นสิทธ์ิของกองบรรณาธิการ และกองบรรณาธิการจะไมร่ับผดิชอบในเนื้อหา  
หรือความถูกต้องของเรื่องที่ส่งมาตีพิมพ์ทุกเรื่อง 
3. รูปแบบการเขียนบทความผลงานวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) 
  3.1 การเตรียมต้นฉบับ จัดพิมพ์แบบ 1 คอลัมน์ มีรายละเอียดดังนี ้
     3.1.1 ขนาดของต้นฉบับ พิมพ์หน้าเดียวบนกระดาษสั้นขนาด A4 (8¼   11¾ นิ้ว = 21  29.7 ซม.)  
เว้นระยะห่างระหว่างขอบกระดาษด้านบน 3.18 เซนติเมตร  ด้านลา่ง ขวามือ และซ้ายมือ 2.5 เซนตเิมตร   
   3.1.2 เค้าโครงหน้ากระดาษ ระยะขอบบน ขนาด 3.18 ซม. ระยะขอบซ้าย ขวา ล่าง ขนาด 2.5 ซม. 
  3.1.3 ต าแหน่งของแท็บหยุด ตั้งค่าเริ่มต้นที่ 1.5 เซนติเมตร และตัง้เพิ่มขึ้นจุดละ 0.5 เซนติเมตร 
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 3.2 รูปแบบอักษรและการจัดวางต าแหน่ง ใช้รูปแบบอักษร TH Sarabun PSK พิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์
เวิร์ด ระยะระหว่างบรรทัดเป็นแบบบรรทัดเดี่ยว (Single Space) โดยใช้ขนาด ชนิดของตัวอักษร รวมทั้งการจัดวางต าแหน่ง 
ดังนี ้
  3.2.1 ชื่อเร่ือง (ภาษาไทย) ขนาด 18 Point ชนิดตัวอักษรตัวหนา ต าแหน่งชิดขอบกระดาษซ้าย 
  3.2.2 ชื่อเร่ือง (ภาษาอังกฤษ) ขนาด 16 Point ชนดิตัวอักษรตัวหนา ต าแหน่งชิดขอบกระดาษซ้าย 
  3.2.3 ชื่อผู้เขียน (ให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)  ขนาด 12 Point ชนิดตัวอักษรหนา แบบเอียง ต าแหน่ง
ชิดขอบกระดาษซ้ายใต้ชื่อเรื่อง เว้น 1 บรรทัด 
  3.2.4 หัวข้อใหญ่ในบทความ ขนาด 14 ชนิดตัวอักษรหนา ต าแหนง่ชิดขอบกระดาษซ้าย ก่อนข้ึนหัวข้อต่อไป 
 เว้น 1 บรรทัด จัดพิมพ์เป็น 1 คอลัมน์ และจัดย่อหนา้เป็นแบบกระจายแบบไทย 
  3.2.5 หัวข้อย่อย เว้นระยะห่างตามล าดับของแท๊บหยุด  ขนาด 16 Point ชนิดตัวอักษรตัวปกต ิ
  3.2.6 การอ้างอิงในเนื้อหา ให้จัดพิมพ์ดังนี้ 
   1) การเขียนอ้างอิงโดยระบุ ช่ือผู้แต่งและปีท่ีพิมพ์ของเอกสาร ไว้หนา้ข้อความเพื่อบอกแหล่งที่มา 
    1.1) ภาษาไทย 
      ช่ือ สกุล (พ.ศ. : หน้า)  
     1.2) ภาษาอังกฤษ 
      นามสกลุ, อักษรตัวแรกของช่ือต้น. อักษรตัวแรกของช่ือกลาง. (ค.ศ. : หน้า) 
   2) การเขียนอ้างอิงโดยระบุ ช่ือผู้แต่งและปีที่พิมพ์ของเอกสาร ไว้หลงัข้อความเพื่อบอกแหล่งที่มา 
    2.1) ภาษาไทย 
      (ช่ือ สกุล, พ.ศ. : หน้า)  
     2.2) ภาษาอังกฤษ 
      (นามสกุล, อักษรตัวแรกของช่ือต้น. อักษรตัวแรกของช่ือกลาง, ค.ศ. : หน้า) 
  3.2.7 ท้ายกระดาษ แทรกอ้างอิงท้ายเร่ือง ประกอบด้วย 
      ข้อมูล สังกัดผู้นิพนธ์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ครบถ้วนทุกคน  
   1) นักศึกษาหลักสูตร สาขาวิชา สถาบันการศึกษา อีเมล ขนาด 12 Point ชนิดตัวอักษรธรรมดาแบบเอียง 
ต าแหน่งชิดขอบกระดาษซ้าย (กรณี : นิสิต หรือนักศึกษา) 
   2) ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ประจ าหลักสตูร สาขาวิชา สถาบนัการศึกษา ขนาด 12 Point  
ชนิดตัวอักษรธรรมดาแบบเอียง  ต าแหน่งชิดขอบกระดาษซ้าย (ข้อมูลที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์) 
 3.3 จ านวนหน้า  ต้นฉบับควรมีความยาวไม่เกิน 10 หน้า 
4. การเรียงล าดับเนื้อหาต้นฉบับ 
 เนื้อหา ภาษาไทยท่ีมีค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ควรแปลเป็นภาษาไทยให้มากท่ีสุด (ในกรณีค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
เป็นค าเฉพาะที่แปลไม่ได้หรือแปลแล้วไมไ่ด้ความหมายชัดเจนให้ทับศัพท์ได้) และควรใช้ภาษาที่ผู้อ่านเข้าใจง่าย ชัดเจน   
หากใช้ค าย่อต้องเขียนค าเตม็ไว้ครัง้แรกก่อน เนื้อหาต้องเรียงล าดับดงันี ้
 4.1 บทความวิจัย 
  บทความวิจัยจัดเป็นเอกสารทางวชิาการประเภทเดยีวกับรายงานการวิจัย (Research report) มีสาระ 
และรูปแบบการน าเสนอที่คลา้ยคลึงกัน โดยบทความวิจยัเป็นเอกสารทางวิชาการที่นักวิจัยเขียนขึ้นในรูปบทความวิชาการ                 
เพื่อน าเสนอข้อค้นพบ เชิงประจักษ์และหรือนวตักรรมที่เป็นผลงาน บทความวิจัยมีการเรยีงล าดับเนื้อหาที่ส าคัญดังนี ้
