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ก�าหนดการตีพิมพ ์ ปีละ 3 ฉบับ  

ขอบเขตวารสาร วารสารวจิยัร�าไพพรรณ ีเป็นวารสารระดบัชาตทิีผ่่านการรบัรองผลการประเมนิคณุภาพวารสารในฐานข้อมลู  

 TCI กลุ่ม 2 (พ.ศ. 2563-2567) จัดท�าข้ึนเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ นิสิตนักศึกษาระดับ 

 ปริญญาโท-เอก นักวิจัยจากหน่วยงานภายในและภายนอกต่าง ๆ สู่สาธารณชน รวมทั้งหน่วยงานอื่น ๆ  

 ได้น�าผลงานวจิยัทีต่พิีมพ์เผยแพร่ไปใช้ประโยชน์ เปิดรบับทความวจัิยในสาขามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 รวมถึงสหวิทยาการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับสังคมและชุมชน โดยจัดท�าเป็นวารสารราย 4 เดือน เผยแพร ่

 ปีละ 3 ฉบับ 

  ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) จ�านวน 20 บทความ

  ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม)  จ�านวน 20 บทความ

  ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม)  จ�านวน 20 บทความ

 โดยบทความที่ตีพิมพ์ทุกบทความผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewed) ในสาขา 

 วิชานั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 2 ท่าน โดยเป็นการประเมินแบบ double-blinded review 
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  วารสารวิจัยร�าไพพรรณี (Rajabhat Rambhai Barni Research Journal) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ร�าไพพรรณี เป็นวารสารวิจัยท่ีเผยแพร่บทความวิจัยของนักวิจัย นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยที่สนใจ เป็นวารสารราย 4 เดือน โดยเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 

และฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม) แต่ละฉบับมีจ�านวน 20 บทความ โดยวารสารฉบับนี้ถือเป็นปีที่ 15 ฉบับท่ี 2 ประจ�าปี 2564  

(พฤษภาคม-สิงหาคม) ซึ่งบทความวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารนี้ ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ 

ตามสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 2 ท่าน โดยเป็นการประเมินแบบ double-blinded review วารสารวิจัยร�าไพพรรณีได้จัดอยู่ในฐานข้อมูล TCI 

ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2553 และได้มกีารพฒันาคณุภาพวารสารมาโดยตลอด กองบรรณาธกิารวารสารได้ด�าเนนิการเผยแพร่วารสารวิจยัร�าไพพรรณี 

ไปยังเครือข่ายมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ทั่วประเทศ เป็นประจ�าทุก 4 เดือน ปัจจุบันวารสารวิจัยร�าไพพรรณี ได้ผ่าน

การรับรองผลการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 ในวารสารกลุ่ม 2 (พ.ศ. 2563-2567) และเพื่อเป็นการตอบสนอง

ความต้องการของผู้รับบริการวารสารและเป็นการปรับปรุงคุณภาพวารสารให้มีความน่าสนใจมากขึ้น ทางวารสารได้เปิดรับบทความวิจัย 

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมถึงสหวิทยาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสังคมและชุมชน เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในฉบับนี้

 กองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้เขียนทุกท่านที่ส่งบทความวิจัยมาให้พิจารณาตีพิมพ์ ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณา

บทความ (Peer reviews) ทุกท่านท่ีให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขบทความวิจัยต่าง ๆ ให้มีความถูกต้อง และขอขอบพระคุณ 

ทุกท่านที่มีส่วนสนับสนุนการจัดท�าวารสารวิจัยร�าไพพรรณี ฉบับนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารวิจัยร�าไพพรรณี  

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 ประจ�าปี 2564 (พฤษภาคม-สิงหาคม) จะสามารถตอบสนองความสนใจของผู้อ่านทุกท่านได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้สามารถ

ตดิตามรายละเอยีดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ  หรอืสมคัรส่งบทความวจิยัออนไลน์ได้ที ่https://tci-thaijo.org/index.php/RRBR/

index  ซึ่งกองบรรณาธิการวารสารจะด�าเนินการรวบรวม คัดกรองบทความวิจัยเพื่อน�าไปสู่การเผยแพร่ผลงานวิจัยอันจะส่งผลต่อการยก

ระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป

 

  รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์มาศ  สุขกสิ

  บรรณาธิการวารสารวิจัยร�าไพพรรณี
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บทคัดย่อ
 งานวิจยันีม้วีตัถปุระสงค์ 1) เพือ่ศกึษารปูแบบกระเป๋าเสรมิรถนัง่คนพิการท่ีคนพกิารทางการเคล่ือนไหวต้องการ 2) เพ่ือออกแบบ

และพัฒนากระเป๋าเสริมรถนั่งคนพิการที่ตอบสนองความต้องการของคนพิการทางการเคลื่อนไหว 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจและทดสอบ

การยอมรับกระเป๋าเสริมรถนั่งคนพิการ โดยการเก็บข้อมูลจากคนพิการทางการเคลื่อนไหวที่อายุ 18 ปีขึ้นไป ใช้รถวีลแชร์เดินทางไปยังที่

ต่าง ๆ อย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง มีความยากล�าบากในการการใช้ชีวิตประจ�าวัน 5 ระดับ จาก 7 ระดับ จ�านวน 20 คน โดยการเลือกกลุ่ม 

ผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจงและการเก็บข้อมูลแบบลูกโซ่ เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติพื้นฐาน และ 

Mann-Whitney U test ผลการวิจัยพบว่า สิ่งของที่คนพิการจ�าเป็นต้องพกติดตัวเป็นประจ�า คือ อุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ และ 

อุปกรณ์ทางการแพทย์ มีความต้องการกระเป๋าเสริมวีลแชร์ที่ต�าแหน่งด้านหลังพนักพิงมากที่สุด วัสดุที่ใช้ท�าควรเป็นผ้าไนลอนและ 

ใช้เวลโครเป็นเครื่องเกาะเกี่ยว กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อกระเป๋าเสริมวีลแชร์เพื่อคนพิการทุกด้านในระดับมากถึงมากที่สุด โดยใน

ด้านกระเป๋ามีขนาดใหญ่มีช่องจัดระเบียบได้รับความพึงพอใจสูงสุด การทดสอบด้วยสถิติแมนวิทนีย์ ยูเทส (Mann-Whitney U test)  

พบว่าไม่มีความแตกต่างในความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ทุกด้าน แต่กลุ่มท่ียอมรับมีความสนใจซ้ือกระเป๋าเสริมรถวีลแชร์ทางออนไลน์ 

ค่าสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ยอมรับ 

ค�าส�าคัญ : คนพิการทางการเคลื่อนไหว, กระเป๋าเสริมรถนั่งคนพิการ, แมนวิทนีย์ ยูเทส
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Abstract
 This research aims 1) to study the qualifications of wheelchair bags required by people with mobility  

impairments, 2) to design and develop wheelchair bags that respond the needs of people with mobility impairments, 

and 3) to study satisfaction and the acceptance of wheelchair bags in people with mobility impairments. Data were 

collected through open-ended questionnaires from 20 people with mobility impairments chosen through purposive 

and snow-ball sampling. The collected data were analyzed by descriptive statistics and the Mann-Whitney U test 

was used to test the product acceptance. The research study revealed that the items considered the most necessary 

for daily life of the people with mobility impairments were their electronic communication devices and their  

medical equipment. The people with mobility impairments preferred to have the wheelchair bag attached at the 

back of the wheelchair backrest. The main materials used to produce the wheelchair bags should be nylon fabric 

with Velcro tape. The samples were very highly satisfied with wheelchair bags for all aspects. For individual aspect, 

the size of the wheelchair bag which is large and the fact that the bags were divided into many compartments gained 

the highest satisfaction. The Mann-Whitney U test showed no differences on product satisfaction in every aspect.  

The samples who expressed product acceptance showed higher interest in purchasing the wheelchair bags than 

those of the samples who revealed no product acceptance. 

Keywords : people with mobility impairments, wheelchair bag, Mann-Whitney U test 
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บทน�า
 รถวลีแชร์ซึง่มีลกัษณะเป็นเก้าอีล้้อเป็นอปุกรณ์เคลือ่นย้าย 

(Mobility device) ทีน่ยิมใช้อย่างแพร่หลายในล�าดบัต้น ๆ  จนกลาย

เป็นอุปกรณ์ทีจ่�าเป็นส�าหรบัผูท้ีม่ข้ีอจ�ากดัในการเดิน ปรากฏการณ์นี้ 

เป็นผลมาจากการเข้าสูส่งัคมผูส้งูอาย ุความก้าวหน้าทางการแพทย์

ที่ท�าให้ผู้ป่วยมีอัตรารอดชีวิตสูงข้ึนแต่เกิดการสูญเสียอวัยวะและ 

เสียสมรรถภาพทางกายท่ีซับซ้อนจนกลายเป็นผู้พิการท่ีต้องพึ่งพา

อุปกรณ์ช่วยเหลือ (Long and Hillman, 2014) ประเทศไทยได้ 

เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 กล่าวคือ

อตัราส่วนของประชากรทีเ่ข้าสู่ช่วงของวยัสงูอายมุมีากกว่าอตัราส่วน 

ของประชากรโดยรวม และมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว โดย

เฉพาะกรุงเทพมหานครซ่ึงเป็นเมืองหลวงมีอัตราเพิ่มสูงสุดของ

ประเทศ จากร้อยละ 10 ในปัจจุบัน เป็นร้อยละ 21 ในปี ค.ศ. 2020  

(Srichuae, Nitivattananon, Perera, 2016) ปัจจัยอีกประการ 

ทีส่่งผลให้ความต้องการอปุกรณ์เคลือ่นย้ายทีม่ปีระสทิธภิาพมแีต่จะ

พุ่งสูงขึ้น คือ กฎ Standard Rules on the Equalization of  

Opportunities for Persons with Disabilities, the Convention 

on the Rights of Persons with Disabilities and World Health 

Assembly resolution WHA 58.23 ที่ก�าหนดโดยองค์กร

สหประชาชาตซิึง่เก่ียวข้องกบัความพกิารในด้านการป้องกนั การดแูล 

และฟื้นฟูสมรรถภาพ และลักษณะของรถวีลแชร์และอุปกรณ์ 

เครื่องช่วยที่เหมาะสม มีผลให้การเข้าถึงรถวีลแชร์ท่ีเหมาะสมเป็น

ส่วนหนึ่งของสิทธิมนุษยชน การด�ารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี ท้ังนี้เพื่อ

ให้คนพิการสามารถเป็นสมาชิกที่มีคุณค่าของสังคม (Khasnabis, 

Mines, World health Organization, 2012)

 ความพิการทางการเคลื่อนไหวเป็นปัญหาสาธารณสุข 

ทีส่�าคญัของประเทศไทยเนือ่งจากผูพ้กิารทีข้ึ่นทะเบยีนตามรายงาน

ข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย ณ วันที่ 1 เมษายน 

2562 มีจ�านวน 1,995,767 คน คิดเป็นร้อยละ 3.01 ของประชากร

ทั้งประเทศ ประมาณคร่ึงหน่ึง (ร้อยละ 49.43) คือ ผู้พิการทาง 

การเคลื่อนไหวซึ่งเป็นสัดส่วนที่มากที่สุด โดยเป็นคนพิการที่อยู่ใน

วัยท�างาน (15 - 59 ปี) มีจ�านวน 841,408 คน (ร้อยละ 42.16)   

ครึง่หนึง่เป็นคนพกิารทีง่านท�าจากการจ้างงานของภาครฐั และภาค

เอกชน ร่วมกับการประกอบอาชีพอิสระ ซ่ึงต้องใช้ชีวิตประจ�าวัน 

อยู่ร่วมกับคนปกติ (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์, 2019) งานวิจัยก่อนหน้าซึ่งศึกษาปัญหาและคุณภาพชีวิต

คนพิการ ระบุตรงกันว่าคนพิการทางการเคลื่อนไหวต้องเผชิญกับ

ความยากล�าบากในการใช้ชีวิตประจ�าวัน จากสิ่งกีดขวาง เนื่องจาก

สถานทีแ่ละเครือ่งมอืเครือ่งใช้ต่าง ๆ  ไม่ได้ออกแบบมาเพือ่คนทกุกลุม่ 

ในสังคม (universal design) หรือออกแบบแต่ไม่ได้ค�านึงถึง 

การใช้งานจริงในชีวิตประจ�าวัน เป็นผลให้คุณภาพชีวิตคนพิการ 

ไม่ได้รับการพัฒนาและสูญเสียงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์  

(จีระนันท์  ระพิพงษ์ และอภิชนา  โฆวินทะ, 2015; ธีรวุฒิ   

บุญยศักดิ์เสรี และจรัญญา  พหลเทพ, 2015; ภูริน  หล้าเตจา  

และสุรพงษ์  เลิศสิทธิชัย, 2011; วิชุพรรณ  ทินนบุตรา, 2016)  

การเคล่ือนย้ายเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของคนพิการท่ีต้อง 

ได้รับการดูแล สิ่งแวดล้อมและผลิตภัณฑ์ที่ปรับตามความต้องการ

ของผู้พิการจึงควรส่งเสริมให้สะดวกต่อการเคล่ือนย้าย การเข้าถึง  

และใช้ได้ง่าย (Gaete-Reyes, 2015) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่ิงทอ

และเครื่องนุ ่งห่มส�าหรับผู ้พิการมีลักษณะเฉพาะกลุ ่ม (niche  

market) ที่ต้องท�าความเข้าใจผู้ใช้อย่างลึกซึ้ง และเกี่ยวข้องกับ 

สิ่งทอที่เน้นประโยชน์ใช้สอย (functional textile) ข้อมูลพื้นฐาน

ในการออกแบบจึงควรมาจากผู้ใช้จริง เพื่อให้ปัญหาจากการใช้

ผลิตภัณฑ์ได้รับการแก้ไข แต่ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่กลับ

ละเลยกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนพิการ เน่ืองจากผู้ใช้กลุ่มนี้มีความ

ต้องการทีเ่จาะจงและซบัซ้อน เมือ่ไม่สามารถหาผลติภณัฑ์ทีต่รงกบั

ความต้องการได้ การแก้ปัญหาที่ผ่านมาของผู้พิการจึงเป็นการน�า

สินค้าส�าหรับคนปกติมาประยุกต์ใช้ ซ่ึงนอกจากจะไม่สะดวกต่อ 

การใช้งานแล้วยังมีรูปแบบที่ไม่สวยงาม ส่งผลต่อความมั่นใจในการ

เข้าสังคมของคนพิการ (Bragança et al., 2018) รูปแบบของรถนั่ง

คนพิการในปัจจุบันมีพื้นที่ที่จ�ากัด ไม่เหมาะกับการบรรจุสิ่งของ

จ�านวนมาก อีกทั้งไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใส่ของใช้ท�าความสะอาด

และอปุกรณ์ทางการแพทย์บางชนดิท่ีผูพ้กิารจ�าเป็นพกตดิตัว  ผูวิ้จยั

จึงต้องการศึกษาถึงปัญหาและรูปแบบของกระเป๋าเสริมรถนั่ง 

คนพกิารทีส่ามารถแก้ไขปัญหาจากการพกพาสิง่ของในชวีติประจ�าวนั 

สอดคล้องกับรูปแบบการใช้งานจริง และตอบสนองความต้องการ

เฉพาะของคนกลุม่น้ี ซึง่เป็นประโยชน์ต่อการด�ารงชวีติของคนพกิาร 

ให ้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ ดีขึ้น และเป ็นแนวทางส�าหรับ 

การออกแบบผลิตภัณฑ์ส�าหรับคนพิการในอนาคต เพื่อส่งเสริม 

ความเท่าเทียมกันในสังคม

วัตถุประสงค์การวิจัย
 1) เพื่อศึกษารูปแบบกระเป๋าเสริมรถนั่งคนพิการที่คน

พิการทางการเคลื่อนไหวต้องการ

 2) เพื่อออกแบบและพัฒนากระเป๋าเสริมรถนั่งคนพิการ

ที่ตอบสนองความต้องการของคนพิการทางการเคลื่อนไหว

 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจและทดสอบการยอมรับ

กระเป๋าเสริมรถนั่งคนพิการ

การศึกษาเอกสาร
 ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์ได้จัดท�าคู่มือมาตรฐาน

กลางประเมินความสามารถตามประเภทความพิการและให้รหัส 

(ICF: International Classification of Functioning Disability 

and Health) (ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์, 2555) เพื่อจัด 
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ความบกพร่องของร่างกายและน�าไปสูก่ารวางแผนดแูล ซึง่เป็นภาษา

มาตรฐานส�าหรับสื่อสารระหว่างผู้เก่ียวข้องด้านสาธารณสุขและ

สังคม ทั้งในและต่างประเทศ เน่ืองจาก ICF ได้รับการรับรองโดย

องค์การอนามัยโลก ในคู่มือดังกล่าวได้กล่าวถึงค�าจ�ากัดความ ดังนี้

 ความพิการทางการเคล่ือนไหว หมายถึง การที่บุคคลมี 

ข้อจ�ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ�าวัน หรือในการเข้าไป

ร่วมในกิจกรรมในสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการมีความบกพร่องหรือ

การสูญเสียความสามารถอวัยวะในการเคลื่อนไหว ได้แก่ มือ เท้า 

แขน ขา อาจมาจากสาเหตอุมัพาต แขนขาอ่อนแรง แขนขาขาด หรือ

จากภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังจนมีผลกระทบต่อการท�างานของ มือ แขน 

หรอืขา (ความหมายตามพระราชบญัญตัส่ิงเสรมิและพฒันาคณุภาพ

ชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550)

 ระดับความบกพร่อง หรือระดับความสามารถในการท�า

กิจกรรม ประเมินจากลักษณะภายนอกของร่างกายที่เห็นได้อย่าง

ชดัเจนและสมรรถภาพในการท�ากจิกรรมต่าง ได้แก่ การเคลือ่นย้าย

ตนเอง การเดิน การเคล่ือนที่โดยใช้อุปกรณ์ การท�าความสะอาด

ร่างกาย การดูแลการก�าจัดของเสียออกจากร่างกาย การแต่งตัว   

การรับประทานอาหาร การศึกษา การพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจ 