  4.1.1 ชื่อเร่ือง ควรสั้นและกะทัดรัด ความยาวไม่ควรเกิน 100 ตัวอักษร ช่ือเรื่องต้องมีทั้งภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ โดยให้น าช่ือเรือ่งภาษาไทยข้ึนก่อน 
  4.1.2 ชื่อผู้เขียนและที่อยู่ ให้มีท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และระบุต าแหน่งทางวิชาการ หน่วยงาน 
หรือสถาบัน ที่อยู่ หรือ Email ของผู้เขียน เพื่อใช้ติดต่อเกี่ยวกับต้นฉบับและบทความท่ีตีพิมพ์แล้ว  
  4.1.3 บทคัดย่อ ให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Abstract) เขยีนสรุปสาระส าคญัของเรื่อง อ่านแล้ว 
เข้าใจง่ายความยาวไม่ควรเกิน 250 ค า หรือ 15 บรรทัด โดยให้น าบทคัดย่อภาษาไทยขึ้นก่อน บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract)  
โดยเรียงล าดับความส าคญัของเนื้อหา เช่น วัตถุประสงค์ กลุม่ตัวอยา่ง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล                             
ผลการศึกษา  
  4.1.4 ค าส าคัญ เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จ านวน 3 ค า โดยให้ค าส าคัญภาษาอังกฤษตรงกบั 
ค าส าคญัภาษาไทย แต่ละค าคั่นดว้ยเครื่องหมายจุลภาค (comma) 

 
 
  4.1.5 บทน า เป็นส่วนของเนื้อหาท่ีบอกความเป็นมาและเหตุผลน าไปสู่การศึกษาวิจยั ให้ข้อมูลทางวิชาการ
พร้อมท้ังจุดมุ่งหมายทีเ่กี่ยวข้องอย่างคราว ๆ มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาและการวิจัยนั้นด้วย และควรอ้างอิงงานวิจัยอ่ืน 
ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 
  4.1.6 วัตถุประสงค์ ใช้ช้ีแจงถึงจุดมุ่งหมายของการศึกษา 
  4.1.7 กรอบแนวคิดและสมมติฐาน ระบุ กรอบแนวคดิของงานวิจัย พร้อมท้ังทฤษฎี แนวคิดท่ีน ามาสร้าง
กรอบแนวคิดและสมมติฐาน(ถ้ามี) 
  4.1.8 วิธดี าเนินการวิจัย ควรอธบิายวิธีด าเนินการวิจัย โดยมีหัวขอ้ดังนี ้
   1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กลา่วถึงกลุ่มประชากร วิธีการสุม่กลุม่ตัวอย่าง ที่มาของกลุ่มตัวอย่าง  
แหล่งที่มาของข้อมูล   
   2) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
   3) การเก็บรวบรวมข้อมลู 
   4) การวิเคราะห์ข้อมลู 
  4.1.9 สรุปผล สรุปผลทีไ่ด้จากการวิจัยเป็นล าดับอาจแสดงด้วยตาราง แผนภาพประกอบการอธิบาย ทั้งนี้ 
ถ้าแสดงด้วยตาราง ควรเป็นตารางแบบไม่มีเส้นขอบตารางด้านซ้ายและขวา หัวตารางเป็นแบบธรรมดาไม่มีการระบายสี  
และขีดเส้นคู่ กรณีตารางยังไมส่ิ้นสดุให้ขีดด้วยเส้นเดี่ยว และเมื่อสิ้นสดุตารางให้ขีดด้วยเส้นคู่ ตารางควรมีเฉพาะที่จ าเป็น ไม่ควร
มีเกิน 5 ตาราง  ส าหรับรูปภาพประกอบควรเป็นรูปภาพ ขาวด า ที่ชัดเจนและมีค าบรรยายใตรู้ป กรณทีี่จ าเป็นอาจใช้ภาพสไีด้  
  4.1.10 อภิปรายผล การอภิปรายผลการวิจัยว่าเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้หรือไม่เพียงไร และควรอา้งทฤษฎี
หรือเปรยีบเทียบการทดลองของผูอ้ื่นที่เกี่ยวข้องประกอบ เพ่ือให้ผู้อ่านเห็นด้วยตามหลักการหรือคัดคา้นทฤษฏีที่มีอยู่เดิม 
  4.1.11 กิตติกรรมประกาศ ระบุสั้นๆ ว่าได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย และความช่วยเหลือจากองค์กรใดหรือใครบ้าง  
  4.1.12 ข้อเสนอแนะ   
   1) ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้   
   2) ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
  4.1.13 เอกสารอ้างอิง เป็นการอ้างอิงเอกสารในเนื้อหาให้ใช้ระบบ APA (American Psychological 
Association) ให้เริม่ต้นด้วยเอกสารอ้างอิงภาษาไทยก่อน แล้วตามด้วยเอกสารภาษาต่างประเทศหากผู้เขียนมมีากกว่า 3 คน 
ให้ใส่ช่ือคนแรกแล้วตามด้วย และคณะ หรือ and others (เอกสารอ้างอิงภาษาไทยให้แปลเป็นภาษาอังกฤษ ควบคู่กัน) 
 4.2 บทความวิชาการ 
  บทความวิชาการเป็นการน าเสนอความรู้ ความคดิที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานทางวิชาการที่เช่ือถือได้ในเรื่องนั้น ๆ โดยมี
หลักฐานทางวิชาการอ้างอิง มีการวิเคราะห์ วิจารณ์ ให้ผู้อ่านเห็นประเด็นส าคัญอันเป็นสารประโยชน์ท่ีผู้เขียนต้องการน าเสนอ 
แก่ผู้อ่าน ซึ่งอาจจ าเป็นต้องใช้ประสบการณ์ส่วนตัว หรือประสบการณ์และผลงานของผู้อื่นมาใช้ มีการเรียบเรียงเนื้อหาสาระ