นนัทนาการและกจิกรรมยามว่าง โดยก�าหนดให้การเคลือ่นท่ีโดยใช้

อุปกรณ์ เป็นรหัส d420 แบ่งเป็น 5 ระดับ มีตัวบ่งคุณลักษณะ ดังนี้

ตารางที่	1 ระดับความพิการทางการเคลื่อนไหว

รหัส ระดับ ความสามารถ

d420.0 ไม่มีความยากล�าบาก (NO: 0 - 4 %) เคลื่อนที่อย่างปลอดภัยโดยใช้รถเข็นต่อเนื่องอย่างน้อย 

15 นาที หรือ 50 เมตร และไม่ต้องมีผู้เฝ้าระวัง

d420.1 มีความยากล�าบากเล็กน้อย (MILD: 5 - 24 %) เคลื่อนที่อย่างปลอดภัยโดยใช้รถเข็นแต่มีผู้เฝ้าระวัง

d420.2 มีความยากล�าบากปานกลาง (MODERATE: 25 - 49 %) เคลื่อนที่ได้เองบ้าง  โดยใช้รถเข็นแต่ต้องมีผู้ช่วยเหลือ

ออกแรงเล็กน้อย

d420.3 มีความยากล�าบากรุนแรง (SEVER: 50 - 95%) เคลื่อนที่ได้เองบ้าง  โดยใช้รถเข็นแต่ต้องมีผู้ช่วยเหลือ

ออกแรงเป็นส่วนใหญ่

d420.4 มีความยากล�าบากที่สุด (COMPLETE: 96 - 100%) ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เอง

d420.8 มีความยากล�าบากที่ไม่ระบุรายละเอียด (Not specified)

d420.9 ไม่เกี่ยวข้อง (Not applicable)

 รถนั่งคนพิการ (Wheelchair)

 รถนั่งคนพิการถูกเรียกในหลายชื่อตามกลุ่มผู ้ใช้ เช่น  

รถเข็นคนพิการ รถเข็นผู้สูงอายุ รถเข็นผู้ป่วย หรือเรียกจ�าแนกตาม

ลกัษณะภายนอกและวตัถปุระสงค์การใช้งาน เช่น เก้าอีร้ถเข็น รถเขน็ 

เดินทาง รถนั่งอาบน�้า เป็นต้น แต่โดยรวมแล้วหมายถึง อุปกรณ ์

ช่วยเคลื่อนย้ายที่มีที่นั่งและเคลื่อนที่ด้วยล้อ ซ่ึงผู้ใช้รถนั่งคนพิการ 

(wheelchair user) อาจเป็นคนพิการท่ีมีความบกพร่องด้านการ

เคลื่อนที่รูปแบบต่าง ๆ หรือบุคคลทั่วไปที่เป็นเด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ 

ทัง้เพศชายและหญงิ ทีม่ข้ีอจ�ากัดในการเดนิและได้รบัประโยชน์จาก

รถนั่งคนพิการ เพราะนอกจากประโยชน์หลักในการเคล่ือนที่แล้ว 

รถนั่งคนพิการยังช่วยลดปัญหาแผลกดทับ ปรับท่านั่งที่ไม่ดี ช่วย 

ส่งเสริมสุขภาพจากการท�ากิจกรรมทางกายของผู้ใช้ และส่งเสริม 

สขุภาพจิตจากความเป็นอสิระในการเคลือ่นที ่ เกดิความมัน่ใจ และ

สามารถเข้าสู่สังคมได้ (Khasnabis et al., 2012)

 ไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัดว่ารถวีลแชร์ถูกประดิษฐ์ข้ึน 

เมือ่ใด ทราบแต่เพียงว่ามมีาไม่ต�า่กว่าร้อยปี โดยในช่วงแรกเป็นเพยีง

เก้าอี้ติดล้อท�าจากไม้และมีไว้เพื่ออ�านวยความสะดวกในการ 

เคลื่อนย้ายผู ้ป่วยในโรงพยาบาล แต่หลักฐานที่ชัดเจนเกิดขึ้น 

ในศตวรรษที่ 20 ช่วงทศวรรษที่ 30 ถึง 40 เมื่อเก้าอี้ล้อถูกพัฒนา

ให้มีน�้าหนักเบาขึ้นและสามารถพับได้จึงสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย  

เหมาะจะน�ามาเคลื่อนย้ายทหารที่บาดเจ็บบริเวณไขสันหลัง 

จากสงครามโลกครั้งที่สอง ต่อมาก็ได้ถูกใช้ในบ้านเรือนเพื่อฟื้นฟู

สมรรถภาพของทหารผ่านศึกและแพร่หลายในกลุ่มผู้ป่วยท่ัวไป 

ในเวลาถดัมา ซึง่ท�าให้เกดิการศึกษาเกีย่วกบัการเคล่ือนไหวร่างกาย

ขณะใช้งานรถนั่งคนพิการ และการพัฒนาทั้งวัสดุ โครงสร้าง  

ไปจนถงึการดดัแปลงส่วนประกอบ ได้เกดิข้ึนอย่างมากมายในช่วงหลงั 

ของศตวรรษที่ 20 (Long and Hillman, 2014; Vignier, Ravaud, 

Winance, Lepoutre, Ville, 2008) 

 รถนั่งคนพิการจะต้องท�าหน้าที่สนับสนุนการรับน�้าหนัก  

ปลอดภัย มั่งคง และเหมาะกับสรีระของผู ้ใช้ (ergonomic)  

นอกจากนี้ต้องประกอบด้วยที่นั่งและสามารถบรรจุสัมภาระได้  

รูปแบบและส่วนประกอบพื้นฐานของรถนั่งคนพิการในปัจจุบัน  

ดังปรากฏในภาพที่ 1 
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 จากการส�ารวจของ พิมพ์ชนก  สุขสมพร และเอกสิทธ์ิ   

ภู่ศิริภิญโญ (2014) พบว่า ส่วนประกอบของรถนั่งคนพิการที่ช�ารุด

บ่อย คือ ห้ามล้อและลูกปืนล้อหน้า รองลงมา คือ ยางล้อหลัง  

โดยรถนั่งคนพิการเริ่มช�ารุดโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 26.78 เดือน และเพิ่มสูง 

มากที่สุดในช่วงปีที่ 2 นอกจากนี้ยังพบรถนั่งคนพิการที่ช�ารุดตั้งแต่ 

1 เดือนแรก ซึ่งเป็นการช�ารุดที่โครงสร้าง (โครงกั้นเบาะนั่ง) ดังนั้น

จึงควรตรวจสอบคุณภาพของรถนั่งคนพิการก่อนที่จะน�าไปใช้ และ 

ตรวจสอบสภาพของรถนั่งคนพิการทุกปี เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิด

จากการใช้รถนั่งคนพิการ

 องค์กรอนามัยโลกได้ระบุลักษณะของรถน่ังคนพิการที่

เหมาะสม ดังนี้ 

 1) ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ทั้งปัญหาสุขภาพ 

และรูปแบบกิจกรรม  

 2) เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของผู้ใช้งาน เช่น ที่อยู่

อาศัย พื้นที่ขรุขระ 

 3) มีขนาดเหมาะสมกับผู ้ใช้งาน โดยพิจารณาสรีระ  

น�้าหนัก และลักษณะความพิการ 

 4) ช่วยให้ผู้ใช้งานน่ังในแนวตรง เน่ืองจากผู้ใช้ต้องอยู ่

บนรถเป็นเวลานาน เพือ่ป้องกนัปัญหากระดกูสนัหลงัในอนาคต และ

กระจายแรงกดเพื่อลดปัญหาแผลกดทับ

 5) สามารถซ่อมบ�ารงุรกัษาได้ในท้องถิน่ จงึควรตรวจสอบ 

ศูนย์ซ่อมบริการ อะไหล่ส�ารอง หรือสามารถดูแลอุปกรณ์ได้ด้วย

ตนเองได้

 ในช่วง 20 ที่ผ่านมา งานวิจัยเกี่ยวกับรถนั่งคนพิการ 

ในต่างประเทศได้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาส่วนประกอบต่าง ๆ 

ให้เหมาะกับการใช้งานเฉพาะด้าน และการพัฒนารถนั่งคนพิการ

อจัฉริยะ (Smart wheelchair) ซึง่พฒันาจากเทคโนโลยแีบบด้ังเดมิ 

เช่น การระบุต�าแหน่ง ระบบช่วยเหลือ น�าทางอัตโนมัติ เป็นต้น 

ผสานเข้ากับเทคโนโลยีอัจฉริยะ ด้วยการเพิ่มอุปกรณ์ตรวจจับ 

(Sensorial equipment) การพฒันาชดุค�าส่ัง (control algorithm) 

และการเชื่อมต่อกับผู้ใช้ที่มีความต้องการเฉพาะ (Customized 

user interfaces) (Mandel, Laue, Autexier, 2018) ส่วนด้าน

การออกแบบพบว่า รถนั่งคนพิการมีแนวโน้มจะมีน�้าหนักน้อยลง

และสะดวกต่อการเคล่ือนย้ายมากขึ้น รอบวงล้อมีขนาดเล็กลง 

และพืน้ทีว่่างใต้ทีน่ัง่จะกลายเป็นทีเ่กบ็อปุกรณ์อจัฉริยะ ดงัตวัอย่าง

ในการพัฒนารถนั่งคนพิการอัจฉริยะในภาพที่ 2

5 
 

 

 
ภาพที่ 1 ส่วนประกอบของรถน่ังคนพิการ  (Khasnabis et al., 2012) 

จากการสํารวจของ พิมพ์ชนก สุขสมพรและเอกสิทธิ์ ภู่ศิริภิญโญ (2014) พบว่า ส่วนประกอบของรถน่ังคนพิการที่ชํารุด
บ่อยคือ ห้ามล้อและลูกปืนล้อหน้า รองลงมาคือ ยางล้อหลัง  โดยรถน่ังคนพิการเริ่มชํารุดโดยเฉล่ียอยู่ที่ 26.78 เดือน และเพิ่ม
สูงมากที่สุดในช่วงปีที ่ 2 นอกจากนี้ยังพบรถนั่งคนพิการที่ชํารุดตัง้แต ่ 1 เดือนแรกซ่ึงเป็นการชํารุดทีโ่ครงสร้าง (โครงก้ันเบาะ
นั่ง) ดงันั้นจึงควรตรวจสอบคุณภาพของรถนั่งคนพิการก่อนที่จะนําไปใช้ และ ตรวจสอบสภาพของรถน่ังคนพิการทุกป ี เพื่อ
ป้องกันอันตรายที่เกิดจากการใช้รถน่ังคนพิการ 

องค์กรอนามัยโลกได้ระบุลักษณะของรถนั่งคนพิการที่เหมาะสม ดงัน้ี  
1) ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ทั้งปัญหาสุขภาพ และรูปแบบกิจกรรม   
2) เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของผู้ใช้งาน เช่น ที่อยู่อาศัย พ้ืนที่ขรุขระ  
3) มีขนาดเหมาะสมกับผู้ใช้งาน โดยพิจารณาสรีระ น้ําหนัก และลักษณะความพิการ  
4) ช่วยให้ผู้ใช้งานนั่งในแนวตรง เน่ืองจากผู้ใช้ต้องอยู่บนรถเปน็เวลานาน เพ่ือป้องกันปัญหากระดูกสันหลังในอนาคต  

และกระจายแรงกดเพื่อลดปัญหาแผลกดทับ 
5) สามารถซ่อมบํารุงรักษาไดใ้นท้องถิ่น จึงควรตรวจสอบศูนย์ซ่อมบริการ อะไหล่สํารอง หรือสามารถดูแลอุปกรณ์ได้

ด้วยตนเองได ้
ในช่วง 20 ที่ผ่านมา งานวิจัยเกี่ยวกับรถนั่งคนพิการในตา่งประเทศได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาส่วนประกอบต่างๆ 

ให้เหมาะกับการใช้งานเฉพาะด้าน และการพัฒนารถนั่งคนพิการอัจฉริยะ (Smart wheelchair) ซึ่งพัฒนาจากเทคโนโลยีแบบ
ดั้งเดิม เช่น การระบุตําแหน่ง  ระบบช่วยเหลือ นําทางอัตโนมตัิ เป็นต้น ผสานเข้ากับเทคโนโลยีอัจฉริยะ ด้วยการเพ่ิมอุปกรณ์
ตรวจจับ (Sensorial equipment) การพัฒนาชุดคําส่ัง (control algorithm) และการเชื่อมต่อกับผู้ใช้ที่มคีวามต้องการเฉพาะ 
(Customized user interfaces)  (Mandel, Laue,  Autexier, 2018) ส่วนด้านการออกแบบพบว่ารถน่ังคนพิการมีแนวโนม้

ภาพที่	1 ส่วนประกอบของรถนั่งคนพิการ  (Khasnabis et al., 2012)

ภาพที่	2 รูปแบบของรถนั่งคนพิการอัจฉริยะที่พัฒนาโดย Rolland ตั้งแต่ปี 1993 - 2014 (Mandel et al., 2018)

6 
 

จะมีน้ําหนักน้อยลงและสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายมากข้ึน  รอบวงล้อมีขนาดเล็กลงและพ้ืนที่ว่างใตท้ี่น่ังจะกลายเป็นที่เก็บ
อุปกรณ์อัจฉริยะ  ดังตัวอย่างในการพัฒนารถนั่งคนพิการอัจฉริยะในภาพที่ 2 
 

 
ภาพที่ 2 รูปแบบของรถนั่งคนพิการอัจฉริยะที่พัฒนาโดย Rolland ตั้งแต่ปี 1993 – 2014 (Mandel et al., 2018) 

การพัฒนาอุปกรณ์เสริมรถน่ังคนพิการเพ่ือวัตถุประสงค์ในการบรรทุกสัมภาระ พบหลักฐานการจดสิทธิบัตรครั้งแรกใน
ยุค 1980s ซึ่งมีการคิดค้นที่มีความใกล้เคียงและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากระเป๋าเสริมรถน่ังคนพิการ เช่น Wheelchair 
medical accessory carrier(Pryor, 1984)  Wheelchair attached storage bag (Wells, 1986) Motorized movable 
storage bag for use on a wheelchair (Letechipia, 1993) Collection bag suspension (Shannon and Hulme, 
1998) Foldable and demountable shopping bag support for a wheelchair (Alexander, 2000) Stroller 
wheelchair accessory (Hay & Stanek-Busch, 2006) ซึ่งบางแนวคิดได้ถูกพัฒนาต่อยอดและนํามาใช้ในผลิตภัณฑ์จริง  
จากการสํารวจกระเป๋าสําหรับรถน่ังคนพิการในท้องตลาด พบว่าสามารถแบ่งเป็น 3 ประเภทตามตําแหน่งที่ติดกับรถน่ังคน
พิการ ได้แก่ 

1) กระเป๋าในตําแหน่งด้านหลังพนักพิง  เป็นแบบที่ได้รับความนิยมแพร่หลายมากที่สุด  เน่ืองจากมีพ้ืนที่กว้าง  
สามารถนํากระเป๋าเป้ซึ่งมีความจุมาก  มาประยุกต์ใช้ได้กับรถนั่งคนพิการได้เกือบทุกรุ่น  แต่มีข้อเสียคือเอื้อมหยิบส่ิงของได้
ลําบาก  จัดระเบียบและค้นหาส่ิงของยากหรือทําไม่ได้เลย 

2) กระเป๋าในตําแหน่งใต้ที่รองน่ัง เป็นตําแหน่งที่ได้รับความนิยมเน่ืองจากผู้พิการสามารถก้มหยิบส่ิงของที่
จําเป็นต้องใช้บ่อยๆ ได้เอง แต่มักอยู่ติดกับพ้ืนหรือรถนั่งคนพิการบางรุ่นไม่มีพ้ืนที่ว่างบริเวณน้ี 

3) กระเป๋าในตําแหน่งที่พักแขน  เป็นตําแหน่งที่ใกล้ชิดกับตัวผู้พิการจึงเหมาะที่จะเก็บส่ิงของมีค่าและอุปกรณ์
ส่ือสาร ที่ต้องหยิบใช้ตลอดเวลา แต่มีข้อจํากัดด้านพ้ืนที่ และรถน่ังคนพิการบางรุ่นมีวงล้อกว้าง ทําให้ไม่มีพ้ืนที่สําหรับติด
กระเป๋าเสริม 
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ชาติรส  การะเวก, นัฏศรา  เซ็มแม้นหมัด, ปรียานุช  วิลาหวาน

 การพัฒนาอุปกรณ์เสริมรถนั่งคนพิการเพื่อวัตถุประสงค์

ในการบรรทุกสัมภาระ พบหลักฐานการจดสิทธิบัตรครั้งแรกในยุค 

1980s ซึ่งมีการคิดค้นที่มีความใกล้เคียงและเป็นประโยชน์ต่อการ

พัฒนากระเป๋าเสริมรถนั่งคนพิการ เช่น Wheelchair medical 

accessory carrier (Pryor, 1984) Wheelchair attached  

storage bag (Wells, 1986) Motorized movable storage bag 

for use on a wheelchair (Letechipia, 1993) Collection bag  

suspension (Shannon and Hulme, 1998) Foldable and 

demountable shopping bag support for a wheelchair 

(Alexander, 2000) Stroller wheelchair accessory (Hay & 

Stanek-Busch, 2006) ซึ่งบางแนวคิดได้ถูกพัฒนาต่อยอดและ 

น�ามาใช้ในผลิตภัณฑ์จริง จากการส�ารวจกระเป๋าส�าหรับรถนั่ง 

คนพิการในท้องตลาด พบว่า สามารถแบ่งเป็น 3 ประเภท ตาม

ต�าแหน่งที่ติดกับรถนั่งคนพิการ ได้แก่

 1) กระเป๋าในต�าแหน่งด้านหลงัพนกัพงิ เป็นแบบทีไ่ด้รบั

ความนิยมแพร่หลายมากท่ีสุด เน่ืองจากมีพื้นท่ีกว้าง สามารถน�า

กระเป๋าเป้ซ่ึงมีความจุมาก มาประยุกต์ใช้ได้กับรถนั่งคนพิการได้

เกือบทุกรุ่น แต่มีข้อเสียคือ เอื้อมหยิบสิ่งของได้ล�าบาก จัดระเบียบ

และค้นหาสิ่งของยากหรือท�าไม่ได้เลย

 2) กระเป๋าในต�าแหน่งใต้ที่รองนั่ง เป็นต�าแหน่งที่ได้รับ

ความนิยมเนื่องจากผู้พิการสามารถก้มหยิบสิ่งของท่ีจ�าเป็นต้องใช้

บ่อย ๆ ได้เอง แต่มักอยู่ติดกับพื้นหรือรถนั่งคนพิการ บางรุ ่น 

ไม่มีพื้นที่ว่างบริเวณนี้

 3) กระเป๋าในต�าแหน่งที่พักแขน เป็นต�าแหน่งที่ใกล้ชิด

กับตัวผู ้พิการจึงเหมาะท่ีจะเก็บสิ่งของมีค่าและอุปกรณ์ส่ือสาร  

ทีต้่องหยบิใช้ตลอดเวลา แต่มข้ีอจ�ากดัด้านพืน้ที ่และรถนัง่คนพกิาร

บางรุ่นมีวงล้อกว้าง ท�าให้ไม่มีพื้นที่ส�าหรับติดกระเป๋าเสริม

วิธีด�าเนินการวิจัย
 ผู้วิจัยได้ใช้วิธีด�าเนินการวิจัย โดยแบ่งเป็นขั้นตอนดังนี้

 1) ความต้องการและรูปแบบกระเป๋าเสรมิรถนัง่คนพกิาร  

เก็บข้อมูลจากคนพิการทางการเคลื่อนไหวท่ีมีอายุ 18 ปีขึ้นไป  

มคีวามยากล�าบากในการการใช้ชวิีตประจ�าวนั 5 ระดบั จาก 7 ระดบั 

(เว้นผูป่้วยตดิเตยีงและผูพ้กิารทีไ่ม่มคีวามยากล�าบากในชีวติประจ�าวนั) 