อย่างเหมาะสม เพื่อช่วยให้ผู้อ่านเกิดความกระจ่างในความรู้ความคดิที่น าเสนอ อ้างอิงทางวิชาการและใช้แหล่งอ้างอิง        
ทางวิชาการอย่างถูกต้อง เหมาะสมตามหลักวิชาการ และจรรยาบรรณของนักวิชาการ มีการอภิปรายให้แนวคิด แนวทาง 
ในการน าความรู้ ความคิดที่น าเสนอไปใช้ให้เป็นประโยชน์ หรือมีประเด็นใหม่ ๆ ที่กระตุ้นให้ผู้อ่านเกดิความต้องการสืบเสาะ 
หาความรู้หรือพัฒนาความคดิในประเด็นนั้น ๆ ต่อไป บทวิชาการมีการเรยีงล าดับเนื้อหาท่ีส าคัญดังนี ้
  4.2.1 ชื่อเร่ือง ควรสั้นและกะทัดรัด ความยาวไม่ควรเกิน 100 ตัวอักษร ช่ือเรื่องต้องมีทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ  โดยให้น าช่ือเรื่องภาษาไทยขึ้นก่อน 
  4.2.2 ชื่อผู้เขียนและที่อยู่ ให้มีท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และระบุต าแหน่งทางวิชาการ หน่วยงานหรือ
สถาบัน ท่ีอยู่ หรือ Email ของผู้เขียน เพื่อใช้ติดต่อเกี่ยวกับต้นฉบับและบทความทีต่ีพิมพ์แล้ว  
  4.2.3 บทคัดย่อ ให้มีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Abstract) เขยีนสรุปสาระส าคญัของเรื่อง อ่านแล้วเข้าใจ
ง่ายความยาวไม่ควรเกิน 250 ค า หรือ 15 บรรทัด โดยให้น าบทคัดย่อภาษาไทยข้ึนก่อน บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract)  
โดยเรียงล าดับความส าคญัของเนื้อหา เช่น วัตถุประสงค์ กรอบแนวคิดและสมมติฐาน(ถ้ามี) กลุม่ตัวอย่าง เครื่องมือท่ีใช้ในการ
วิจัย การวิเคราะห์ข้อมลู ผลการศกึษา  
  4.2.4 ค าส าคัญ เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  จ านวน 3 ค า โดยให้ค าส าคัญภาษาอังกฤษตรงกับค า
ส าคัญภาษาไทย แต่ละค าคั่นด้วยเครื่องหมายจลุภาค (comma) 
  4.2.5 บทน า เขียนจูงใจให้ผู้อ่านเกิดความสนใจในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งสามารถใช้วิธีการและเทคนิคต่าง ๆ ตามแต่
ผู้เขียนจะเห็นสมควร เช่น อาจใช้ภาษาที่กระตุ้น จูงใจผู้อ่านหรือยกปัญหาที่ก าลังเป็นท่ีสนใจขณะนั้นขึ้นมาอภิปราย หรือตั้ง
ประเด็นค าถามหรือปัญหาที่ท้าทายความคิดของผู้อ่านหรืออาจจะกล่าวถึงประโยชน์ที่ผู้อ่านจะไดร้ับจากการอ่าน เป็นต้น 
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 3.2 รูปแบบอักษรและการจัดวางต าแหน่ง ใช้รูปแบบอักษร TH Sarabun PSK พิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์
เวิร์ด ระยะระหว่างบรรทัดเป็นแบบบรรทัดเดี่ยว (Single Space) โดยใช้ขนาด ชนิดของตัวอักษร รวมทั้งการจัดวางต าแหน่ง 
ดังนี ้
  3.2.1 ชื่อเร่ือง (ภาษาไทย) ขนาด 18 Point ชนิดตัวอักษรตัวหนา ต าแหน่งชิดขอบกระดาษซ้าย 
  3.2.2 ชื่อเร่ือง (ภาษาอังกฤษ) ขนาด 16 Point ชนดิตัวอักษรตัวหนา ต าแหน่งชิดขอบกระดาษซ้าย 
  3.2.3 ชื่อผู้เขียน (ให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)  ขนาด 12 Point ชนิดตัวอักษรหนา แบบเอียง ต าแหน่ง
ชิดขอบกระดาษซ้ายใต้ชื่อเรื่อง เว้น 1 บรรทัด 
  3.2.4 หัวข้อใหญ่ในบทความ ขนาด 14 ชนิดตัวอักษรหนา ต าแหนง่ชิดขอบกระดาษซ้าย ก่อนข้ึนหัวข้อต่อไป 
 เว้น 1 บรรทัด จัดพิมพ์เป็น 1 คอลัมน์ และจัดย่อหนา้เป็นแบบกระจายแบบไทย 
  3.2.5 หัวข้อย่อย เว้นระยะห่างตามล าดับของแท๊บหยุด  ขนาด 16 Point ชนิดตัวอักษรตัวปกต ิ
  3.2.6 การอ้างอิงในเนื้อหา ให้จัดพิมพ์ดังนี้ 
   1) การเขียนอ้างอิงโดยระบุ ช่ือผู้แต่งและปีท่ีพิมพ์ของเอกสาร ไว้หนา้ข้อความเพื่อบอกแหล่งที่มา 
    1.1) ภาษาไทย 
      ช่ือ สกุล (พ.ศ. : หน้า)  
     1.2) ภาษาอังกฤษ 
      นามสกลุ, อักษรตัวแรกของช่ือต้น. อักษรตัวแรกของช่ือกลาง. (ค.ศ. : หน้า) 
   2) การเขียนอ้างอิงโดยระบุ ช่ือผู้แต่งและปีที่พิมพ์ของเอกสาร ไว้หลงัข้อความเพื่อบอกแหล่งที่มา 
    2.1) ภาษาไทย 
      (ช่ือ สกุล, พ.ศ. : หน้า)  
     2.2) ภาษาอังกฤษ 
      (นามสกุล, อักษรตัวแรกของช่ือต้น. อักษรตัวแรกของช่ือกลาง, ค.ศ. : หน้า) 
  3.2.7 ท้ายกระดาษ แทรกอ้างอิงท้ายเร่ือง ประกอบด้วย 
      ข้อมูล สังกัดผู้นิพนธ์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ครบถ้วนทุกคน  
   1) นักศึกษาหลักสูตร สาขาวิชา สถาบันการศึกษา อีเมล ขนาด 12 Point ชนิดตัวอักษรธรรมดาแบบเอียง 
ต าแหน่งชิดขอบกระดาษซ้าย (กรณี : นิสิต หรือนักศึกษา) 
   2) ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ประจ าหลักสตูร สาขาวิชา สถาบนัการศึกษา ขนาด 12 Point  
ชนิดตัวอักษรธรรมดาแบบเอียง  ต าแหน่งชิดขอบกระดาษซ้าย (ข้อมูลที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์) 
 3.3 จ านวนหน้า  ต้นฉบับควรมีความยาวไม่เกิน 10 หน้า 
4. การเรียงล าดับเนื้อหาต้นฉบับ 
 เนื้อหา ภาษาไทยท่ีมีค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ควรแปลเป็นภาษาไทยให้มากท่ีสุด (ในกรณีค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
เป็นค าเฉพาะที่แปลไม่ได้หรือแปลแล้วไมไ่ด้ความหมายชัดเจนให้ทับศัพท์ได้) และควรใช้ภาษาที่ผู้อ่านเข้าใจง่าย ชัดเจน   
หากใช้ค าย่อต้องเขียนค าเตม็ไว้ครัง้แรกก่อน เนื้อหาต้องเรียงล าดับดงันี ้
 4.1 บทความวิจัย 
  บทความวิจัยจัดเป็นเอกสารทางวชิาการประเภทเดยีวกับรายงานการวิจัย (Research report) มีสาระ 
และรูปแบบการน าเสนอที่คลา้ยคลึงกัน โดยบทความวิจยัเป็นเอกสารทางวิชาการที่นักวิจัยเขียนขึ้นในรูปบทความวิชาการ                 
เพื่อน าเสนอข้อค้นพบ เชิงประจักษ์และหรือนวตักรรมที่เป็นผลงาน บทความวิจัยมีการเรยีงล าดับเนื้อหาที่ส าคัญดังนี ้
  4.1.1 ชื่อเร่ือง ควรสั้นและกะทัดรัด ความยาวไม่ควรเกิน 100 ตัวอักษร ช่ือเรื่องต้องมีทั้งภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ โดยให้น าช่ือเรือ่งภาษาไทยข้ึนก่อน 
  4.1.2 ชื่อผู้เขียนและที่อยู่ ให้มีท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และระบุต าแหน่งทางวิชาการ หน่วยงาน 
หรือสถาบัน ที่อยู่ หรือ Email ของผู้เขียน เพื่อใช้ติดต่อเกี่ยวกับต้นฉบับและบทความท่ีตีพิมพ์แล้ว  
  4.1.3 บทคัดย่อ ให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Abstract) เขยีนสรุปสาระส าคญัของเรื่อง อ่านแล้ว 
เข้าใจง่ายความยาวไม่ควรเกิน 250 ค า หรือ 15 บรรทัด โดยให้น าบทคัดย่อภาษาไทยขึ้นก่อน บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract)  
โดยเรียงล าดับความส าคญัของเนื้อหา เช่น วัตถุประสงค์ กลุม่ตัวอยา่ง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล                             
ผลการศึกษา  
  4.1.4 ค าส าคัญ เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จ านวน 3 ค า โดยให้ค าส าคัญภาษาอังกฤษตรงกบั 
ค าส าคญัภาษาไทย แต่ละค าคั่นดว้ยเครื่องหมายจุลภาค (comma) 

 
 
  4.1.5 บทน า เป็นส่วนของเนื้อหาท่ีบอกความเป็นมาและเหตุผลน าไปสู่การศึกษาวิจยั ให้ข้อมูลทางวิชาการ
พร้อมท้ังจุดมุ่งหมายทีเ่กี่ยวข้องอย่างคราว ๆ มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาและการวิจัยนั้นด้วย และควรอ้างอิงงานวิจัยอ่ืน 
ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 
  4.1.6 วัตถุประสงค์ ใช้ช้ีแจงถึงจุดมุ่งหมายของการศึกษา 
  4.1.7 กรอบแนวคิดและสมมติฐาน ระบุ กรอบแนวคดิของงานวิจัย พร้อมท้ังทฤษฎี แนวคิดท่ีน ามาสร้าง
กรอบแนวคิดและสมมติฐาน(ถ้ามี) 
  4.1.8 วิธดี าเนินการวิจัย ควรอธบิายวิธีด าเนินการวิจัย โดยมีหัวขอ้ดังนี ้
   1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กลา่วถึงกลุ่มประชากร วิธีการสุม่กลุม่ตัวอย่าง ที่มาของกลุ่มตัวอย่าง  
แหล่งที่มาของข้อมูล   
   2) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
   3) การเก็บรวบรวมข้อมลู 
   4) การวิเคราะห์ข้อมลู 
  4.1.9 สรุปผล สรุปผลทีไ่ด้จากการวิจัยเป็นล าดับอาจแสดงด้วยตาราง แผนภาพประกอบการอธิบาย ทั้งนี้ 
ถ้าแสดงด้วยตาราง ควรเป็นตารางแบบไม่มีเส้นขอบตารางด้านซ้ายและขวา หัวตารางเป็นแบบธรรมดาไม่มีการระบายสี  
และขีดเส้นคู่ กรณีตารางยังไมส่ิ้นสดุให้ขีดด้วยเส้นเดี่ยว และเมื่อสิ้นสดุตารางให้ขีดด้วยเส้นคู่ ตารางควรมีเฉพาะที่จ าเป็น ไม่ควร
มีเกิน 5 ตาราง  ส าหรับรูปภาพประกอบควรเป็นรูปภาพ ขาวด า ที่ชัดเจนและมีค าบรรยายใตรู้ป กรณทีี่จ าเป็นอาจใช้ภาพสไีด้  
  4.1.10 อภิปรายผล การอภิปรายผลการวิจัยว่าเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้หรือไม่เพียงไร และควรอา้งทฤษฎี