ที่มีการเดินทางไปยังที่ต่าง ๆ อย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง และยินดีให้

ข้อมูลทางโทรศัพท์หรือสื่อสังคมออนไลน์ โดยการเลือกกลุ่มผู้ให้

ข้อมลูแบบเฉพาะเจาะจง และการเก็บข้อมูลแบบลกูโซ่ ตามแนวทาง

ของ Miles and Huberman เพื่อสะสมข้อมูลเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จน

กระทัง่ข้อมลูถงึจดุอิม่ตวั (Data Saturation) จึงสิน้สดุการเกบ็ข้อมลู 

ซึ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาปรากฏการณ ์

อยู่ที่ 6-10 คน ในขณะที่การศึกษาเพื่อสร้างทฤษฏีอยู่ที่ 20-30 คน 

(จ�าเนยีร  จวงตระกูล, 2561) เกบ็ข้อมลูด้วยแบบสอบถามปลายเปิด

ร่วมกบัค�าถามตดิตาม (Follow-Up Questions) เพือ่ศึกษารปูแบบ

กระเป๋าเสริมรถวีลแชร์ที่คนพิการทางการเคลื่อนไหวต้องการ   

ก่อนท�าการเกบ็ข้อมลูผูวิ้จยัได้อธบิายวตัถปุระสงค์การวจิยั ขัน้ตอน

การด�าเนินงาน จากนั้นท�าการวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับปัญหา 

และรูปแบบกระเป๋าเสริมรถวีลแชร์ที่คนพิการทางการเคลื่อนไหว

ต้องการ  

 2) การพฒันาผลติภณัฑ์ การพฒันาผลติภณัฑ์ด้วยข้อมลู

จากผู้ใช้ (user research) เพื่อท�าความเข้าใจวิธีการใช้งาน ปัญหา

ในการใช้งานทัง้ด้านวสัดแุละส่วนประกอบ ตลอดจนรูปแบบกระเป๋า

เสริมรถวีลแชร์ที่ต้องการของคนพิการทางการเคลื่อนไหว เพื่อสรุป

ความต้องการผลิตภัณฑ์และออกแบบภาพร่าง (sketch design) 

เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา  และท�าการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 

(Prototype) ตามข้อเสนอแนะ

 3) ความพึงพอใจและทดสอบการยอมรับกระเป๋าเสริม

รถนั่งคนพิการ เมื่อพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว  

ผู้วิจัยด�าเนินการติดต่อผู้พิการจากการส�ารวจความต้องการ เพื่อ

ทดสอบการยอมรบัผลติภณัฑ์  โดยการส่งวดิโีอคลปิน�าเสนอขัน้ตอน

การใช้กระเป๋าเสริมรถวีลแชร์ส�าหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหว  

และแบบสอบถามความพึงพอใจและทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑ์ 

 การวิเคราะห์ผลการวิจัย 

 น�าข้อมูลตรวจสอบความถูกต้อง ท�าการลงรหัสแทน 

การระบุชื่อนามสกุลและน�าเสนอข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลในภาพรวม

ด้วยสถิติพื้นฐาน และสรุปคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ (Product  

requirement)  

 การทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑ์ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล

จากแบบสอบถามทกุชุดโดยการวเิคราะห์ค่าสถติพิืน้ฐาน คือ ร้อยละ  

ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เพือ่แจกแจงความถีข่องตวัแปร

ภูมิหลังของกลุ ่มตัวอย่าง และศึกษาลักษณะการกระจายและ

แจกแจงของตัวแปรที่สังเกตได้ในงานวิจัย  จากนั้นท�าการวิเคราะห์

ข้อมูลเพ่ือตอบปัญหาการวิจัย และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง

ตัวแปรด้วยค่าสถิติ Mann-Whitney U test

ผลการวิจัย
 ความต้องการประเป๋าเสริมรถนั่งคนพิการ

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย (ร้อยละ 55.0) และ

ช่วงอาย ุ18-30 ปี (ร้อยละ 40.0) ประกอบอาชพีเป็นพนกังานบรษิทั 

(ร้อยละ 20.0) ส่วนอาชีพอื่น ๆ อีกหลายอาชีพที่นอกเหนือจากนี้ 

อาทิเช่น พนักงานมหาวิทยาลัย, ท�าธุรกิจส่วนตัว, นักศึกษา เป็นต้น 

(ร้อยละ 45.0) และมีรายได้อยู ่ในช่วง 10,000-15,000 บาท  

(ร้อยละ 45.0) สามในส่ีของกลุ่มตัวอย่างมีความพิการภายหลัง  

(ร้อยละ 75.0) และในส่วนของระดบัความพกิารทางการเคลือ่นไหว 

คือ มีความบกพร่องยากล�าบากปานกลาง (ร้อยละ 20.0) 
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 รปูแบบกระเป๋าทีก่ลุม่ตวัอย่างนยิมใช้ในชวีติประจ�าวนัคือ

กระเป๋าเป้ (ร้อยละ 70.0) ซึ่งไม่สามารถระบุยี่ห้อ (ร้อยละ 44.4)  

จากต�าแหน่งของกระเป๋าเสริมวีลแชร์ทั้ง 5 จุดซึ่งผู้วิจัยก�าหนดขึ้น

จากการศึกษาเอกสาร คือ 1) ด้านข้างที่วางแขน 2) ระหว่างแกน

ที่พักเท้า 3) ใต้ที่รองนั่ง 4) กลางล้อรถ 5) ด้านหลังพนักพิง พบว่า

กระเป๋าเสรมิวลีแชร์ควรอยูท่ี ่ต�าแหน่งด้านหลงั (ร้อยละ 40.0) ล�าดบั

รองลงมา คอื ด้านข้าง (ร้อยละ 25.0) และใต้เบาะนัง่ (ร้อยละ 25.0) 

ผ้าที่ใช้ท�ากระเป๋า คือ ไนล่อน (ร้อยละ 50.0) มีเครื่องเกาะเกี่ยว 

แบบเวลโคร (ร้อยละ 60.0) และโทนสีทีใ่ช้ (อ้างองิ Pantone 2020) 

ได้แก่ สี Puristblue (ร้อยละ 45.0)

ตารางที่	2 ข้อมูลแสดงลักษณะต�าแหน่งของกระเป๋าเสริมวีลแชร์

ตัวแปร จ�านวน ร้อยละ

ต�าแหน่ง

ด้านข้าง 5 25.0

ใต้ขา 2 10.0

ใต้เบาะนั่ง 5 25.0

ล้อรถ 0 0.0

ด้านหลัง 8 40.0

รวม 20 100.0

	ผ้าที่ใช้ท�ากระเป๋า

ไนล่อน 10 50.0

หนังแก้ว 3 15.0

แคนวาส 1 5.0

หนัง pu (Polyurethane) 4 20.0

อื่น ๆ 2 10.0

รวม 20 100.0

เครื่องเกาะเกี่ยว

ซิป (Zipper) 3 15.0

เวลโคร (Velcro) 12 60.0

กระดุมแม่เหล็ก 5 25.0

รวม 20 100.0

โทนสีที่ใช้	(อ้างอิง	Pantone	2020)

Neomint 1 5.0

Puristblue 9 45.0

Cassis 3 15.0

Cantaloupe 2 10.0

Mellow yellow 5 25.0

รวม 20 100.0
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ชาติรส  การะเวก, นัฏศรา  เซ็มแม้นหมัด, ปรียานุช  วิลาหวาน

 การพัฒนาผลิตภัณฑ์

 1. รวบรวมข้อมลูความต้องการและรปูแบบกระเป๋าเสริม

ที่กลุ่มตัวอย่างต้องการ สรุปเป็นคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ (Product 

Requirement) ดังนี้

  1.1 รูปทรงของกระเป๋าเป็นเหมือนเป้

  1.2 ด้านหน้าของกระเป๋า มีเพิ่มแทบสะท้อนแสง 

(กันชน)

  1.3 กระเป๋ามีขนาดใหญ่ มีช่องจัดระเบียบ

  1.4 สายปรับขนาดความ ส้ัน-ยาว ได้ โดยสาย

สามารถคล้องให้รัดกุมกับรถวีลแชร์ได้เลย

  1.5 ด้านหลังเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของสายใช้เป็น 

ตัวล็อคสายก้ามปู

  1.6 สามารถใส่-ถอดได้ง่าย ส่วนเครื่องเกาะเกี่ยวท่ี

ใช้ในการเปิด-ปิด กระเป๋านั้นใช้เวลโคร (Velcro)

 2. ท�าการออกแบบภาพร่าง โดยแบ่งเป็น กระเป๋าด้าน

หลัง และกระเป๋าเสริมด้านข้าง แต่เนื่องจากผลการส�ารวจพบว่า

กระเป๋าเสรมิด้านข้างและใต้เบาะมรีะดบัความต้องการเท่ากนั ผูว้จัิย

จงึมแีนวคดิทีจ่ะท�าให้กระเป๋าสามารถปรบัรปูแบบให้สามารถยดึตดิ

กบัรถเข็นคนพกิารได้ทัง้สองต�าแหน่ง โดยได้รบัแรงบนัดาลใจมาจาก 

Caddy Bag ด้านในของกระเป๋ามีหลายช่องให้เลือกจัดเก็บได้ตาม

ต้องการ นอกจากกระเป๋าดงักล่าวจะใช้ตดิกบัด้านข้างของรถวลีแชร์

ได้แล้ว ยงัสามารถปรบัต�าแหน่งไปไว้ใต้เบาะนัง่ได้อกีด้วย โดยรดูซปิ 

(Zipper) โดยใช้ซิปลื่น รูดได้ง่ายเพ่ือขยายพื้นที่ จากกระเป๋าทรง

สี่เหลี่ยมผืนผ้าก็กลายเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ขึ้น  
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การพัฒนาผลติภัณฑ์ 
1.  รวบรวมข้อมลูความต้องการและรูปแบบกระเป๋าเสริมท่ีกลุม่ตวัอยา่งต้องการ  สรุปเป็นคณุลกัษณะผลติภณัฑ์ 

(Product Requirement) ดงันี ้
1.  รูปทรงของกระเป๋าเป็นเหมือนเป้ 
2.  ด้านหนา้ของกระเป๋า มีเพ่ิมแทบสะท้อนแสง (กันชน) 
3.  กระเป๋ามีขนาดใหญ่ มีช่องจัดระเบียบ 
4.  สายปรับขนาดความ ส้ัน-ยาว ได้ โดยสายสามารถคล้องให้รัดกุมกับรถวีลแชร์ได้เลย 
5.  ด้านหลังเป็น เครื่องเกาะเกี่ยวของสายใช้เป็นตัวล็อคสายก้ามปู 
6.  สามารถใส่-ถอดไดง้่าย ส่วนเครื่องเกาะเกี่ยวที่ใช้ในการเปิด- ปิด กระเป๋าน้ันใช้เวลโคร (Velcro) 

2.  ทําการออกแบบภาพร่าง โดยแบ่งเป็น  กระเป๋าด้านหลัง  และกระเป๋าเสริมด้านข้าง แต่เนื่องจากผลการสํารวจ
พบว่ากระเป๋าเสริมด้านข้างและใต้เบาะมีระดับความต้องการเท่ากัน ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะทําให้กระเป๋าสามารถปรับรูปแบบ
ให้สามารถยึดติดกับรถเข็นคนพิการได้ทั้งสองตําแหน่ง  โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Caddy Bag  ด้านในของกระเป๋ามี
หลายช่องให้เลือกจัดเก็บได้ตามต้องการ นอกจากกระเป๋าดังกล่าวจะใช้ติดกับด้านข้างของรถวีลแชร์ได้แล้ว ยังสามารถปรับ
ตําแหน่งไปไว้ใต้เบาะนั่งได้อีกด้วย โดยรูดซิป (Zipper) โดยใช้ซิปล่ืน รูดได้ง่ายเพ่ือขยายพื้นที่ จากกระเป๋าทรงส่ีเหล่ียมผืนผ้าก็
กลายเป็นทรงสี่เหล่ียมจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ข้ึน   

 

ภาพที่ 3 ภาพกระเป๋าที่ทําการออกแบบ 
 

3.  ผู้วิจัยนําแบบร่างเสนอแก่ผู้เช่ียวชาญเพ่ือรวบรวมข้อเสนอแนะและปรับรูปแบบก่อนทํากระเป๋าต้นแบบ ประเภทดู
คล้ายผลิตภัณฑ์จริง (Look-like prototype) ด้วยโฟมเหลือง ดังภาพที่ 4 

ภาพที่	3 ภาพกระเป๋าที่ท�าการออกแบบ

 3. ผู้วิจัยน�าแบบร่างเสนอแก่ผู้เชี่ยวชาญเพื่อรวบรวม 

ข้อเสนอแนะและปรับรูปแบบก่อนท�ากระเป๋าต้นแบบ ประเภท 

ดูคล้ายผลิตภัณฑ์จริง (Look-like prototype) ด้วยโฟมเหลือง  

ดังภาพที่ 4

ภาพที่	4 กระเป๋าต้นแบบ 
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ภาพที่ 4 กระเป๋าต้นแบบ  
4.  ทําการปรับแก้แพทเทิร์น และตดัเย็บผลิตภัณฑ์ต้นแบบกระเป๋าเสริมวีลแชร์เพ่ือคนพิการทางการเคล่ือนไหว  
 

 

 

ภาพที่ 5 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่เสร็จสมบูรณ์ 
 

5.  ผู้วิจัยทดสอบการใช้งานในสภาวะใกล้เคียงสถานที่จริง และถ่ายทําคลิปวีดีโอเพ่ือสาธิตการใช้งานทางออนไลน์ 
(Online) โดยสามารถเข้าชมได้ด้วยการแสกน QR cod ในภาพที่ 6 เพ่ือใช้ในการประเมินความพึงพอใจและทดสอบการ
ยอมรับผลิตภัณฑ์ต่อไป 

 
ภาพที่ 6 เว็บไซต์สาธิตการใช้งานกระเป๋าเสริมวีลแชร์เพ่ือคนพิการทางการเคลื่อนไหว 
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ภาพที่ 4 กระเป๋าต้นแบบ  
4.  ทําการปรับแก้แพทเทิร์น และตดัเย็บผลิตภัณฑ์ต้นแบบกระเป๋าเสริมวีลแชร์เพ่ือคนพิการทางการเคล่ือนไหว  
 

 

 

ภาพที่ 5 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่เสร็จสมบูรณ์ 
 

5.  ผู้วิจัยทดสอบการใช้งานในสภาวะใกล้เคียงสถานที่จริง และถ่ายทําคลิปวีดีโอเพ่ือสาธิตการใช้งานทางออนไลน์ 
(Online) โดยสามารถเข้าชมได้ด้วยการแสกน QR cod ในภาพที่ 6 เพ่ือใช้ในการประเมินความพึงพอใจและทดสอบการ
ยอมรับผลิตภัณฑ์ต่อไป 

 
ภาพที่ 6 เว็บไซต์สาธิตการใช้งานกระเป๋าเสริมวีลแชร์เพ่ือคนพิการทางการเคลื่อนไหว 
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ภาพที่ 4 กระเป๋าต้นแบบ  
4.  ทําการปรับแก้แพทเทิร์น และตดัเย็บผลิตภัณฑ์ต้นแบบกระเป๋าเสริมวีลแชร์เพ่ือคนพิการทางการเคล่ือนไหว  
 

 

 

ภาพที่ 5 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่เสร็จสมบูรณ์ 
 

5.  ผู้วิจัยทดสอบการใช้งานในสภาวะใกล้เคียงสถานที่จริง และถ่ายทําคลิปวีดีโอเพ่ือสาธิตการใช้งานทางออนไลน์ 
(Online) โดยสามารถเข้าชมได้ด้วยการแสกน QR cod ในภาพที่ 6 เพ่ือใช้ในการประเมินความพึงพอใจและทดสอบการ
ยอมรับผลิตภัณฑ์ต่อไป 

 
ภาพที่ 6 เว็บไซต์สาธิตการใช้งานกระเป๋าเสริมวีลแชร์เพ่ือคนพิการทางการเคลื่อนไหว 

  

 4. ท�าการปรับแก้แพทเทิร์น และตัดเย็บผลิตภัณฑ์ ต้นแบบกระเป๋าเสริมวีลแชร์เพื่อคนพิการทางการเคลื่อนไหว 

ภาพที่	5 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่เสร็จสมบูรณ์

 5. ผูว้จิยัทดสอบการใช้งานในสภาวะใกล้เคยีงสถานทีจ่รงิ 

และถ่ายท�าคลิปวีดีโอเพื่อสาธิตการใช้งานทางออนไลน์ (Online) 

โดยสามารถเข้าชมได้ด้วยการแสกน QR code ในภาพที่ 6 เพื่อใช้

ในการประเมินความพึงพอใจและทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑ์ 

ต่อไป

ภาพที่	6 เว็บไซต์สาธิตการใช้งานกระเป๋าเสริมวีลแชร์เพื่อคนพิการทางการเคลื่อนไหว

 

 ความพึงพอใจและการยอมรับผลิตภัณฑ์

 กลุม่ตวัอย่างจ�านวนตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์ (ร้อยละ 85.0) 

และราคาที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ อยู่ในช่วงราคา 500 - 1,000 

บาท (ร้อยละ 85.0)

 กลุม่ตวัอย่างจ�านวนมกีารเลอืกช่องทางการจดัจ�าหน่าย คือ 

ร้านค้าออนไลน์ (online) ที ่(̀x = 4.85, S.D. = 0.37) การส่งเสริม

การตลาด คือ มีการรับซ่อมฟรี ในระยะเวลา 1 ปี ที่ (̀x = 4.65, 

S.D. = 0.59) และมีการมอบส่วนลดสินค้า ที่ (̀x = 4.65, S.D. = 

0.75)  

 ความพึงพอใจท่ีมีต่อกระเป๋าเสริมวีลแชร์เพื่อคนพิการ 

ด้านที่มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจมากที่สุด คือ กระเป๋ามีขนาดใหญ่  

มีช่องจัดระเบียบ (̀x = 4.45 , S.D. = 0.75) รองลงมา ได้แก่  

กระเป๋ามกีารออกแบบทีส่วยงาม ทนัสมยั (̀x = 4.4 , S.D. = 0.75) , 

กระเป๋าสามารถปรับจากด้านข้างไปไว้ใต้เบาะน่ังได้ (̀x = 4.4 ,  

S.D. = 0.94) , สามารถหยบิของได้สะดวก (̀x = 4.35 , S.D. = 0.67) , 

กระเป๋ามีความแข็งแรงทนทาน (̀x = 4.25 , S.D. = 0.64) , ความ

พึงพอใจโดยรวม (̀x = 4.25 , S.D. = 0.64) , กระเป๋ามีการเพิ่มแถบ

สะท้อนกันชนด้านหลัง (̀x = 4.2 , S.D. = 1.00) และผลิตภัณฑ์ซัก

และดูแลความสะอาดง่าย (̀x = 4.1 , S.D. = 0.55)
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ตารางที่	3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่ต่อกระเป๋าเสริมวีลแชร์เพื่อคนพิการ

เรื่อง
ความพึงพอใจ

x̀  S.D.

ความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์

กระเป๋ามีความแข็งแรง, ทนทาน 4.25 0.64

กระเป๋ามีการออกแบบที่สวยงาม ทันสมัย 4.40 0.75

ผลิตภัณฑ์ซักและดูแลความสะอาดง่าย 4.10 0.55

สามารถหยิบของได้สะดวก 4.35 0.67

กระเป๋ามีการเพิ่มแถบสะท้อนกันชนด้านหลัง 4.20 1.00

กระเป๋าสามารถปรับจากด้านข้างไปไว้ใต้เบาะนั่งได้ 4.40 0.94

กระเป๋ามีขนาดใหญ่ มีช่องจัดระเบียบ 4.45 0.75

ความพึงพอใจโดยรวม 4.25 0.64

รวม 4.30 0.74

 เมือ่เปรียบเทยีบระหว่างกลุม่ทีย่อมรบัและไม่ยอมรบั โดย

ใช้สถติแิมนวทินย์ี ยเูทส (Mann-Whitney U test) พบว่า ไม่มคีวาม

แตกต่างในความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ทุกด้าน ส่วนผสมทางการ

ตลาด พบว่า ราคา การส่งเสริมการขาย ไม่มีความแตกต่างกัน  

แต่ด้านช่องทางจัดจ�าหน่ายพบความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติ (p>.05) โดยกลุ่มท่ียอมรับมีความสนใจซ้ือกระเป๋าเสริม 

รถวีลแชร์ทางออนไลน์ค่าสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ยอมรับ

 ข้อเสนอแนะเพิม่เติมในการพฒันากระเป๋าเสรมิรถวลีแชร์ 

คือ มีหลายสี หรือมีสีสดใส หรือเป็นลายการ์ตูน ซึ่งเป็นแนวทาง 

ในการพัฒนาสายผลิตภัณฑ์กระเป๋าเสริมรถวีลแชร์ให้หลากหลาย 

ต่อไป

ตารางที่	4 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยสถิติแมนวิทนีย์ ยูเทส (Mann-Whitney U test)  

ล�าดับ ข้อค�าถาม

ยอมรับ (n=17) ไม่ยอมรับ (n=3)

Z p-valueMean 

Rank

Sum of 

Ranks

Mean 

Rank

Sum of 

Ranks

1 ความทนทาน 11.32 192.50 5.83 17.50 -1.67 .096

2 ความสวยงามทันสมัย 10.97 186.50 7.83 23.50 -.94 .345

3 การดูแลรักษา ท�าความสะอาด 10.68 181.50 9.50 28.50 -.39 .694

4 ความสะดวกในการหยิบสิ่งของ 10.59 180.00 10.00 30.00 -.18 .861

5 มีแถบสะท้อนแสงด้านหลัง 10.82 184.00 8.67 26.00 -.63 .527

6 ปรบัเปลีย่นรปูแบบเป็นกระเป๋าด้านข้างและใต้เบาะ 10.82 184.00 8.67 26.00 -.66 .507

7 มีขนาดใหญ่และช่องจัดระเบียบ 11.03 187.50 10.41 1.00 -1.09 .277

8 ความพึงพอใจโดยรวม 10.41 177.00 11.00 33.00 -.18 .867
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สรุปและอภิปรายผล
 ผู ้พิการทางการเคลื่อนไหวมีความจ�าเป็นต้องพกพา

สมัภาระในชวีติประจ�าวนัมากกว่าคนปกต ิเช่น อปุกรณ์ทางการแพทย์ 

ยาประจ�าตัว อปุกรณ์ช่วยเหลอืในการเดนิทางและการใช้ชวีติประจ�าวนั 

เป็นต้น การประยุกต์กระเป๋าท่ัวไปมาเสริมรถวีลแชร์ยังตอบสนอง

ความต้องการทีพิ่เศษนีไ้ด้ไม่ดนีกั กลุม่ตวัอย่างในการวจิยันีส่้วนใหญ่

เป็นเพศชาย อายุ 18-30 ปี ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัท  

มีรายได้อยู่ในช่วง 10,000-15,000 บาท สาเหตุความพิการเกิดขึ้น

ภายหลังในระดับความบกพร่องยากล�าบากปานกลาง ผลการวิจัย 

ชี้ให้เห็นว่ารูปแบบกระเป๋าเสริมวีลแชร์ที่ผู้พิการต้องการควรอยู ่

ด้านหลงัเนือ่งจากสามารถออกแบบให้มีขนาดใหญ่ บรรจขุองได้มาก 

รองลงมาคือ ด้านข้างและใต้เบาะซึ่งสะดวกต่อการหยิบสิ่งของ

มากกว่า และเมื่อพิจารณาสัดส่วนเมื่อรวมทั้งสองประเภทนี ้

เข้าด้วยกนัพบว่า มสีดัส่วนสงูกว่ากระเป๋าด้านหลงัพนกัพงิ ผูว้จิยัจงึ

ท�าการออกแบบให้กระเป๋าสามารถปรบัต�าแหน่งจากกระเป๋าด้านข้าง 

เป็นกระเป๋าใต้เบาะได้ เพื่อสะดวกต่อการเดินทางระยะใกล้และ

เหมาะกับผู้ที่ต้องการพกพาสิ่งของไม่มากนัก กระเป๋าท่ีพัฒนาขึ้น 

ซึ่งกลุ่มตัวอย่างพึงพอใจควรมีขนาดใหญ่ มีช่องจัดระเบียบและ

กระเป๋าสามารถปรับจากด้านข้างไปไว้ใต้เบาะได้ วัสดุที่ท�ากระเป๋า

ควรมีความทนทานและดูแลรักษาง่าย เช่น ผ้าไนลอน นอกจากน้ี

การใช้เวลโครเป็นวสัดเุกาะเกีย่วช่วยให้การเปิดปิดกระเป๋าท�าได้ง่าย  

 ซึ่งผู ้วิจัยได้น�าปัญหาจากผู ้ใช้และรูปแบบที่ต้องการ 

ไปพฒันาเป็นผลติภณัฑ์ต้นแบบก่อนท�าการศึกษาความพงึพอใจและ

ทดสอบการยอมรบัผลติภณัฑ์ ผลการวจิยัแสดงให้เหน็ว่ากลุม่ตวัอย่าง 

มีความพึงพอใจในทุกระดับมากถึงมากท่ีสุด และด้านกระเป๋า 

มีขนาดใหญ่ มีช่องจัดระเบียบ ได้รับความพึงพอใจสูงสุด รองลงมา 

ได้แก่ กระเป๋ามีการออกแบบท่ีสวยงาม ทันสมัย แสดงให้เห็นถึง 

การออกแบบที่ตอบสนองความต้องการได้ท้ังประโยชน์ใช้สอย 

(Function) และความสวยงาม (Aesthetic)  โดยกลุ่มตัวอย่างยินดี

ที่จะซื้อหากมีราคาขาย 500 - 1,000 บาท มีจ�าหน่ายทางออนไลน์

และบรกิารหลงัการขายเป็นการซ่อมฟร ีในระยะเวลา 1 ปี และสนใจ

ซื้อมากขึ้นหากมีส่วนลดเมื่อซื้อกระเป๋าทั้งสอบแบบพร้อมกัน  

 การทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑ์ด้วยสถิติแมนวิทนีย์  

ยูเทส (Mann-Whitney U test) พบว่า ไม่มีความแตกต่างในความ

พึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ทุกด้าน แต่กลุ่มที่ยอมรับมีความสนใจซ้ือ

กระเป๋าเสริมรถวีลแชร์ทางออนไลน์ค่าสูงกว่ากลุ่มท่ีไม่ยอมรับ  

ซึง่สอดคล้องกบั Thoren (1996) ซึง่พบว่าการวจิยัเพือ่พฒันาเส้ือผ้า

พิเศษส�าหรับคนพิการท่ีประสบความส�าเร็จล้วนใช้การส่ังสินค้า

ออนไลน์เป็นช่องทางหลักในการจ�าหน่าย

ข้อเสนอแนะ
 1. ควรมีการศึกษาถึงการใช้สิ่งทอเทคนิคเพื่อเพิ่ม

คณุสมบตัพิเิศษให้กบัวสัดทุีใ่ช้ท�ากระเป๋า โดยส�ารวจถงึลักษณะของ

คุณสมบัติพิเศษที่ผู้พิการต้องการ เช่น คุณสมบัติกันน�้า ท�าความ

สะอาดตัวเอง ต้านเชื้อแบคทีเรีย เป็นต้น นอกจากนี้ด้านความ

สวยงามควรพัฒนาสายผลิตภัณฑ์กระเป๋าเสริมรถวีลแชร์ให้มีสีสัน 

และลวดลายที่หลากหลายต่อไป

 2. การวจิยัครัง้ต่อไปควรเพิม่กลุ่มตวัอย่างเพือ่ให้สามารถ

วเิคราะห์ข้อมลูด้วยสถติทิีส่งูขึน้และสามารถอ้างองิผลการวเิคราะห์

กลบัยงัประชากรได้ ซึง่มาจากการเพิ่มพื้นทีเ่กบ็ข้อมลูให้ครอบคลมุ

ทัง้ประเทศ และการเกบ็ข้อมลูจากผู้ทีม่คีวามต้องการพเิศษทีม่คีวาม

ยากล�าบากให้การใช้ชีวิตประจ�าวันกลุ่มอื่น เช่น ผู้สูงอายุ เป็นต้น

 3. การพัฒนาแผนธุรกิจ ควรปรับปรุงให้มีต้นทุนลดลง

เนือ่งจากผูพ้กิารทางการเคลืน่ไหวส่วนใหญ่เป็นผูม้รีายได้น้อย และ

เพิม่กลุม่เป้าหมายรองเป็นผู้บรจิาคให้คนพกิาร การส่งเสรมิการขาย

ควรเน้นการให้ความรูเ้กีย่วกบัผลติภณัฑ์แก่ผูบ้ริโภค และเน้นการใช้

สื่อออนไลน์เป็นช่องทางหลัก
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บทคัดย่อ
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและกลยุทธ์ของธุรกิจค้าปลีก 4.0 พร้อมทั้งเสนอแนะกลยุทธ์ให้กับ 

ภาคธุรกิจค้าปลีก ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ ใช้วิธีการส�ารวจ โดยใช้แบบสอบถามและวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสัมภาษณ ์

เชิงลึกรายบุคคล ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21-30 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี รายได้เฉลี่ย

ต่อเดือนต�่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท  มีสถานภาพโสด มีจ�านวนสมาชิกในครอบครัวมากกว่า 2 คน กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคคลที่มีอิทธิพล

ต่อการเลือกร้านค้า ช�าระสินค้าด้วยเงินสด รับข้อมูลข่าวสารของร้านค้าผ่านคนรู้จัก ญาติ หรือเพื่อน ต้องการให้ร้านค้าจัดการส่งเสริม 

การขายโดยมีคูปองลดราคา ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงให้เห็นว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา  

ความสะดวกในการซ้ือ การขายโดยใช้พนักงาน การส่งเสริมการขาย ลักษณะทางกายภาพ และปัจจัยด้านอื่น ๆ ได้แก่ ประสบการณ ์

ที่ได้รับขณะซื้อผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าและบริการในร้านค้าปลีก

ค�าส�าคัญ : ร้านค้าปลีก, พฤติกรรมผู้บริโภค, กลยุทธ์ธุรกิจค้าปลีก 

Abstract
 The purpose of this research is to study the consumer behavior and retail business strategies 4.0 as well as 

provides practical contribution by recommending the strategies for retail business. A quantitative method was  

employed by using a survey research. A questionnaire was used in this research. Furthermore, a quantitative  

method was employed by using in-depth interview. The result found that most of the samples were female, aged 

21 - 30 years, single and most of their education were Bachelor degree and revenue under or equally 10,000 Baht. 

The result also found that the sample was the people who influence on store selection, pay by cash, receive  

information about the store through relatives or friends, and require the store to provide promotions with discount 

coupons. The results of hypothesis testing showed that the marketing mix factors consisting of product, price,  

and convenience of purchase, sell by using a salesperson, sales promotion, physical attribute and other factors  

including purchasing experiences, have a relationship with consumer behavior in selecting and purchasing products 

and services in the retail store.

Keywords : Retail Store, Consumer Behavior, Retail Business Strategy
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บทน�า	
 จากข้อมูลส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสงัคมแห่งชาต ิผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic 

Product) ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2560 พบว่า GDP ขยายตัว 

สูงขึ้นถึง 3.3 % ในส่วนของภาคการเกษตร การค้าส่งและค้าปลีก 

ซึง่ตรงกนักบัข้อมลูของสมาคมผูค้้าปลกีไทย ได้เผยดชันอีตุสาหกรรม

ค้าปลีกไทยมีการเติบโตเพิ่มขึ้น ดัชนีอุตสาหกรรมค้าปลีกปี 2559 

เติบโต ร้อยละ 2.97 สูงกว่าปี 2558 และโดยรวมของไตรมาสแรก

ปี 2560 เติบโตข้ึนถึงร้อยละ 3.02 ซ่ึงดีกว่าปี 2559 เป็นผลจาก 

ภาพรวมของเศรษฐกิจและธุรกิจไทยในครึ่งปีแรกมีแนวโน้มดีข้ึน 

สมาคมได้คาดการณ์สถานการณ์ค้าปลีกครึ่งปีแรกน่าจะเติบโต

ระหว่างร้อยละ 3.0-3.2 นั้น โดยวิเคราะห์จากการเติบโตของภาค

บรกิาร 3 อตุสาหกรรมหลกั ได้แก่ อสงัหารมิทรัพย์และการก่อสร้าง 

ภาคการเงนิการธนาคาร และภาคค้าปลกี (ส�านกังานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560)

 ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) เป็นส่วนหนึ่ง

ของกิจกรรมค้าปลีกค้าส่งซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 2.2 ล้านล้านบาท 

ในปี 2559 (คิดเป็นสัดส่วนราวร้อยละ 15 ของ GDP ซึ่งมีมูลค่าเป็น

อันดับสองรองจากอุตสาหกรรมการผลิตท่ีมีสัดส่วนร้อยละ 27.4)  

ในอดตีธรุกิจค้าปลกีในไทยเป็นร้านขายของขนาดเลก็ทีจ่ดัหาสินค้า

มาจ�าหน่ายโดยผ่านตัวกลาง (ผู้ค้าส่ง) แต่ปัจจุบันรูปแบบของร้าน

ค้าปลีกเปลี่ยนแปลงไปเป็นร้านค้าทันสมัย ลดการพึ่งพาผู้ค้าส่ง 

เนื่องจากผู้ประกอบการมักเป็นนายทุนรายใหญ่ท่ีมีเครือข่ายสาขา

จ�านวนมากหรือเป็นผูซ้ื้อรายใหญ่จงึมอี�านาจต่อรองเหนอืผู้ผลิตหรอื

ตัวแทนจ�าหน่ายสินค้า มีการบริหารจัดการร้านค้าอย่างเป็นระบบ 

กล่าวคือ มีการจัดการสต็อกสินค้า ระบบการจัดการขนส่งและศูนย์

กระจายสินค้า ตลอดจนการน�าเทคโนโลยีด้านปฏิบัติการต่าง ๆ  

มาใช้ เพือ่สร้างความได้เปรยีบด้านการตลาด ธุรกจิค้าปลกีสมยัใหม่

ในไทยมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ และ

เมืองหลักต่าง ๆ ที่มีความเป็นสังคมเมืองสูง นโยบายต่าง ๆ ระดับ

ประเทศทีเ่ปิดโอกาสให้ผูป้ระกอบการต่างชาตเิข้ามาลงทุนในธรุกจิ

ค้าปลีกในไทยได้ นอกจากนี้ ลักษณะของร้านค้าที่มีความสะดวก

สบายทันสมัย มีสินค้าท่ีมีคุณภาพและหลากหลาย เพื่อตอบสนอง

พฤติกรรมการบริโภคของภาคครัวเรือนได้ดี โดยเฉพาะร้านค้าที่

จ�าหน่ายสินค้าในชีวิตประจ�าวันใกล้แหล่งชุมชนจะมีการขยายตัว

ของการลงทุนสูง ด้วยเหตุนี้ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่จึงเร่ิมเข้ามา

ทดแทนธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ปี 2557 

ธุรกิจค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่มีสัดส่วนร้อยละ 61 ของมูลค่าตลาด 

ค้าปลกีค้าส่ง เทยีบกบัในปี 2544 ทีม่สีดัส่วนเพยีงร้อยละ 25 ข้อมลู 

Retail Sales Growth ตั้งแต่ปี 2016 - 2018 จาก Economist 

Intelligence Unit พบว่า ประเทศไทยมีอัตราการเติบโต 

ในภาคส่วนค้าปลีก ในปี 2017 จนถึงปี 2018 ในอัตราส่วนที่สูงมาก

หากเปรยีบเทยีบกบัประเทศอืน่ ๆ  ในเอเชยี ถงึแม้ตวัเลขยงัไม่ทัดเทียม 

เท่ากับเวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์หรือมาเลเซียก็ตาม (EIU, 

2017) ตัวเลขเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสในธุรกิจภาคส่วน 

ดังกล่าว และผู้ประกอบการร้านค้าปลีกสมัยใหม่รายใหญ่ในไทย 

เป็นทนุข้ามชาตจิากต่างประเทศ 2-3 ราย และทนุจากนกัลงทนุไทย 

3-5 ราย มีฐานะกิจการค่อนข้างม่ันคง มีศักยภาพและมีความ

สามารถในการสร้างรายได้ในเกณฑ์ด ีซึง่เป็นผลจากความได้เปรยีบ

จากขนาด จ�านวนสาขา ฐานะการเงิน และมีการขยายธุรกิจ 

หลากหลายรูปแบบ ท�าให้สนองตอบผู้บริโภคได้ดี โดยเมื่อพิจารณา

จากผลประกอบการบรษัิทขนาดใหญ่ในตลาดหลกัทรพัย์  4-5 บรษิทั 

พบว่า การเตบิโตส่วนใหญ่มาจากการขยายสาขา ในขณะทีก่ารเตบิโต 

จากสาขาเดิมมีเพียงเล็กน้อยเท่าน้ัน อาจกล่าวได้ว่าการขยายตัว 

ของภาคค้าปลกีนัน้สอดคล้องกนักับการขยายตวัทางเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศ อกีทัง้นกัลงทนุต่างชาตเิข้ามาลงทนุในประเทศไทย 

อย่างต่อเนือ่ง การขยายตวัของรายได้จากการท่องเทีย่วการด�าเนนิการ 

ตามยทุธศาสตร์แผนการตลาดท่องเทีย่วปี 2560 โดยประมาณการณ์

จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในประเทศ 35 ล้านคน และสร้าง

รายได้ถึงกว่า 2.8 ล้านล้านบาท (กรุงเทพธุรกิจ, 2560)

 นอกจากนีพ้ฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไปเห็นได้จาก

ผลส�ารวจของศูนย์วิจัยเศรษฐกิจธนาคารไทยพาณิชย์ ส�ารวจ

พฤติกรรมผู้บริโภคในประเทศเพื่อให้เข้าใจความเปลี่ยนแปลงของ

พฤติกรรมผู้บริโภคผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคมีการใช้จ่าย

เพื่อตอบสนองความต้องการด้านไลฟ์สไตล์ของตนเองมากข้ึน โดย

กลุ่มคนรุ่นใหม่และผู้ที่มีรายได้สูงยังคงมีการใช้จ่ายนอกบ้าน ส่วน

กลุม่ผูส้งูอายจุะเน้นการใช้จ่ายไปกบัสนิค้าและบรกิารทีส่ร้างให้เกดิ

ความเป็นอยู่ที่ดี เช่น การปรับปรุงที่พักอาศัย ส�าหรับการใช้จ่าย 

ในภาพรวมพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ใช้จ่ายเงินไปกับการท่องเท่ียว

มากที่สุด รองลงมาคือ ปรับปรุงที่พักอาศัย (กรุงเทพธุรกิจ, 2560)

 จากที่กล่าวมาข้างต้นท�าให้สนใจอยากศึกษาพฤติกรรม 

ผู้บริโภค และกลยุทธ์ธุรกิจค้าปลีกไทยในยุคประเทศไทย 4.0 เพื่อ

เป็นประโยชน์ในการเสนอแนะกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจทางด้าน

ค้าปลีกให้กับผู้ประกอบการ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย	
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคประเทศไทย 4.0

 2. เพือ่ศกึษากลยทุธ์ธรุกจิค้าปลกีไทยในยคุประเทศไทย 4.0

สมมติฐานในการวิจัย
 1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ (เจนเนอเรชัน่) มีผลต่อ

ความต้องการของผู้บริโภคในยุคประเทศไทย 4.0

 2. กลยุทธ์ธุรกิจค้าปลีก (กลยุทธ์การตลาด) มีผลต่อ

พฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในยุคประเทศไทย 4.0
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จิรวุฒิ  หลอมประโคน, อิสราภรณ์  ลาดละคร, เหมือนจิต  จิตสุนทรชัยกุล

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 แนวคิดไทยแลนด์	4.0

 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้วาง 

ภมูทัิศน์ดจิทิลัของไทยในระยะเวลา 20 ปี ไว้ 4 ระยะ ดงันี ้ระยะที ่1 

Digital Foundation: ประเทศไทยลงทุนและสร้างฐานการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ระยะที่ 2 Inclusions: ทุกส่วนของ

ประเทศไทยมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลตามแนวทาง

ประชารัฐ ระยะที่ 3 Full Transformations: ประเทศไทยเข้าสู่

ดิจิทัลไทยแลนด์ ที่ขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม 

ดิจิทัลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และระยะที่ 4 Global Digital 

Leadership: ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วสามารถ

ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคม

อย่างยั่งยืน

 กลยุทธ์ทางการตลาด

 กลยุทธ ์ทางการตลาดสมัยใหม่ซึ่งเป ็นส่วนประสม 

การตลาด (Marketing Mix) หรอืทีเ่รยีกสัน้ ๆ ว่า 7P’s ซึง่ต้องมี

แนวทางความคดิทางการส่ือสารการตลาด (IMC) โดยอาศัยเครือ่งมือ 

การตดิต่อสือ่สารกบัผูบ้รโิภคแบบสมยัใหม่ซ่ึงแบ่งส่วนขยายเพิม่เตมิ

หลายส่วน ทั้งงานศึกษาทั้งภายในและภายนอกประเทศเชื่อมโยงสู่

การท�าธุรกิจสมัยใหม่ซึ่งเน้นการสร้างผลก�าไรสูงสุดบนความพอใจ

ของผูบ้รโิภค ซึง่เป็นการท�าธรุกิจระยะยาว (Long-Term Business) 

พร้อมกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคสมัยใหม่ซึ่งเปลี่ยนไป

อย่างมาก โดยเฉพาะการแบ่งส่วนการตลาด (Segmentation)  

ซึง่ไม่สามารถแบ่งส่วนการตลาดแบบเดมิ ๆ ได้แล้ว แนวคิดเครือ่งมอื 

ทางการตลาดส�าหรับธรุกจิบรกิาร (The Services Marketing Mix) 

โดยใช้ 7P’s (Lovelock, Christopher and Wirtz, Jochen, 2005) 

ซึ่งประกอบไปด้วย ดังนี้ 1. องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ (Product 

Elements) 2. ช่องทางการจดัจ�าหน่ายและเวลา (Place and Time) 

3. การส่งเสริมการตลาดและการศึกษา (Promotion and  

Education 4. ราคาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการให้บริการ (Price 

and Other costs of service) 5. สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

(Physical Environment) 6. กระบวนการ (Process) 7. บุคคล 

(People) มีความเชื่อมโยงและเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการวางแผน 

ในการจัดการกับพฤติกรรมผู ้บริโภคที่ เปลี่ยนแปลงไปในยุค

ประเทศไทย 4.0 และเป็นกลยุทธ์ท่ีธุรกิจค้าปลีกไทยควรจะ 

ให้ความส�าคญั เพราะผูบ้รโิภคในยคุนีใ้ห้ความส�าคญักบัภาพลกัษณ์

ของตนเองที่สะท้อนออกมาจากการเลือกบริโภคสินค้า ดังน้ัน จึง

กล่าวได้ว่า กลยทุธ์การตลาดเป็นปัจจยัทีส่�าคญัทีส่่งผลต่อพฤตกิรรม

ผู้บริโภค และการก�าหนดทิศทางการวางแผนกลยุทธ์ของธุรกิจ 

ค้าปลีกในยุคประเทศไทย 4.0 นั่นเอง

 ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 

 พฤติกรรมของผู้บริโภค หมายถึง เป็นการกระท�าโดย

มนุษย์แสดงออกโดยไม่รู้ตัว การแสดงออกหรือการกระท�าโดย

ธรรมชาติของมนุษย์สามารถส่งอิทธิพลทางการตลาดได้ (Foxall & 

Sigurdsson, 2013) กลุ่มบุคคลหรือครัวเรือน ซึ่งซื้อหรือต้องการ

สนิค้าหรอืบรกิารเพือ่การบรโิภคส่วนตวั หรือพฤตกิรรมการตดัสนิใจ 

และการกระท�าของผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับการซ้ือและใช้บริการ

สินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของเขา  

การศกึษาพฤตกิรรมผู้บริโภคเป็นการศึกษาพฤตกิรรมในการตัดสนิใจ 

เลือกซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ เพื่อให้ได้รับความพอใจสูงสุดจาก

งบประมาณทีม่อียูอ่ย่างจ�ากัด (วนัด ี รตันกาย, 2554) หรอืการกระท�า 

หรือการแสดงออกของมนุษย์ซึ่งเกิดจากสิ่งกระตุ้นภายใน เช่น  

ความคิด ทัศนคติ และค่านิยม นอกจากนี้การแสดงออกนั้น ๆ อาจ

มาจากการกระทบของปัจจัยภายนอก เช่น วัฒนธรรมและสังคม 

(นนัทา  ศรจีรัส, 2551) หรอืการแสดงกริิยาอาการทีเ่กีย่วกบัการซือ้ 

การใช้ การประเมนิผล การค้นหาข้อมลูสนิค้าหรอืบรกิารตามความ

ต้องการหรือตามการคาดหวังของผู้บริโภค 

 พฤติกรรมผู้บริโภค คือ การแสดงปฏิกิริยาของบุคคล 

ทีเ่ป็นกระบวนการ เพือ่ให้ได้รบัสินค้าหรอืบรกิารตามความต้องการ

ของตน พฤติกรรมผู้บริโภค คือ กระบวนการที่เกี่ยวกับการค้นหา

ข้อมลู การซือ้ การใช้การประเมนิผลในสนิค้าหรอืบริการ นอกจากนี้ 

พฤติกรรมการผู ้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมการซื้อ การใช้  

การประเมิน และการก�าจดัสินค้าและบรกิารของผู้บรโิภคขัน้สดุท้าย

ที่ซื้อสินค้าและบริการไปเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง 

หรือเพื่อกินหรือใช้ภายในครัวเรือน ผู้บริโภคทุกคนที่ซ้ือสินค้าและ

บริการเพื่อวัตถุประสงค์เช่นว่านี้รวมกันเรียกว่า ตลาดผู้บริโภค  

ผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ทั่วโลกนั้นมีความแตกต่างกันในลักษณะด้าน

ประชากรศาสตร์อยู่หลายประเด็น เช่น เรื่องของอายุ รายได้ ระดับ

การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีค่านิยม และรสนิยม เป็นต้น 

ดังนั้นพฤติกรรมการกิน การใช้ การซื้อและความรู้สึกนึกคิดของ 

ผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์จึงมีความแตกต่างกันออกไป ท�าให้มีการซื้อ

การบริโภคสินค้าและบริการหลาย ๆ ชนิดที่แตกต่างกัน นอกจาก

ลักษณะประชากรดังกล่าวแล้ว ยังมีปัจจัยอื่น ๆ อีกที่ท�าให้มีการ

บริโภคแตกต่างกัน (กมลภพ  ทิพย์ปาละ, 2555)

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 ฐิติมนต์  ธนกิติเอื้ออังกูร, ศรีสุดา  จงสิทธิผล, เสรี   

วงษ์มณฑา และชุษณะ  เตชคณา (2559) ศึกษาเรื่อง กลยุทธ ์

การสร้างตราสินค้าส�าหรับอุตสาหกรรมแปรรูปผักและผลไม้ไทย  

ได้กล่าวว่า กลยุทธ์การสร้างตราสินค้าส�าหรับอุตสาหกรรมแปรรูป

ผักและผลไม้ไทย คือ กลยุทธ์ตามกระบวนทัศน์ที่ชื่อว่า SMART 

PARADIGM ประกอบด้วย S: Study การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ

ธุรกิจ ได้แก่ ผู้บริโภค คู่แข่งขัน อุตสาหกรรม สภาพแวดล้อม 

และความสามารถ M: Management of Strategic Elements 
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การบรหิารจดัการก�าหนดทศิทางและองค์ประกอบตราสนิค้า ได้แก่ 

ผู ้บริโภคกลุ ่มเป้าหมาย วิสัยทัศน์ จุดครองใจ ค�ามั่นสัญญา 

คุณลักษณะ จุดเด่น ความแตกต่าง ชื่อ โลโก้ สโลแกน สัญลักษณ์ 

บุคลิกและบรรจุภัณฑ์ A: Advantages การสร้างความได้เปรียบ

ทางการแข่งขันผ่านกรอบยุทธศาสตร์การสร้างตราสินค้า ได้แก่ 

สินค้า ราคา การจัดจ�าหน่าย การสื่อสารทางการตลาด บุคลากร 

และการผลิต R: Relevance การสร้างความสอดคล้องตรงใจกับ

ความต้องการของผูบ้รโิภคโดยใช้หลกัการของประโยชน์และคณุค่า

ที่จะได้รับ T: Trust การสร้างความศรัทธา เชื่อมั่น ไว้วางใจโดยใช้

หลกัการของการรบัรู ้การเช่ือมโยง ความมช่ืีอเสยีง ภาพลกัษณ์และ

ความภักดี

 ทัศนา  หงษ์มา (2559) ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การเตรียม

ความพร้อมของธุรกิจค้าปลีก เพื่อรองรับการเข้าร่วมประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน ปี 2558 โดยใช้เทคนิคเดลฟาย การวิจัยนี้ใช้วิธี

การวิจัยโดยการใช้เครื่องมือเป็นแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์

จากกลุ่มตัวอย่างเป็นจ�านวน 17 คน สถิติท่ีใช้ ได้แก่ ค่ามัธยฐาน 

(Median) ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquatile Range) การ

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป พบว่า กลยุทธ์ด้าน

ผลิตภัณฑ์และบริการ ควรพัฒนาคุณภาพของสินค้าให้เหมาะกับ

สภาพของตลาด รสนิยมของผู ้บริโภค ควรพัฒนาเครื่องจักร 

เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต และการสร้าง Packaging ให้ทันสมัย 

กลยุทธ์ด้านราคา ควรก�าหนดราคาให้เหมาะสมกับคุณภาพของ

สินค้า การลดต้นทุนการผลิตสินค้า การปรับราคาของสินค้า 

ให้เหมาะสมในแต่ละต�าแหน่งผลิตภัณฑ์ การก�าหนดราคาให้เป็น

มาตรฐานและไม่ควรก�าหนดราคาให้สูงจนเกินไป กลยุทธ์ด้าน 

ช่องทางการจัดจ�าหน่าย ควรมีการกระจายสินค้าให้ทั่วถึงอย่าง

รวดเร็ว ควรมีการวางแผนการจัดจ�าหน่ายให้เหมาะสม สามารถ

แข่งขันในตลาดได้ การบริหารจัดการคลังสินค้า การเพิ่มช่องทาง 

การติดต่อการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ และควรมีสาขาตามเมือง 

ใหญ่ ๆ  ทีต่ดิกบัประเทศเพือ่นบ้าน กลยทุธ์ด้านการส่งเสรมิการตลาด 

ควรเน้นการสร้าง Brand ให้เป็นท่ีรู ้จักและสร้างความเชื่อม่ัน 

แก่ลูกค้า การท�ากิจกรรมส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ และ 

การโฆษณาที่เป็นสากลมากยิ่งขึ้นและควรท�าอย่างต่อเนื่อง

 นารา  กิตติเมธีกุล, ภาสประภา  ตระกูลอินทร์ และ 

นวลฉวี  แสงชัย (2560) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงโครงสร้าง

ต่อความตั้งใจซื้อสินค้าในห้างค้าปลีกสมัยใหม่ ในจังหวัดหนองคาย

ของผูบ้ริโภคชาวลาว พบว่า ปัจจยัทีมี่ความส�าคญัทีส่ดุในการวเิคราะห์ 

สมการ คอื ปัจจยัต้นทนุของลกูค้า และปัจจยัการกระตุน้ทางอารมณ์ 

เนือ่งจากเป็นปัจจยัหลกั และปัจจยัแทรกซ้อนทีท่�างานร่วมกบัปัจจยั

อื่น ๆ อีก 5 ปัจจัย คือ จุดสัมผัสทางกายภาพ (สิ่งที่ผู้บริโภครับรู้ 

รูส้กึ ได้รบั และมปีระสบการณ์ อนัเกดิจากการซือ้สนิค้าและบรกิาร

จากห้างค้าปลกี) ปัจจยัความปลอดภยัของชวีติ ปัจจยัวถิชีวีติ ปัจจยั

ส่วนบคุคล และปัจจยัอืน่ ๆ  ปัจจัยเหล่านีเ้ป็นปัจจยัทีน่�ามาวเิคราะห์

ในครัง้นีเ้กดิจากการวเิคราะห์องค์ประกอบ 19 ตวัแปร โดยใช้เทคนคิ

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการ PLS-PM จากการเก็บข้อมูลจ�านวน 

221 ตวัอย่าง เพือ่หารปูแบบสมการโครงสร้างของปัจจยัทีม่อีทิธพิล

ต่อความตัง้ใจซือ้สนิค้าของผูบ้รโิภคชาวลาวในห้างค้าปลกีในจงัหวดั

หนองคาย

 ชิณโสณ์  วิสิฐนิธิกิจา (2561) ศึกษาเรื่อง การเลือกซื้อ

สินค้าตามร้านสะดวกซื้อในสถานบริการน�้ามัน ได้กล่าวว่า ปัจจัย

ส่วนผสมทางการตลาดมีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

การเลือกซ้ือสินค้าตามร้านสะดวกซ้ือในสถานบริการน�้ามัน โดย

ปัจจยัด้านผลติภณัฑ์ในเร่ืองสนิค้าในร้านมเีพยีงพอต่อความต้องการ 

สินค้ามีป้ายบ่งชี้หาได้ง่าย สินค้าที่มีให้เลือกหลากหลาย ปัจจัย 

ด้านราคาในเรื่องช�าระเงินได้สะสมแต้ม และปัจจัยด้านช่องทาง 

การจัดจ�าหน่ายในเรื่อง เปิดบริการทุกวัน 24 ชั่วโมง มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าตามร้านสะดวกซื้อในสถานบริการ

น�้ามัน ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05

 อภิรดี  วงศ์กิจรุ่งเรือง และณัฐพล  อัสสะรัตน์ (2560) 

วิจิตรศิลป์ : กลยุทธ์ทางการตลาดใหม่ของร้านค้าปลีก ได้กล่าวว่า 

การน�างานศิลปะเข้ามาช่วยในการออกแบบผลิตภัณฑ์และตกแต่ง

สถานที่ให้บริการ เป็นหน่ึงในกลยุทธ์ส�าคัญที่นักการตลาดใช้ และ

ปัจจุบันร้านค้าปลีกหลายแห่งทั้งในและต่างประเทศได้น�าผลงาน

ศิลปะหลากหลายแขนงมาแสดงเพื่อใช้ดึงดูดลูกค้าและสร้าง 

ความแตกต่างจากคู่แข่งขนั อย่างไรกด็ ีงานวจิยัเพือ่ศึกษาประโยชน์

ของการแสดงผลงานศิลปะในร้านค้าปลีกยงัอยูใ่นขัน้เริม่ต้น และยงั

ไม่มีนิยามและองค์ประกอบของศิลปะที่ชัดเจน บทความฉบับนี้มี

วตัถปุระสงค์เพือ่เสนอแนวทางการศกึษาประโยชน์ของผลงานศิลปะ 

แบบวิจิตรศิลป์ในร้านค้าปลีก โดยคณะผู้วิจัยได้ทบทวนงานวิจัย 

ในอดีตที่เกี่ยวข้องกับการสร้างบรรยากาศของร้านค้าปลีก อ้างอิง

แนวคิดทางด้านศิลปะและแนวคิดด้านประโยชน์ของแบรนด์  

อันน�าไปสู่การเสนอแบบจ�าลองอิทธิพลของงานวิจิตรศิลป์ภายใน

ร้านค้าปลีกที่มีต่อการรับรู้ประโยชน์หรือคุณค่าของร้านค้าและ 

การตอบสนองของลูกค้าที่มีต่อร้านค้า

 ปณิธาน  จันทองจีน (2560) มุมมองของผู้ผลิต ที่มีต่อ 

ผู้ค้าปลีกสมัยใหมในช่องทางการจัดจ�าหน่าย การศึกษาบทบาท

หน้าที่ของผู้ผลิตและผู้ค้าปลีก เพื่อหาปัจจัยแห่งความส�าเร็จทาง

ธุรกิจ ได้กล่าวว่า ผู้ผลิตและผู้ค้าปลีกถือเป็นคู่ค้าที่มักพึ่งพากัน 

ในธุรกจิผู้ผลติ (โดยเฉพาะผู้ผลติสินค้าอปุโภคบรโิภคชนดิหมุนเวียน

เร็ว) อาศัยผู้ค้าปลีก (โดยเฉพาะผู้ค้าปลีกสมัยใหม่) ในการกระจาย

สนิค้า ในขณะเดียวกนัธรุกจิของผูค้้าปลกีได้ก�าไรจากการขายสนิค้า

ให้กับผู้ผลิตมาเป็นรายได้หลักในการด�าเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม 

เมื่อมีการท�าธุรกิจร่วมกัน อาจมีความขัดแย้งเกิดขึ้นได้ น�ามาซึ่ง
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ประสิทธิภาพในช่องทางการจัดจ�าหน่ายท่ีลดลงและท�าให้ทั้งผู้ผลิต

และผูค้้าปลกีต่างต้องเสยีผลประโยชน์ทีฝ่่ายตนเองพึงได้รบั งานวจิยันี้ 

ท�าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จทางธุรกิจของทั้งสองฝ่าย

ผ่านมุมมองของผู ้ผลิต โดยผู ้วิจัยได้ใช้วิธีวิจัยแบบผสมและใช้ 

ผู้สัมภาษณ์ด�าเนินการสอบถามกลุ่มตัวอย่างโดยตรง ซ่ึงผู้เข้าร่วม

การวจิยัทุกท่านเป็นผูบ้รหิารท่ีท�างานอยูใ่นอตุสาหกรรมผลติสนิค้า

อปุโภคบรโิภคชนดิหมนุเวยีนเรว็ และมหีน้าทีร่บัผดิชอบในเรือ่งของ

การขายและการตลาดท่ีต้องท�างานร่วมกันกับผู้ค้าปลีกสมัยใหม่

โดยตรง ผู ้วิจัยใช้เทคนิควิเคราะห์ทางสถิติแบบพหุตัวแปรเพื่อ

วเิคราะห์ข้อมลูและทดสอบสมมตุฐิานงานวจิยั โดยงานวจิยัมข้ีอสรปุ

ว่าปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัความส�าเรจ็ทางธุรกจิของผู้ผลิต

มากที่สุด ได้แก่ การให้ความส�าคัญกับภารกิจที่ผู้ผลิตพึงกระท�า 

นอกจากนั้นผู้วิจัยยังได้ให้ข้อเสนอแนะว่ามีภารกิจใดบ้างที่ผู้ผลิต

และผู้ค้าปลกีพึงกระท�า เพือ่ลดโอกาสในการเกดิความขดัแย้งลงและ

เพื่อให้ได้มาซึ่งความส�าเร็จทางธุรกิจ

 สุมาลี  รามนัฎ และอริญชย์  ณ ระนอง (2560) เป็น 

การศึกษาเปรียบเทียบกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ

การตัดสินใจซื้อของผู ้บริโภคระหว่างร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม  

(Traditional Trade) กับร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) 

ได้กล่าวว่า การวจิยัครัง้นีม้วีตัถุประสงค์ 3 ประการ คอื 1) เพือ่ศกึษา

ความคิดเห็นของผู้บริโภคในการใช้บริการระหว่างร้านค้าปลีกแบบ

ดัง้เดมิและร้านค้าปลกีสมยัใหม่ 2) เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมของผู้บรโิภค

ในการใช้บริการระหว่างร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมและร้านค้าปลีก 

สมัยใหม่ 3) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริโภคในการใช้

บริการร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมและร้านค้าปลีกสมัยใหม่ในเขต

กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่

ซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีก เม่ือมีความต้องการสินค้าหลายชนิด 

ในการซื้อแต่ละครั้งร้อยละ 67.00 มีการซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีก

สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง ร ้อยละ 51.25 ใช้บริการในช่วงเวลา  

09.01-12.00 น. ร้อยละ 61.25 ประเภทสินค้าที่ซื้อบ่อยมากที่สุด 

ได้แก่ อาหารสด ร้อยละ 79.75 มีพฤติกรรมเลือกใช้บริการร้านค้า

ปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ร้อยละ 87.75 เลือกซื้อสินค้า 

จากร้านค้าปลีกเพราะมีท�าเลของร้านใกล้ที่พักหรือที่ท�างาน เป็น

ร้อยละ 81.25 มีค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าต่อครั้งต�่ากว่า 100 บาท 

เป็นร้อยละ 45.50 โดยพบว่า ค่าเฉลี่ยตัวชี้วัดปัจจัยทางการตลาด

ในภาพรวมของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมอยู่ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 2.23) 

วิธีการด�าเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่	1	การวิจัยเชิงปริมาณ	ประกอบด้วย

	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	  

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ีคือผู ้ท่ีอาศัยอยู ่ในเขต

กรุงเทพมหานคร และเคยใช้บริการธุรกิจค้าปลีกที่มีกลยุทธ์ 

การด�าเนินการสอดคล้องกับยุคประเทศไทย 4.0 ซึ่งธุรกิจค้าปลีก

กลุ่มนี้เริ่มด�าเนินการในสาขาที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครเป็นหลัก 

โดยประชากรในการวิจัยครั้งนี้มีทั้งเพศชายและเพศหญิง จ�านวน 

5,686,646 คน (กรมการปกครอง, 2559) 

 กลุ่มตัวอย่าง

 การก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากไม่ทราบค่า

ประชากรทีแ่น่นอนผูว้จิยัจงึได้เลอืกใช้สตูรการหาขนาดตวัอย่างจาก

สดัส่วนประชากรทีร่ะดบัความเชือ่มัน่ 95% และความคลาดเคลือ่น

ไม่เกิน 5% 

 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ก�าหนดเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง

จ�านวน 400 คน เพื่อป้องกันความคลาดเคล่ือนและสร้างความ 

น่าเชือ่ถอืให้กบังานวจิยั ดงันัน้กลุม่ตวัอย่างของการวจิยัครัง้นีเ้ท่ากบั 

400 ตัวอย่าง

 ดังน้ันผู้วิจัยได้ก�าหนดกลุ่มตัวอย่างขั้นต�่าไว้เป็นจ�านวน 

400 คน และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage 

Sampling) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 ขัน้ที	่1 ใช้วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random 

Sampling) โดยการแบ่งประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร จ�านวน 

50 เขต แบ่งเป็น 6 กลุม่ เพือ่ให้สอดคล้องตามลกัษณะทางกายภาพ

และการก�าหนดนโยบายพัฒนาทางเศรษฐกจิ ของกรงุเทพมหานคร 

ดังนี้ กลุ่มรัตนโกสินทร์ 9 เขต กลุ่มเจ้าพระยา 9 เขต กลุ่มบูรพา  

9 เขต กลุ่มศรีนครินทร์ 8 เขต กลุ่มกรุงธนเหนือ 7 เขต และกลุ่ม

กรุงธนใต้ 8 เขต จากนั้นท�าการสุ่มจับฉลากจากจ�านวนกลุ่มทั้งหมด 

6 กลุ่ม โดยแบ่งเป็นกลุ่มละ 2 เขต ได้ 12 เขต 

 ขั้นที่ 	 2 ใช ้วิธีการสุ ่มตัวอย่างโดยใช้ความสะดวก  

(Convenience Sampling) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยน�า

แบบสอบถามท่ีได้จัดเตรียมไว้ไปท�าการจัดเก็บข้อมูล ณ สถานที่

ชุมชนเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้ตอบด้วยตัวเอง เช่น ตลาด 

บริเวณนอกศูนย์การค้า หมู่บ้าน เป็นต้น 

 สถิติที่ใช้ในการวิจัย

 1. สถิติเพื่อบรรยาย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน 

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 2. การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แบบเพียร์สัน 

ขั้นตอนที่	2	การวิจัยเชิงคุณภาพ	โดยวิธีการสัมภาษณ์

	 ผู้ให้ข้อมูล

 ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการ

ธุรกิจค้าปลีก หน่วยงานภาครัฐบาล เช่น กระทรวงพาณิชย์ สมาคม

ธุรกิจค้าปลีกและเอสเอ็มอีทุนไทย ส�านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จ�านวน 2 หน่วยงาน ที่มี

การใช้กลยุทธ์การค้าปลีก 4.0 มาใช้ในการด�าเนินงาน ได้แก่
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จิรวุฒิ  หลอมประโคน, อิสราภรณ์  ลาดละคร, เหมือนจิต  จิตสุนทรชัยกุล

 1. บริษัท ไทยท�าน�้าผลไม้ เพชรบุรี จ�ากัด ต�าแหน่ง 

กรรมการผู้จัดการ

 2. บริษัท ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จ�ากัด 

ต�าแหน่ง รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร ฝ่ายทรพัยากรบคุคล ประจ�า

ประเทศไทย เวียดนาม และฟิลิปปินส์

 3. ธนาคารไทยพาณชิย์ จ�ากดั (มหาชน) ต�าแหน่ง ผูช่้วย

ผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสาย Payments Product Development 

and Solutions 

 4. บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) ต�าแหน่ง สมาคม

ค้าปลีก และ SMEs ทุนไทย

 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมี

โครงสร้าง (Structured Interview) ซึง่เป็นการสมัภาษณ์ทีไ่ด้มกีาร

ก�าหนดข้อค�าถามไว้เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ถูกสัมภาษณ์ทั้งหมดจะใช้

ข้อค�าถามเดียวกันในการสัมภาษณ์

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก 

โดยเข้าพบผู้ให้สัมภาษณ์ ณ สถานประกอบการ และบันทึกเทปไว้ 

เพื่อน�าไปถอดเทปในภายหลัง

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจะใช้ 

การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์

ข้อมูลการสัมภาษณ์ (สุภางค์  จันทวานิช, 2540) และสรุปข้อหมวด

ออกเป็นหมวดหมู่ดังนี้

 1. ด้านเทคโนโลยี มีข้อค�าถามคือ ผู้ประกอบการมีการ 

เตรียมความพร้อมในการรับมือกับยุค 4.0 และมีการปรับตัวใน

การน�าเทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ เข้ามาใช้ในการด�าเนินธุรกิจอย่างไร

 2. ด้านการตลาด มข้ีอค�าถามคอื ปัจจยัใดบ้างทีจ่ะท�าให้

ธุรกิจประสบความส�าเร็จในยุค 4.0 

 3. ด้านนวัตกรรม มีข้อค�าถามคือ ผู้ประกอบการมีการ 

เตรียมพร้อมนวัตกรรมและการสร้างตราสินค้าอย่างไร

 4. ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยมีข้อค�าถามคือ ข้อ

ท้าทายของผู้ประกอบการในยุค 4.0 คืออะไร

สรุปและอภิปรายผลงานวิจัย
 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์	  

 กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อาย ุ21-30 ปี มรีะดบั

การศึกษาปริญญาตรี รายได้เฉล่ียต่อเดือนต�่ากว่าหรือเท่ากับ 

10,000 บาท มสีถานภาพโสด มีจ�านวนสมาชิกในครอบครวัมากกว่า 

2 คน

 พฤติกรรมการซื้อสินค้า

 ซือ้สนิค้าประเภทอาหารแห้งในร้านค้ามากทีส่ดุ ซือ้สนิค้า 

3 ครัง้ในหนึง่สัปดาห์ ซือ้สินค้าช่วงเวลาวนัธรรมดา หลังเวลา 18.00 น. 

ซ้ือสินค้าเฉล่ียต่อครั้ง 101-300 บาท ตัวของกลุ่มตัวอย่างเอง 

เป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเลือกร้านค้า ช�าระสินค้าด้วยเงินสด  

รับข้อมูลข่าวสารของร้านค้าผ่านส่ือโทรทัศน์ ต้องการให้ร้านค้า

จัดการส่งเสริมการขายโดยมีคูปองลดราคา  

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน

 กลยุทธ์ธุรกิจค้าปลีก (กลยุทธ์การตลาด 7Ps) มีความ

สัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้า (ความถี่ในการซื้อ, ช่วงเวลาท่ี 

ไปซื้อ, ค่าใช้จ่ายในการซื้อ, บุคคลที่ไปซื้อสินค้าด้วย, ผู้มีอิทธิพลต่อ

การเลอืกร้านค้า, วธีิการช�าระเงนิค่าสนิค้า, ส่ือทีไ่ด้รบัข้อมูลข่าวสาร 

และรูปแบบการจัดรายการส่งเสริมการขาย) ของผู้บริโภคในยุค

ประเทศไทย 4.0

 ผลิตภัณฑ์

 การมีผลิตภัณฑ์มีให้เลือกมากมายครบครัน มีจ�านวน

สินค้าไว้ขายอย่างพอเพียง ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรอง มีคุณภาพ

และมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์มีความแปลกใหม่และทันสมัย ผลิตภัณฑ์

มปีระสทิธภิาพเมือ่ใช้แล้วเหน็ผล ผลิตภณัฑ์มลีกัษณะและบรรจภุณัฑ์ 

ทีส่วยงาม มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในการเลอืกซือ้

สินค้าและบริการในร้านค้า อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

 ราคา

 การมีป้ายบอกแสดงราคาไว้อย่างชัดเจน มีรูปแบบ 

การช�าระเงินของร้านค้า เช่น มีการช�าระเงินผ่านบัตรเครดิตและ

ระบบผ่อนช�าระ ความเหมาะสมระหว่างราคากบัคณุภาพของสนิค้า 

การมีราคาถูกกว่าหรือใกล้เคียงกับในท้องตลาด มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าและบริการในร้านค้า 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

 ลักษณะทางกายภาพ

 การจัดแต่งร้านสวยงามและเข้ากับเทศกาล หน้าร้าน 

มีลักษณะทางกาพภาพที่สะดุดตา มีสินค้าตัวอย่างให้ทดลองก่อน

การซื้อ ร้านค้าอยู่ใกล้บ้านหรือที่ท�างานเดินทางสะดวก สถานท่ี 

จอดรถกว้างขวางปลอดภัย มีที่จอดฟรี มีส่ิงอ�านวยความสะดวก 

ไว้บรกิาร การจัดสนิค้าเป็นหมวดหมูส่ะดวกในการเลอืกซือ้ มกีารใช้

รูปแบบและระดับความดังของเสียงภายในร้านที่เหมาะสม กลิ่น

ภายในร้านมคีวามเหมาะสม การปรบัอากาศภายในร้านทีเ่หมาะสม

มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในการเลอืกซือ้สนิค้าและ

บริการในร้านค้า อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

 การส่งเสริมการตลาด

 การมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ต่อเนื่อง การโฆษณา

สามารถช่วยให้ข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์แก่การตดัสนิใจซือ้ของท่านได้ 

การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย การจัด

กิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง การแจกของแถมและมีการ
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ชิงโชคให้กับลูกค้า มีส่วนลดพิเศษส�าหรับสมาชิก มีการท�าบัตร

สมาชิกเพื่อให้สิทธิประโยชน์ มีการสะสมคูปองเพื่อใช้เป็นส่วนลด 

การให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ทางร้านจัด การมีพรีเซนเตอร์ 

หรือ กลุ่มคนที่มี “อิทธิพล” (Influencer) เป็นที่ดึงดูดใจ มีความ

สัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ

ในร้านค้า อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

 ช่องทางการจัดจ�าหน่าย

 การที่ร ้านค้าสามารถใช้บริการได้ตลอด 24 ช่ัวโมง  

ความง่ายและสะดวกในการซือ้ การมช่ีองทางการสัง่ซือ้ทีห่ลากหลาย 

การจัดส่งสนิค้าถกูต้องและรวดเรว็ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมของ

ผูบ้รโิภคในการเลอืกซือ้สนิค้าและบรกิารในร้านค้า อย่างมนียัส�าคญั

ทางสถิติที่ระดับ 0.05

 พนักงานขาย

 การมีพนักงานขายให้ค�าแนะน�าและข้อมูลอย่างถูกต้อง

และชดัเจน การมพีนกังานมคีวามรูแ้ละเข้าใจในผลติภณัฑ์ทีข่ายเป็น

อย่างดี การมีพนักงานมีความอ่อนน้อมถ่อมตนและมีอัธยาศัยที่ดี 

พนักงานให้ความช่วยเหลือในการหาสินค้ามีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าและบริการในร้านค้า 

การมพีนกังานให้บริการเหนอืความคาดหมาย พนกังานมกีารโต้ตอบ

ข้อซกัถามได้อย่างรวดเร็ว มคีวามสัมพนัธ์กับพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค

ในการเลอืกซือ้สนิค้าและบรกิารในร้านค้า อย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ

ที่ระดับ 0.05

 กระบวนการ

 การมขีัน้ตอนในการสัง่ซือ้สนิค้าทีไ่ม่ยุง่ยากและไม่ซับซ้อน 

การมีการให้บริการท่ีสะดวกรวดเร็ว การมีช่องทางในการช�าระเงิน

มีความสะดวกรวดเร็วและมีความปลอดภัย มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าและบริการในร้านค้า 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

อภิปรายผลการวิจัย
 ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21-30 ปี มีระดับ

การศึกษาปริญญาตรี รายได้เฉล่ียต่อเดือนต�่ากว่าหรือเท่ากับ 

10,000 บาท มสีถานภาพโสด มีจ�านวนสมาชิกในครอบครวัมากกว่า 

2 คน ซือ้สนิค้าประเภทอาหารแห้งในร้านค้ามากทีส่ดุ ซือ้สนิค้า 3 ครัง้ 

ในหนึ่งสัปดาห์ ซื้อสินค้าช่วงเวลาวันธรรมดา หลังเวลา 18.00 น. 