หรือเปรยีบเทียบการทดลองของผูอ้ื่นที่เกี่ยวข้องประกอบ เพ่ือให้ผู้อ่านเห็นด้วยตามหลักการหรือคัดคา้นทฤษฏีที่มีอยู่เดิม 
  4.1.11 กิตติกรรมประกาศ ระบุสั้นๆ ว่าได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย และความช่วยเหลือจากองค์กรใดหรือใครบ้าง  
  4.1.12 ข้อเสนอแนะ   
   1) ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้   
   2) ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
  4.1.13 เอกสารอ้างอิง เป็นการอ้างอิงเอกสารในเนื้อหาให้ใช้ระบบ APA (American Psychological 
Association) ให้เริม่ต้นด้วยเอกสารอ้างอิงภาษาไทยก่อน แล้วตามด้วยเอกสารภาษาต่างประเทศหากผู้เขียนมมีากกว่า 3 คน 
ให้ใส่ช่ือคนแรกแล้วตามด้วย และคณะ หรือ and others (เอกสารอ้างอิงภาษาไทยให้แปลเป็นภาษาอังกฤษ ควบคู่กัน) 
 4.2 บทความวิชาการ 
  บทความวิชาการเป็นการน าเสนอความรู้ ความคดิที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานทางวิชาการที่เช่ือถือได้ในเรื่องนั้น ๆ โดยมี
หลักฐานทางวิชาการอ้างอิง มีการวิเคราะห์ วิจารณ์ ให้ผู้อ่านเห็นประเด็นส าคัญอันเป็นสารประโยชน์ท่ีผู้เขียนต้องการน าเสนอ 
แก่ผู้อ่าน ซึ่งอาจจ าเป็นต้องใช้ประสบการณ์ส่วนตัว หรือประสบการณ์และผลงานของผู้อื่นมาใช้ มีการเรียบเรียงเนื้อหาสาระ
อย่างเหมาะสม เพื่อช่วยให้ผู้อ่านเกิดความกระจ่างในความรู้ความคดิที่น าเสนอ อ้างอิงทางวิชาการและใช้แหล่งอ้างอิง        
ทางวิชาการอย่างถูกต้อง เหมาะสมตามหลักวิชาการ และจรรยาบรรณของนักวิชาการ มีการอภิปรายให้แนวคิด แนวทาง 
ในการน าความรู้ ความคิดที่น าเสนอไปใช้ให้เป็นประโยชน์ หรือมีประเด็นใหม่ ๆ ที่กระตุ้นให้ผู้อ่านเกดิความต้องการสืบเสาะ 
หาความรู้หรือพัฒนาความคดิในประเด็นนั้น ๆ ต่อไป บทวิชาการมีการเรยีงล าดับเนื้อหาท่ีส าคัญดังนี ้
  4.2.1 ชื่อเร่ือง ควรสั้นและกะทัดรัด ความยาวไม่ควรเกิน 100 ตัวอักษร ช่ือเรื่องต้องมีทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ  โดยให้น าช่ือเรื่องภาษาไทยขึ้นก่อน 
  4.2.2 ชื่อผู้เขียนและที่อยู่ ให้มีท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และระบุต าแหน่งทางวิชาการ หน่วยงานหรือ
สถาบัน ท่ีอยู่ หรือ Email ของผู้เขียน เพื่อใช้ติดต่อเกี่ยวกับต้นฉบับและบทความทีต่ีพิมพ์แล้ว  
  4.2.3 บทคัดย่อ ให้มีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Abstract) เขยีนสรุปสาระส าคญัของเรื่อง อ่านแล้วเข้าใจ
ง่ายความยาวไม่ควรเกิน 250 ค า หรือ 15 บรรทัด โดยให้น าบทคัดย่อภาษาไทยข้ึนก่อน บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract)  
โดยเรียงล าดับความส าคญัของเนื้อหา เช่น วัตถุประสงค์ กรอบแนวคิดและสมมติฐาน(ถ้ามี) กลุม่ตัวอย่าง เครื่องมือท่ีใช้ในการ
วิจัย การวิเคราะห์ข้อมลู ผลการศกึษา  
  4.2.4 ค าส าคัญ เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  จ านวน 3 ค า โดยให้ค าส าคัญภาษาอังกฤษตรงกับค า
ส าคัญภาษาไทย แต่ละค าคั่นด้วยเครื่องหมายจลุภาค (comma) 
  4.2.5 บทน า เขียนจูงใจให้ผู้อ่านเกิดความสนใจในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งสามารถใช้วิธีการและเทคนิคต่าง ๆ ตามแต่
ผู้เขียนจะเห็นสมควร เช่น อาจใช้ภาษาที่กระตุ้น จูงใจผู้อ่านหรือยกปัญหาที่ก าลังเป็นท่ีสนใจขณะนั้นขึ้นมาอภิปราย หรือตั้ง
ประเด็นค าถามหรือปัญหาที่ท้าทายความคิดของผู้อ่านหรืออาจจะกล่าวถึงประโยชน์ที่ผู้อ่านจะไดร้ับจากการอ่าน เป็นต้น 
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  4.2.6 เนื้อหา การจัดล าดับเนื้อหาสาระ ผู้เขียนควรมีการวางแผนจดัโครงสร้างของเนื้อหาสาระที่จะน าเสนอ 
และจัดล าดับเนื้อหาสาระให้เหมาะสมตามธรรมชาติของเนื้อหาสาระนั้น การน าเสนอเนื้อหาสาระควรมีความต่อเนื่องกัน                
เพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจสาระนั้นไดโ้ดยง่าย 
  4.2.7 สรุปผล ควรมีการสรุปประเด็นส าคัญ ๆ ของบทความนั้น ๆ ซึ่งอาจท าในลักษณะที่เป็นการย่อ คือ                     
การเลือกเก็บประเด็นส าคัญๆ ของบทความนั้นๆ มาเขียนรวมกันไวอ้ย่างสั้น ๆ ท้ายบท    