ซื้อสินค้าเฉลี่ยต่อครั้ง 101-300 บาท ตัวของกลุ่มตัวอย่างเอง 

เป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเลือกร้านค้า ช�าระสินค้าด้วยเงินสด  

รับข้อมูลข่าวสารของร้านค้าผ่านส่ือโทรทัศน์ ต้องการให้ร้านค้า

จัดการส่งเสริมการขายโดยมีคูปองลดราคา สอดคล้องกับ สุมาลี   

รามนฎั และอริญชย์  ณ ระนอง (2560) การศกึษาเปรยีบเทยีบกลยทุธ์ 

ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค

ระหว่างร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) กับร้านค้า

ปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ซือ้สนิค้าจากร้านค้าปลกี เมือ่มคีวามต้องการ

สินค้าหลายชนิดในการซื้อแต่ละครั้ง ร้อยละ 67.00 มีการซื้อสินค้า

จากร้านค้าปลีกสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง ร้อยละ 51.25 ใช้บริการในช่วง

เวลา 09.01-12.00 น. ร้อยละ 61.25 ประเภทสินค้าที่ซื้อบ่อย 

มากทีส่ดุ ได้แก่ อาหารสด ร้อยละ 79.75 มพีฤตกิรรมเลอืกใช้บรกิาร

ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ร้อยละ 87.75 เลือกซ้ือ

สินค้าจากร้านค้าปลีกเพราะมีท�าเลของร้านใกล้ที่พักหรือที่ท�างาน 

เป็นร้อยละ 81.25 มค่ีาใช้จ่ายในการซือ้สนิค้าต่อครัง้ต�า่กว่า 100 บาท 

เป็นร้อยละ 45.50 โดยพบว่า ค่าเฉลี่ยตัวชี้วัดปัจจัยทางการตลาด

ในภาพรวมของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมอยู่ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 2.23) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านปัจจัยด้าน 

การขายโดยใช้พนกังานขาย มค่ีาเฉลีย่รวมสูงสดุเท่ากับ 3.01 (ระดบั

ปานกลาง) รองลงมาคือ ปัจจัยด้านประสบการณ์ที่ลูกค้าได้รับขณะ

ใช้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.96 (ระดับปานกลาง) และปัจจัยด้าน

ผลิตภัณฑ์ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.46 (ระดับน้อย) ตามล�าดับ นอกจากนี้

ค่าเฉล่ียตัวช้ีวัดปัจจัยทางการตลาดในภาพรวมของร้านค้าปลีก 

สมัยใหม่อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17) เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้าน พบว่า ปัจจัยด้านราคา มีค่าเฉลี่ยรวมสูงสุดเท่ากับ 4.63 

รองลงมาคอื ปัจจยัด้านผลติภณัฑ์ (ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.58) และปัจจัย

ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49) และสอดคล้อง

กับรติวัลย์  วัฒนสิน (2555) ศึกษาเรื่องการส่งเสริมการขายที่มี

ประสิทธิภาพในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่: มุมมองของผู้บริโภคและ 

ผู้บริหาร ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า การลดราคา และแถมสินค้า

แบบเดียวกันเป็นการส่งเสริมการขายทั้งผู้บริโภคและผู้บริหาร 

มคีวามพงึพอใจในระดับสงูทีสุ่ดโดยผู้บรโิภคให้ความส�าคญักบัคปูอง

เงินสดหรือบัตรก�านัล และคูปองส่วนลด และยังสอดคล้องกับ  

เกศรา  จันทร์จรัสสุข (2555) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

พฤตกิรรมการซือ้สนิค้าและใช้บรกิารในห้างเทสโก้โลตสัของผูบ้รโิภค

ในเขตกรงุเทพมหานคร ผลการวจัิยแสดงให้เห็นว่า ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ 

ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น อาหาร เครื่องดื่ม ผักผลไม้และเสื้อผ้า 

ความถี่ในการซ้ือสินค้าอยู่ท่ี 1-2 คร้ังต่อเดือน จ�านวนเงินที่ใช้ซื้อ

สินค้าในแต่ละครั้งอยู่ที่ 501-1,000 บาท และช�าระเงินเป็นเงินสด 

ส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อสินค้าคือ ตนเอง
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บทคัดย่อ
 การศึกษาแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถด้านการควบคุมคุณภาพของสินค้าเกษตรแปรรูปวิสาหกิจชุมชนต�าบล 

คลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อส�ารวจสภาพปัญหาการด�าเนินงานด้านการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปในปัจจุบัน  

(2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถให้กับกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปของวิสาหกิจชุมชนต�าบลคลองเขื่อน จังหวัด

ฉะเชิงเทรา งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล

หลักโดยวิธีการเลือกตัวอย่างเจาะจงจากหน่วยงานภาครัฐ ผู้น�าชุมชน และสมาชิกวิสาหกิจชุมชนต�าบลคลองเขื่อน 

 ผลการศึกษาพบว่า สภาพการด�าเนินงานด้านการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปของวิสาหกิจต�าบลคลองเขื่อน ส่วนใหญ่ผู้ผลิตอาหาร

สินค้าเกษตรแปรรูปมีลักษณะไม่เข้าข่ายโรงงาน ด�าเนินการผลิตอาหารให้ความใส่ใจในเรื่องการคัดสรร และความสะอาดในการผลิตสินค้า

แต่ยงัขาดการความรูค้วามเข้าใจ ขาดแรงจูงใจ และงบประมาณในการพฒันาไปสูห่ลกัเกณฑ์มาตรฐานการผลติขัน้ต้น ได้มเีตรยีมความพร้อม 

ในการพัฒนาขีดความสามารถโดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการผลิตขั้นต้น ก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรม

พัฒนาความรู้ของผู้ผลิตอาหาร คะแนนหลังเข้ารับการอบรมสูงกว่าก่อนเข้ารับการอบรมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ แนวทางในการพัฒนา

ขีดความสามารถให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต�าบลคลองเขื่อน โดยการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การศึกษาดูงาน 

หน่วยงานต้นแบบ การจดัท�าคูม่อืชดุความรู ้การให้ค�าปรกึษาจากผู้เช่ียวชาญในด้านปรบัปรงุการออกแบบอาคารการผลิตให้สอดคล้องตาม

หลักเกณฑ์มาตรฐานการผลิตขั้นต้น 

ค�าส�าคัญ : การพัฒนาขีดความสามารถ, การควบคุมคุณภาพ, สินค้าเกษตรแปรรูป, วิสาหกิจชุมชน
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Abstract
 A study of guidelines for capacity development regarding quality control of processed agricultural products 

of Khlong Khuean community enterprise in Chachoengsao province aimed (1) to survey the current operating  

condition of agricultural product processing (2) to study the guidelines for capacity development of manufacturers 

who produce processed agricultural products for Khlong Khuean community enterprise in Chachoengsao province, 

and. This research is a qualitative research which collected data based on in-depth interviews. They were selected 

from government sectors, community leaders, and members of Khlong Khuean community enterprise by employing 

purposive sampling.        

 The results revealed the operating condition of manufacturing processed agricultural products of Khlong 

Khuean community enterprise that the qualifications of most manufacturers were not considered as factory. They 

manufactured food attentively especially with the process of selection and cleanliness when manufacturing;  

however, they lacked understanding, motivation, and budget in order to develop their group in accordance with the 

primary good manufacturing practice. As a result, the food manufacturers were prepared and developed in terms of 

their capacity by attending a primary GMP workshop. After participating in the workshop aiming to develop the 

knowledge of the food manufacturers, it was found that they scored higher than before attending the workshop. 

Moreover, the guidelines for developing Khlong Khuean community enterprise’s capacity were created by organizing 

activities that promote participatory learning, arranging field trips to study from model organizations, providing  

handbooks, and having an expert in building design and improvement to provide counsel concerning designing a 

manufacturing plant that is in accordance with the principles of primary GMP

Keywords : Capability Development, Quality Control, Agricultural Products Processing, Community Enterprises
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บทน�า
 ในสภาวการณ์ท่ีภาคการเกษตรกรรมของไทยเข้าสู่การ

เปลี่ยนแปลงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของเกษตรกร ปัญหา

ด้านผลผลติทางการเกษตร ปัญหาจากภยัธรรมชาต ิปัญหาเศรษฐกจิ 

รวมทัง้ผลผลติมีจ�านวนมากเกนิความต้องการของผูบ้รโิภค ส่งผลให้

ราคาสินค้าเกษตรตกต�่าลง การผลิตเป็นอาหารแปรรูปเบ้ืองต้น

พร้อมจ�าหน่าย เช่น อาหารพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง และสินค้า

อาหารหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) การแปรรูปผลผลิต

ทางการเกษตรจึงเป็นกระบวนหน่ึงท่ีจะช่วยยืดอายุการเก็บรักษา 

สร้างมลูค่าเพิม่ให้กบัสนิค้าเกษตร ผลติเพือ่จ�าหน่ายอย่างแพร่หลาย

ประกอบกับผูบ้รโิภคนยิมเลอืกซือ้เพือ่รับประทาน หรอืเป็นของฝาก 

จึงส่งผลให้เกิดการขยายปริมาณการผลิตมากข้ึนเพื่อให้เพียงต่อ

ความต้องการและอาจน�าไปสู่ปัญหาของมาตรฐานการผลิตที่ดีของ

ผลิตภัณฑ์อาหารได้ (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2560) 

 ภาครัฐให้ความส�าคัญเรื่อง การสร้างความเข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ในการเสริมสร้างและพัฒนา 

ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการในการ

ยกระดบัการผลติสนิค้าเกษตรและอาหารเข้าสูร่ะบบมาตรฐานตาม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-

2564) เพ่ือให้ผลติภัณฑ์ทีไ่ด้เป็นทีม่ัน่ใจของผูบ้รโิภค ทัง้ด้านคณุภาพ 

มาตรฐาน และความปลอดภัยการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านคุณภาพ

การผลติในผลิตภณัฑ์อาหารแปรรปูตามหลกัเกณฑ์วธิกีารทีด่ใีนการ

ผลิตอาหารข้ันต้นเพื่อใช้กับอาหารแปรรูปท่ีบรรจุในภาชนะพร้อม

จ�าหน่าย ที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงานและผลิตภัณฑ์ยังไม่มีเลขสารบบ

อาหาร ได้แก่ กลุ่มอาหารพร้อมปรุงและอาหารส�าเร็จรูปพร้อม

บริโภคทันที ผู้ประกอบการจ�าเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตขั้นต้นหรือ Primary GMP ในการผลิต

อาหาร สถานทีผ่ลติอาหาร และประเภทของอาหารแปรรปูทีเ่ข้าข่าย

ต้องปฏบิตัติามมาตรฐานการผลติขัน้ต้น ขัน้ตอนต่าง ๆ  ในการขอรบั

เลขสารบบอาหาร (เลข อย.) ซ่ึงประโยชน์ท่ีจะได้รับคือ อาหารที่

ผลิตสามารถสร้างความมั่นใจในคุณภาพ มาตรฐาน และความ

ปลอดภยั เป็นทีย่อมรบัของผูบ้รโิภคและสอดคล้องกับกฎหมายไทย

เพื่อส่งเสริมการค้าและเปิดตลาดจ�าหน่ายทั้งภายในและภายนอก

ประเทศ (กระทรวงสาธารณสุข, 2556)

 จงัหวดัฉะเชิงเทรามจี�านวนวสิาหกิจชมุชนทีจ่ะจดทะเบยีน 

แล้วจ�านวนทั้งสิ้น 357 วิสาหกิจชุมชน จ�าแนกกิจกรรมได้เป็น  

17 ประเภทการผลิต และ 5 บริการ โดยมีการจัดชั้นวิสาหกิจชุมชน

เป็นสามระดบั เพ่ือทราบศกัยภาพของการด�าเนนิงานวสิาหกจิชมุชน

และการจดัท�าแผนพฒันาวสิาหกจิชมุชนของจงัหวดั และนอกจากนี้ 

จังหวัดฉะเชิงเทรา มีประชากรส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 70 มีอาชีพทาง

ด้านเกษตรกรรม แต่การประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมต้องพึ่งพา

ธรรมชาติเป็นหลัก จึงท�าให้บางครั้งมีปัญหาภัยธรรมชาติก็เป็นส่วน

ผนัแปรให้ราคาผลผลติตกต�า่ หรือบางปีภมูอิากาศมคีวามแปรปรวน

ท�าให้ผลผลิตไม่เกิดข้ึนตามที่เกษตรกรคาดหวังไว้ก็เป็นปัญหาแก่

เกษตรกรได้ นอกจากนี้ ในส่วนของสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมยังมี

ปัญหาด้านมาตรฐานสินค้า ซ่ึงต้องด�าเนินการให้มีระบบมาตรฐาน

สากลเป็นทีย่อมรบัและสมาชกิของวสิาหกจิชมุชนยงัขาดองค์ความรู้ 

ในการพัฒนาสินค้าการเกษตร ให้มีความเป็นมาตรฐานที่จะน�าไปสู่

ตลาดในระดบัสากลได้ (ส�านกังานเกษตรจงัหวดัฉะเชงิเทรา, 2554)

 วิสาหกิจชุมชนต�าบลคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ประกอบด้วย วสิาหกจิภายในชุมชนทีม่ผีลติภณัฑ์ภายใต้การบรหิาร

จัดการของกลุ่ม ประกอบด้วย 3 กลุ่มหลัก คือ 1. สินค้าทางการ

เกษตร อาทิ ข้าว มะม่วง มะพร้าว 2. กลุ่มสินค้าเกษตรแปรรูป เช่น 

กาละแม กระยาสารท มะม่วงแปรรูป กล้วยกรอบ น�้ามันมะพร้าว

สกดัเยน็ น�า้พรกิ เป็นต้น 3. กลุม่สินค้าอืน่ ๆ  เช่น กระเป๋าผ้า ไม้กวาด 

ดอกไม้จันทน์ จากการลงพื้นที่ส�ารวจของคณะผู ้วิจัย พบว่า  

กลุ่มวิสาหกิจสินค้าเกษตรแปรรูปต้องที่จะการพัฒนาด้านคุณภาพ 

การผลิตเพือ่ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารในการขออนญุาต

เพื่อรับเลขสารบบอาหาร (เลข อย.) เพื่อยกระดับคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์ แต่ยังขาดความรู้ความเข้าใจและแนวทางในการพัฒนา 

คณะผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาแนวทางในการพฒันาขดีความ

สามารถด้านการควบคุมคุณภาพของสินค้าเกษตรแปรรูปวิสาหกิจ

ชุมชนต�าบลคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

วัตถุประสงค์การวิจัย
 1. เพื่อส�ารวจสภาพปัญหาการด�าเนินงานด้านการผลิต

สินค้าเกษตรแปรรูปในปัจจุบัน

 2. เพือ่ศกึษาแนวทางการพฒันาขดีความสามารถให้กบั

กลุม่ผูผ้ลติสนิค้าเกษตรแปรรปูของวิสาหกจิชมุชนต�าบลคลองเขือ่น 

จังหวัดฉะเชิงเทรา

วิธีด�าเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพที่ผ่านการ

สัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตการณ์ การสนทนากลุ่ม การสังเคราะห์

ข้อมูลร่วมกันของคณะผู้วิจัย และสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต�าบล

คลองเขื่อน โดยใช้การบันทึกการร่วมกิจกรรม และการบันทึกเทป

การสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อน�าข้อมูลมาวิเคราะห์

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากรและกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักที่ใช้ในการศึกษาตาม

แนวทางเชงิคณุภาพ คณะผูว้จิยัใช้การสมัภาษณ์เชงิลกึ (In - depth 

interview) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้วิจัย

ท�าการโดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Simpling)  โดยมี

รายละเอียดดังนี้
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 1. ผู ้ให้ข้อมูลหลักในการสัมภาษณ์ ได้แก่ ประธาน