  4.2.8 เอกสารอ้างอิง บทความทางวิชาการ เป็นงานท่ีเขียนขึ้นบนพ้ืนฐานของวิชาการที่ได้มีการศึกษา ค้นคว้า 
วิจัยกันมาแล้ว และการวเิคราะห์ วิจารณ์อาจมีการเชื่อมโยงกับผลงานของผู้อื่นจึงจ าเป็นต้องมีการอ้างอิงเมื่อน าข้อความหรือ
ผลงานของผู้อื่นมาใช้ โดยการระบใุห้ชัดเจนว่าเป็นงานของใคร ท าเมือ่ไร และน ามาจากไหน เป็นการให้เกียรติเจ้าของงาน                   
การอ้างอิงเอกสารในเนื้อหาให้ใช้ระบบ APA (American Psychological Association)  ให้เริ่มต้นด้วยเอกสารอ้างอิง
ภาษาไทยก่อน แล้วตามด้วยเอกสารภาษาต่างประเทศหากผูเ้ขียนมมีากกว่า 3 คน ให้ใส่ชื่อคนแรกแลว้ตามด้วย และคณะ 
หรือ and others 
 4.3 บทวิจารณ์หนังสือ 
  บทวิจารณ์หนังสือ เป็นการพิจารณาหนังสือเรื่องนั้นๆ โดยละเอียดเพื่อประเมินคณุค่า ออกมาเป็นข้อเขียน  
เป็นบทความที่วิพากษ์วิจารณ์เนื้อหาสาระ คุณค่าและคุณูปการของหนังสือ บทความ โดยบทวิจารณห์นังสือจะต้องบอก
รายละเอียดของหนังสือ ได้แก่ ช่ือหนังสือ ช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ ส านักพิมพ์ ครั้งท่ีพิมพ์ จ านวนหน้าและเลข ISBN ให้ชัดเจนด้วย 
โดยใช้หลักวิชาการและดุลพินิจอนัเหมาะสม บทวิจารณ์หนังสือ ประกอบด้วย  
  4.3.1 ชื่อเร่ือง ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  โดยให้น าช่ือเรือ่งภาษาไทยข้ึนก่อน ควรตั้งช่ือเรือ่งที่
เรียกร้องความสนใจของผู้อ่าน และสื่อ ความหมายได้ชัดเจน เช่น ตัง้ช่ือตามชื่อหนังสือท่ีต้องการวิจารณ์ ตั้งช่ือตามจุดมุ่งหมาย
ของเรื่อง ตั้งช่ือ ด้วยการให้ประเดน็ชวนคิด ชวนสงสัย 
  4.3.2 ชื่อผู้เขียนและที่อยู่ ให้มีท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และระบุต าแหน่งทางวิชาการ หน่วยงาน 
หรือสถาบัน (ภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย) ที่อยู่ หรือ Email ของผู้เขียน เพื่อใช้ติดต่อเกี่ยวกับต้นฉบับและบทความที่ตีพิมพ์แล้ว 
  4.3.3 บทน า เป็นการเขียนน าเกี่ยวกับเรื่องที่จะวิจารณ์ เช่น ถ้าเป็นการวิจารณ์วรรณคดีต้อง บอก ช่ือวรรณคดี  
ผู้แต่ง ประเภท ความเป็นมาของเรื่อง และอาจเขียนอธิบายและจูงใจที่ท าให้ผู้วิจารณ์ สนใจวรรณคดเีรื่องนี ้ 
  4.3.4 เนื้อเร่ือง เป็นส่วนแสดงความคิดเห็นและรายละเอยีดในการวิจารณ์ โดยน าเสนอจุดเด่น และจดุบกพร่อง
ของเรื่องอย่างมีหลักเกณฑ์และมีเหตุผล หากต้องการเล่าเรื่องย่อของวรรณคดี หรือ วรรณกรรม ท่ีน ามาวิจารณ์ควรเขียนเล่า
เรื่องอย่างสั้นๆ เพราะการวิจารณไ์ม่ใช่การสรุปเรื่อง แต่เป็นการแสดงความคิดเห็นของผู้วิจารณ์ที่มีตอ่วรรณคดีหรือวรรณกรรม
เรื่องนั้น ผู้เขียนต้องการสื่อความหมายอะไร มายังผู้อ่านหนังสือและสื่อให้ชัดเจนหรือไม่อย่างไร ถ้าประเด็นในการวิจารณ ์
มีหลายประเด็น ควรน าเสนอ ตามล าดับ เพื่อให้ผู้อ่านบทวิจารณ์เข้าใจง่ายไม่สับสน ในกรณีที่วรรณคดหีรือวรรณกรรมเรื่องนั้น 
มีจุดเด่น และจุดด้อย ควรเขียนถึงจุดเด่นก่อนแล้วจึงกล่าวถึงจุดด้อย เพื่อให้เกียรตผิู้เขียน และแสดงให้เห็นว่าการ วจิารณ ์
คือ   การสร้างสรรคไ์ม่ใช่การท าลาย  
  4.3.4 บทสรุป เป็นย่อหน้าสุดท้ายของบทวิจารณ์ เป็นการเขียนสรปุความคิดทั้งหมดที่วิจารณ์ และให้แง่คิด
หรือข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์ต่อผูอ้่าน นอกจากนี้บทสรุปยังช่วยใหผู้้อ่านได้ทบทวนประเด็น ส าคัญของเรื่องและความคดิ
ส าคัญของผู้วิจารณ์แม้ว่าผู้อ่านอาจจะไม่ได้อ่านบทวิจารณ์ทั้งบท แต่ได้อ่าน บทสรุปกส็ามารถทราบเรื่องของวรรณคด ี
หรือวรรณกรรมที่น ามาวจิารณ์รวมทั้งความคิดเห็นของผู้วิจารณ์ ที่มตี่อวรรณคดีหรือวรรณกรรมเรื่องนั้นได 
 4.4 บทความปริทัศน์ 
  เป็นงานทางวิชาการที่ประเมินสถานะล่าสุดทางวิชาการเฉพาะทางที่มีการศึกษาค้นคว้า มีการวิเคราะห์ 
องค์ความรู้ทั้งทางกว้างและทางลกึอย่างทันสมัย โดยให้ข้อมูลวิพากษ์ท่ีให้เห็นแนวโน้มที่ควรศึกษาและพัฒนาต่อไป ผูเ้ขียน 
ควรตรวจสอบเนื้อหาท่ีเกีย่วข้องกับบทความที่น าเสนออย่างละเอียด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อหาท่ีใหม่ท่ีสุด บทความปริทัศน ์
ต้องน าเสนอพัฒนาการของเรื่องทีน่่าสนใจ ข้อมูลที่น าเสนอจะต้องไม่จ าเพาะเจาะจงเฉพาะผู้ที่อ่านท่ีอยู่ในสาขาของบทความ
เท่านั้น แต่ต้องน าเสนอข้อมลูที่ผู้อา่นในสาขาอื่นๆ หรือนสิิตนักศึกษาในระดับสูงสามารถเข้าใจได้ บทความปริทัศน์ 
เป็นการน าเสนอภาพรวมของเรื่องที่น่าสนใจโดยในหน้าแรกของบทความปริทัศน์จะประกอบด้วย 
  4.4.1 ชื่อเร่ือง ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  โดยให้น าช่ือเรือ่งภาษาไทยข้ึนก่อน ควรตั้งช่ือเรือ่ง 
ที่เรียกร้องความสนใจของผู้อ่าน และสื่อ ความหมายได้ชัดเจน 
  4.4.2 ชื่อผู้เขียนและที่อยู่ ให้มีท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และระบุต าแหน่งทางวิชาการ หน่วยงาน 
หรือสถาบัน (ภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย) ที่อยู่ หรือ Email ของผู้เขียน เพื่อใช้ติดต่อเกี่ยวกับต้นฉบับและบทความที่ตีพิมพ์แล้ว
  4.4.3 ค าส าคัญ ระบุความส าคญัของเรื่อง (keywords) จ านวนไม่เกิน 5 ค า 
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  4.2.6 เนื้อหา การจัดล าดับเนื้อหาสาระ ผู้เขียนควรมีการวางแผนจดัโครงสร้างของเนื้อหาสาระที่จะน าเสนอ 
และจัดล าดับเนื้อหาสาระให้เหมาะสมตามธรรมชาติของเนื้อหาสาระนั้น การน าเสนอเนื้อหาสาระควรมีความต่อเนื่องกัน                
เพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจสาระนั้นไดโ้ดยง่าย 
  4.2.7 สรุปผล ควรมีการสรุปประเด็นส าคัญ ๆ ของบทความนั้น ๆ ซึ่งอาจท าในลักษณะที่เป็นการย่อ คือ                     
การเลือกเก็บประเด็นส าคัญๆ ของบทความนั้นๆ มาเขียนรวมกันไวอ้ย่างสั้น ๆ ท้ายบท    
  4.2.8 เอกสารอ้างอิง บทความทางวิชาการ เป็นงานท่ีเขียนขึ้นบนพ้ืนฐานของวิชาการที่ได้มีการศึกษา ค้นคว้า 
วิจัยกันมาแล้ว และการวเิคราะห์ วิจารณ์อาจมีการเชื่อมโยงกับผลงานของผู้อื่นจึงจ าเป็นต้องมีการอ้างอิงเมื่อน าข้อความหรือ
ผลงานของผู้อื่นมาใช้ โดยการระบใุห้ชัดเจนว่าเป็นงานของใคร ท าเมือ่ไร และน ามาจากไหน เป็นการให้เกียรติเจ้าของงาน                   
การอ้างอิงเอกสารในเนื้อหาให้ใช้ระบบ APA (American Psychological Association)  ให้เริ่มต้นด้วยเอกสารอ้างอิง
ภาษาไทยก่อน แล้วตามด้วยเอกสารภาษาต่างประเทศหากผูเ้ขียนมมีากกว่า 3 คน ให้ใส่ชื่อคนแรกแลว้ตามด้วย และคณะ 
หรือ and others 
 4.3 บทวิจารณ์หนังสือ 
  บทวิจารณ์หนังสือ เป็นการพิจารณาหนังสือเรื่องนั้นๆ โดยละเอียดเพื่อประเมินคณุค่า ออกมาเป็นข้อเขียน  
เป็นบทความที่วิพากษ์วิจารณ์เนื้อหาสาระ คุณค่าและคุณูปการของหนังสือ บทความ โดยบทวิจารณห์นังสือจะต้องบอก
รายละเอียดของหนังสือ ได้แก่ ช่ือหนังสือ ช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ ส านักพิมพ์ ครั้งท่ีพิมพ์ จ านวนหน้าและเลข ISBN ให้ชัดเจนด้วย 
โดยใช้หลักวิชาการและดุลพินิจอนัเหมาะสม บทวิจารณ์หนังสือ ประกอบด้วย  
  4.3.1 ชื่อเร่ือง ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  โดยให้น าช่ือเรือ่งภาษาไทยข้ึนก่อน ควรตั้งช่ือเรือ่งที่
เรียกร้องความสนใจของผู้อ่าน และสื่อ ความหมายได้ชัดเจน เช่น ตัง้ช่ือตามชื่อหนังสือท่ีต้องการวิจารณ์ ตั้งช่ือตามจุดมุ่งหมาย
ของเรื่อง ตั้งช่ือ ด้วยการให้ประเดน็ชวนคิด ชวนสงสัย 
  4.3.2 ชื่อผู้เขียนและที่อยู่ ให้มีท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และระบุต าแหน่งทางวิชาการ หน่วยงาน 
หรือสถาบัน (ภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย) ที่อยู่ หรือ Email ของผู้เขียน เพื่อใช้ติดต่อเกี่ยวกับต้นฉบับและบทความที่ตีพิมพ์แล้ว 
  4.3.3 บทน า เป็นการเขียนน าเกี่ยวกับเรื่องที่จะวิจารณ์ เช่น ถ้าเป็นการวิจารณ์วรรณคดีต้อง บอก ช่ือวรรณคดี  
ผู้แต่ง ประเภท ความเป็นมาของเรื่อง และอาจเขียนอธิบายและจูงใจที่ท าให้ผู้วิจารณ์ สนใจวรรณคดเีรื่องนี ้ 
  4.3.4 เนื้อเร่ือง เป็นส่วนแสดงความคิดเห็นและรายละเอยีดในการวิจารณ์ โดยน าเสนอจุดเด่น และจดุบกพร่อง
ของเรื่องอย่างมีหลักเกณฑ์และมีเหตุผล หากต้องการเล่าเรื่องย่อของวรรณคดี หรือ วรรณกรรม ท่ีน ามาวิจารณ์ควรเขียนเล่า
เรื่องอย่างสั้นๆ เพราะการวิจารณไ์ม่ใช่การสรุปเรื่อง แต่เป็นการแสดงความคิดเห็นของผู้วิจารณ์ที่มีตอ่วรรณคดีหรือวรรณกรรม
เรื่องนั้น ผู้เขียนต้องการสื่อความหมายอะไร มายังผู้อ่านหนังสือและสื่อให้ชัดเจนหรือไม่อย่างไร ถ้าประเด็นในการวิจารณ ์
มีหลายประเด็น ควรน าเสนอ ตามล าดับ เพื่อให้ผู้อ่านบทวิจารณ์เข้าใจง่ายไม่สับสน ในกรณีที่วรรณคดหีรือวรรณกรรมเรื่องนั้น 
มีจุดเด่น และจุดด้อย ควรเขียนถึงจุดเด่นก่อนแล้วจึงกล่าวถึงจุดด้อย เพื่อให้เกียรตผิู้เขียน และแสดงให้เห็นว่าการ วจิารณ ์
คือ   การสร้างสรรคไ์ม่ใช่การท าลาย  
  4.3.4 บทสรุป เป็นย่อหน้าสุดท้ายของบทวิจารณ์ เป็นการเขียนสรปุความคิดทั้งหมดที่วิจารณ์ และให้แง่คิด
หรือข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์ต่อผูอ้่าน นอกจากนี้บทสรุปยังช่วยใหผู้้อ่านได้ทบทวนประเด็น ส าคัญของเรื่องและความคดิ
ส าคัญของผู้วิจารณ์แม้ว่าผู้อ่านอาจจะไม่ได้อ่านบทวิจารณ์ทั้งบท แต่ได้อ่าน บทสรุปกส็ามารถทราบเรื่องของวรรณคด ี
หรือวรรณกรรมที่น ามาวจิารณ์รวมทั้งความคิดเห็นของผู้วิจารณ์ ที่มตี่อวรรณคดีหรือวรรณกรรมเรื่องนั้นได 
 4.4 บทความปริทัศน์ 
  เป็นงานทางวิชาการที่ประเมินสถานะล่าสุดทางวิชาการเฉพาะทางที่มีการศึกษาค้นคว้า มีการวิเคราะห์ 
องค์ความรู้ทั้งทางกว้างและทางลกึอย่างทันสมัย โดยให้ข้อมูลวิพากษ์ท่ีให้เห็นแนวโน้มที่ควรศึกษาและพัฒนาต่อไป ผูเ้ขียน 
ควรตรวจสอบเนื้อหาท่ีเกีย่วข้องกับบทความที่น าเสนออย่างละเอียด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อหาท่ีใหม่ท่ีสุด บทความปริทัศน ์
ต้องน าเสนอพัฒนาการของเรื่องทีน่่าสนใจ ข้อมูลที่น าเสนอจะต้องไม่จ าเพาะเจาะจงเฉพาะผู้ที่อ่านท่ีอยู่ในสาขาของบทความ
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  4.4.2 ชื่อผู้เขียนและที่อยู่ ให้มีท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และระบุต าแหน่งทางวิชาการ หน่วยงาน 
หรือสถาบัน (ภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย) ที่อยู่ หรือ Email ของผู้เขียน เพื่อใช้ติดต่อเกี่ยวกับต้นฉบับและบทความที่ตีพิมพ์แล้ว
  4.4.3 ค าส าคัญ ระบุความส าคญัของเรื่อง (keywords) จ านวนไม่เกิน 5 ค า 

 
 
  4.4.4 ส่วนของเนื้อหาของบทความ ต้องมีบทน า (introduction) เพื่อกล่าวถึงความน่าสนใจ ของเรื่อง 
ที่น าเสนอก่อนเข้าสูเ่นื้อหาในแตล่ะประเด็น  
  4.4.5 บทสรุป (conclusion) เพือ่เป็นการสรุปเรื่องโดยย่อให้เข้าใจว่า เรื่องที่ได้น าเสนอมีความน่าสนใจ 
และความเป็นมาอย่างไร พร้อมขมวดปมเรื่องทีน่ าเสนอ พร้อมข้อเสนอแนะจากผู้นิพนธ์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ส าหรับให้ผู้อ่าน
ได้พิจารณาประเด็นที ่น่าสนใจต่อไป ผู้นิพนธ์ควรตรวจสอบเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับบทความที่น าเสนออย่างละเอียด โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งเนื้อหาที่ใหม่ที่สุด บทความปริทัศน์ต้องน าเสนอพัฒนาการของเรื่องที่น่าสนใจ ข้อมูลที่น าเสนอ จะต้องไม่จ าเพาะเจาะจง
เฉพาะผู้อ่านที่อยู่ในสาขาของบทความเท่านั้น แต่ต้องน าเสนอข้อมูลที่ซึ่งผู้อ่าน ในสาขาอ่ืนหรือนิสตินกัศึกษาในระดับสูง
สามารถเข้าใจได ้
 

5. การส่งบทความ  
 ก าหนดการรับบทความ  สามารถส่งบทความถึงกองบรรณาธิการ ได้ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป ผ่านระบบลงทะเบียน
ออนไลน์  https://www.tci-thaijo.org/index.php/reru   
 
6. ติดต่อสอบถามข้อมูล 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารเฉลมิพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ช้ัน 7  
  113 หมู ่12 ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120  
  เบอร์โทรศัพท์ 0 4355 6231, 0 4355 6001-8 ต่อ 1027  โทรสาร 0 4355 6231, 0 4355 6009 
 เว็บไซต์  https://www.tci-thaijo.org/index.php/reru   Email : reru.journal101@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/แบบฟอร์มการเขียนบทความ... 
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  1) แรงจูงใจด้านอารมณ์  
  2) แรงจูงใจด้านเหตุผล  
 

ข้อมูลทั่วไป 
  1. เพศ 
  2. อายุ 
  3. ระดับการศึกษา 
  4. อาชีพ 
  5. รายได ้
 