วิสาหกิจชุมชนต�าบลคลองเขื่อนที่ผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป จ�านวน 

3 คน เจ้าหน้าที่ภาครัฐท่ีเก่ียวข้องกับการควบคุมสินค้าเกษตร

แปรรูป จ�านวน 1 คน นักวิชาการเกษตรต�าบลคลองเขื่อน จ�านวน 

1 คน ผูน้�าชมุชนต�าบลคลองเขือ่น จ�านวน 2 คน และสมาชกิวสิาหกจิ

ชุมชนต�าบลคลองเข่ือน จ�านวน 3 คน รวมกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก 

ทั้งสิ้นจ�านวน 10 คน 

 2. ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้แก่ ผู้น�าหรือ

ตัวแทนสมาชิกที่ผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปจ�านวนในวิสาหกิจชุมชน

ต�าบลคลองเขื่อน จ�านวน 13 คน 

 3. ผูใ้ห้ข้อมลูในการสนทนากลุม่ คอื เจ้าหน้าทีส่าธารณสุข 

จังหวัด จ�านวน 1 คน ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การออกแบบ

อาคารจ�านวน 1 คน  ตัวแทนผู้น�าและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

จ�านวน 4 คน รวมผู้ให้ข้อมูลในการสนทนากลุ่มทั้งสิ้น 6 คน

 เครื่องมือและข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือและข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ศึกษา

ทบทวนเอกสาร ต�ารา งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง การสนทนากลุม่ (Focus 

Group) แบบบนัทกึการเกบ็ข้อมลู แบบสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth 

Interview) แบบทดสอบวัดความรู ้ก ่อนและหลังการประชุม 

เชิงปฏิบัติการ แบบสอบถามประเมินผลการถ่ายทอดหลักเกณฑ ์

วธิทีีด่ใีนการผลติ การวดัระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสม  

ความเป็นไปได้ การน�าไปใช้ และประโยชน์โดยใช้แบบสอบถาม

มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) โดยคณะผู้วิจัยน�าเครื่องมือ

ทั้งสองชนิดไปหาความเชื่อม่ันวิเคราะห์หาค่าระดับความยากง่าย

และอ�านาจจ�าแนก ส�าหรับแบบประเมินผู้วิจัยน�าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ

และผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของข้อค�าถาม

และปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามที่ได้รับค�าแนะน�าและจัดท�าเป็น

แบบประเมินฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้รวบรวมข้อมูลต่อไป

 การรวบรวมข้อมูล

 คณะผู ้วิจัยได้เก็บรวมรวบข้อมูลจากการสังเกตแบบ 

มีส่วนร่วมโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบ

มีโครงสร้างเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

 ขั้นตอนที่ 1 ส�ารวจสภาพปัญหาการด�าเนินงานด้าน 

การผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปในปัจจุบัน เก็บรวบรวมข้อมูล โดย 

การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลหลัก จ�านวน 10 คน 

หรือจนกว่าข้อมูลจะอิ่มตัวและน�าข้อมูลวิเคราะห์สภาพปัญหาการ

ด�าเนินงานในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ขั้นตอนที่ 2 เตรียมความพร้อมและพัฒนาขีดความ

สามารถในควบคุมคุณภาพสินค้าเกษตรแปรรูป คณะผู้วิจัยจัดให้มี

การอบรมประชมุเชงิปฏบิติัการให้ความรูใ้นเรือ่งมาตรฐานการผลติ

ขัน้ต้น Primary ให้กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรแปรรปูวสิาหกจิ

ชมุชนต�าบลคลองเขือ่น โดยใช้หลกัสตูรการฝึกอบรมตามทีส่�านกังาน

สาธารณสุขก�าหนดรวมทั้งเชิญเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมเป็น

วทิยาการในการอบรม เกบ็รวบรวมข้อมลูโดยแบบทดสอบก่อนและ

หลังการอบรม และแบบสอบถามประเมนิผลการถ่ายทอดหลกัเกณฑ์ 

วิธีที่ดีในการผลิต และคณะผู้วิจัยท�าการตรวจสอบความน่าเชื่อถือ

ของข้อมูลโดยการตรวจสอบแบบสามเส้า (Methodological  

Triangulation) โดยตรวจสอบข้อมูลดังนี้ 1. ตรวจสอบจากแหล่ง

ข้อมูลที่ต่างกัน จากผลจากการสัมภาษณ์และจากการสังเกต  

มาเปรยีบเทยีบเพือ่ตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูว่าจะแตกต่างกนั 

หรือไม่ 2. การตรวจสอบข้อมูลโดยการเก็บข้อมูลในช่วงเวลาท่ี 

แตกต่างกัน โดยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก 2 ครั้งในช่วงเวลาที่

ห่างกัน 2 สัปดาห์หรือหนึ่งเดือน แล้วน�ามาเปรียบเทียบข้อมูลจาก

การสัมภาษณ์ว่ามีความสอดคล้องหรือขัดแย้งกัน 3. การตรวจสอบ

โดยวธิกีารรวบรวมข้อมลูเดยีวกนัในสถานทีต่่างกนั เช่น การสมัภาษณ์ 

เกี่ยวกับการด�าเนินงานด้านการผลิตสินค้าตามหลักเกณฑ์วิธีท่ีดี 

ในการผลติขัน้ต้นในปัจจบุนั วสิาหกจิชมุชนต�าบลคลองเขือ่น จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา แล้วน�ามาพิจารณาความสอดคล้องหรือขัดแย้งกัน

 ขัน้ตอนที ่3 เสนอแนวทางการพฒันาการควบคมุคณุภาพ

สินค้าเกษตรแปรรูปเพื่อให้ได้รับมาตรฐานการรับรองอาหาร คณะ

ผู้วิจัยน�าข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติตามแผนมาร่วมวิเคราะห์สรุป  

ใช้วธิกีารสนทนากลุ่ม (Focus Group) สนทนากลุ่มร่วมกับเจ้าหน้าที่

สาธารณสุขจงัหวดั ผู้เชีย่วชาญทีม่ปีระสบการณ์การออกแบบอาคาร  

ผู้น�าและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จ�านวน 6 คน เพื่อหาข้อสรุป

และวางแผนการด�าเนินงาน
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ผลการวิจัย
 คณะผู้วิจัยได้น�าผลท่ีได้จากการด�าเนินการวิจัยในเชิง

เนื้อหาตามวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยได้ดังนี้

 วตัถปุระสงค์ข้อที ่1 เพือ่ส�ารวจสภาพปัญหาการด�าเนนิงาน 

ด้านการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปในปัจจุบันคณะผู้วิจัยได้ท�าการ 

คดัเลอืกผูใ้ห้ข้อมลูหลัก (Key Informants) โดยวธิกีารเลอืกตวัอย่าง

แบบเจาะจง ประเด็นในการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง 

ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ

 ส่วนที่ 1 ข้อมลูเกี่ยวกบัการด�าเนินการผลติสนิค้าเกษตร

แปรรูปในปัจจุบัน ผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักพบว่า การผลิต

สนิค้าเกษตรแปรรปูในกลุม่ชมุชนวสิาหกจิต�าบลคลองเขือ่นเป็นการ

น�าผลผลิตจากสินค้าเกษตรที่ผลิตขึ้นในพื้นที่น�ามาใช้แปรรูปสินค้า 

เพื่อสร้างรายได้และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร ในการ

ด�าเนินการผลิตอาหาร ให้ความใส่ใจในเรื่องการคัดสรรการผลิต

สินค้าแปรรูปที่มีคุณภาพ การด�าเนินการผลิตใช้แรงงานประมาณ 

3-5 คน โดยจะใช้เวลาว่างในการท�านามาผลิตสินค้าแปรรูปและ 

จัดจ�าหน่ายไปหลากหลายช่องทาง อีกท้ังกลุ ่มวิสาหกิจชุมชน 

คลองเขื่อนมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาช่องทางการตลาด อย่าง

ต่อเนือ่ง ผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานภาครฐั เข้ามาช่วยสนบัสนนุ

ข้อมลูและงบประมาณบางส่วนให้กบัท้องถิน่แต่ขาดเรือ่งการพฒันา

มาตรฐานต่าง ๆ เช่น อย. ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร

แปรรูปชนิดใดที่ได้รับมาตรฐานดังกล่าว

 ส่วนที่ 2 การด�าเนินการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปตาม

หลักเกณฑ์มาตรฐานการผลิตขั้นต้น

 1. ด้านสถานที่ตั้งและอาคารการผลิต

 ผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักพบว่า “สถานที่บริเวณ

อาคารและพ้ืนที่อเนกประสงค์ของชุมชนคลองเขื่อน เอาไว้ใช้

ประกอบท�ากิจกรรมต่าง ๆ  ของต�าบลคลองเขื่อน มาใช้จัดฝึกอบรม 

จัดประชุม เราก็ใช้ตัวอาคารอเนกประสงค์ แล้วก็มีโรงสีข้าวเกษตร

อนิทรย์ี  พืน้ทีบ่างส่วนกเ็ป็นผลติสนิค้าแปรรปู สถานทีผ่ลติบางครัง้

ใช้พืน้ทีบ่ริเวณตวับ้านเพือ่ความสะดวกเรือ่งเวลาทีม่าผลติและในการ

เดนิทางมารวมตวักนั และก�าลงัรองบประมาณจากภาครฐั มาพฒันา

เรื่องอาคารสถานที่การผลิต เพราะเราเองก็อยากพัฒนาสินค้าให้มี 

อย. และมีมาตรฐาน”

 2. ด้านเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต  

ผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักพบว่า “เครื่องมือที่ใช้ผลิตก็หา 

เครือ่งมอืเครือ่งไม้ทีใ่ช้ทีบ้่านมอียูแ่ล้วน�ามาใช้ในการผลิตด้วย โต๊ะที่

ใช้วางภาชนะที่ผลิตเป็นโต๊ะไม้”  

 3. ด้านการควบคุมกระบวนการผลิต ผลการสัมภาษณ์ 

ผู้ให้ข้อมูลหลักพบว่า “ผลิตอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ไม่ได้แยกออกเป็น

สัดส่วน พอถงึเวลากเ็ริม่ท�าตามขัน้ตอนเรือ่ย ๆ  จนถงึใส่ลงบรรจภุณัฑ์ 

มีการแบ่ง แยก วัตถุดิบต่าง ๆ เอาไว้ และคัดเลือกสินค้าท่ีดีมี

คุณภาพ”

 4. ด้านการสุขาภิบาล ผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก

พบว่า “ในพื้นที่ต�าบลในคลองเขื่อน บางหมู่บ้านก็มีน�้าประปา แต่

บางหมู่บ้านก็ยังไม่มีน�้าประปาใช้ ต้องอาศัยน�้าทางแหล่งธรรมชาติ 

หรือตามคลองชลประทาน แต่ปีนี้แล้งมาก ฝนยังไม่ตกท�าให้น�้า 

ไม่เพียงพอต่อการเกษตรหรือน�าใช้บริโภค ต้องอาศัยซ้ือน�้าจาก

เอกชนมาใช้ในการอุปโภคและใช้ในการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป”

 5. ด้านการบ�ารุงรักษาและการท�าความสะอาด ผลการ

สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักพบว่า “การรักษาความสะอาดเครื่องไม้ 

เครื่องมือที่ใช้ ต้องมีความสะอาดทันทีเมื่อท�าเรียบร้อยแล้ว ดูแลกัน

ตลอด เพราะผลิตอาหารต้องให้ความส�าคัญเรื่องความสะอาดเป็น

อย่างแรก”

 6. ด้านบุคลากรและสุขลักษณะผู้ปฏิบัติงาน ผลการ

สมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูหลกัพบว่า “ขณะทีท่�าขนมก็จะใส่หมวกคลมุผม 

ถุงมือ ไม่สวมแหวนท่ีนิ้วเวลาท�าขนม แต่เดิมไม่ได้ใส่อะไรป้องกัน 

แต่ได้รบัการฝึกอบรมท�าให้เข้าใจว่าท�าแบบเดมิขนมอาจจะปนเป้ือน

ไม่สะอาดต่อผู้บริโภค เราก็ปรับปรุงแก้ไข และเห็นว่ามีประโยชน ์

ต่อผู้บริโภคและสินค้าเราเองและท�าให้สินค้าสะอาดมีมาตรฐาน

เหมือนกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ท�ากัน”

 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกีย่วกับปัญหาและอปุสรรคในการด�าเนนิ

การผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีที่ดีในการผลิต

ขั้นต้น ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักพบว่า คือ ปัญหาเรื่อง

กรอบแนวคิดการวิจัย

มาตรฐานการผลิตขั้นต้น

- สถานที่ตั้งและอาคารผลิต

- เครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต 

- การควบคุมกระบวนการผลิต

- การสุขาภิบาล 

- การบ�ารุงรักษาและการท�าความสะอาด

- บุคลากรและผู้ปฏิบัติงาน

การเตรียมความพร้อมและพัฒนาขีดความสามารถ

การควบคุมคุณภาพตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน

การผลิตขั้นต้น

แนวทางการพัฒนาการควบคุมคุณภาพ

สินค้าเกษตรแปรรูปเพื่อให้ได้รับมาตรฐาน

การผลิตขั้นต้น
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ตารางที่	2 ผลการประเมินการถ่ายทอดหลักเกณฑ์มาตรฐานการผลิตขั้นต้น

              ข้อความ	 ค่าเฉลี่ย	 S.D.	 ระดับความคิดเห็น

1. ด้านความเหมาะสม 4.43 0.78 มาก

2. ด้านความเป็นไปได้ 4.23 0.43 มาก

3. ด้านการน�าไปใช้ 3.63 0.75 มาก

4. ด้านประโยชน์ 4.09 0.79 มาก

 

ความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตขั้นต้น เพื่อ

ขอรับเลขสารบบ (อย.) ท่ีถูกต้องและเหมาะสมกับประเภทสินค้า 

ที่ผลิต เพราะสับสนข้อมูลในเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ รวมทั้ง 

ในกระบวนการขัน้ตอนในการด�าเนนิการ ผูผ้ลติสนิค้าเกษตรแปรรปู

ขาดแรงจูงใจในการด�าเนินงานในการเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์

ตามมาตรฐานการผลิตขั้นต ้น และขาดงบประมาณจากรัฐ 

มาสนับสนุน 

 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนา 

ขีดความสามารถให้กับกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปของวิสาหกิจ

ชมุชนต�าบลคลองเขือ่น จงัหวดัฉะเชงิเทรา โดยการเตรยีมความพร้อม 

และเสนอแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถให้กับกลุ่มผู้ผลิต

สินค้าเกษตรแปรรูป กระบวนการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนา 

ขีดความสามารถในการควบคุมคุณภาพสินค้าเกษตรแปรรูป  

มีดังนี้

 1. โปรแกรมพัฒนาความรู้มาตรฐานการผลิตขั้นต้น 

Primary GMP ทั้ง 6 ด้าน และความรู้เกี่ยวกับการขอใบอนุญาต 

เพือ่รบัเลขสารบบอาหาร (เลข อย.) ด้วยการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร 

ให้กลุม่เกษตรกรผูผ้ลติสนิค้าเกษตรแปรรปูในพืน้ทีต่�าบลคลองเขือ่น 

อ�าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา จ�านวน 13 คน ผลการเตรียม

ความพร้อมผู้เข้าร่วมอบรมท�าแบบทดสอบวัดความรู้ก่อนและหลัง

การร่วมโปรแกรมพฒันาความพร้อม พบว่า เมือ่เปรียบเทยีบระหว่าง

คะแนนก่อนและหลังเข้ารับการอบรม พบว่า คะแนนหลังเข้ารับ 

การอบรมของผูเ้ข้ารบัการอบรมสงูกว่าก่อนเข้ารบัการอบรมอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 1

ตารางที่	1 ผลการเปรียบเทียบการวัดผลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ Primary GMP ของผู้เข้ารับการอบรมก่อนและหลังการอบรม

             รายการ จ�านวน คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน P-value

ความรู้ก่อนการอบรม 13 17.83 1.51 8.40

ความรู้หลังการอบรม 13 22.67 3.24 

* P-value < .001

 2. ผลของแบบสอบถามการถ่ายทอดความรู ้ เร่ือง 

หลักเกณฑ์มาตรฐานการผลิตข้ันต้น ให้กับเกษตรกรผู้ผลิตสินค้า

เกษตรแปรรูปในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคลองเข่ือน เป็นการประเมิน

เกี่ยวกับความเหมาะสม ความเป็นไป การน�าไปใช้ประโยชน์ พบว่า 

ผูเ้ข้ารบัการอบรมส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิมากกว่าเพศชาย ผูเ้ข้าอบรม

ส่วนใหญ่มีอายุส่วนใหญ่ 41-50 ปี จ�านวน 5 คน รองลงมาคือ ช่วง

อายุ 51-60 ปี จ�านวน 3 คน อายุ 31-40 ปี และ 60 ปีขึ้นไป จ�านวน 

2 คน และอายุ 21-30 ปี จ�านวน 1 คน ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่

มีระยะเวลาในการด�าเนินธุรกิจ 4-5 ปี จ�านวน 5 คน และมีระยะ

เวลาด�าเนินธุรกิจตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป จ�านวน 8 คน

 ผลของแบบสอบถามการถ่ายทอดความรูเ้รือ่งหลกัเกณฑ์

มาตรฐานการผลิตขัน้ต้น ให้กบัเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรแปรรปู

ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคลองเขื่อน พบว่า ผู้เข้าอบรมมีระดับความ

คดิเหน็การถ่ายทอดความรูเ้รือ่งหลกัเกณฑ์มาตรฐานการผลติขัน้ต้น 

ในด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้ ด้านการน�าไปใช้ และ

ด้านประโยชน์อยู่ในระดับมาก ดังตารางที่ 2
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สรุปผลการวิจัย 

 ผลจากศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 จากการสัมภาษณ์

เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลหลัก คณะผู้วิจัยพบว่า สภาพการด�าเนินงาน 

ด้านการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปของวิสาหกิจชุมชนคลองเขื่อน

เป็นการน�าผลผลติจากสนิค้าเกษตรทีผ่ลติขึน้ในพ้ืนทีน่�ามาใช้แปรรปู

สินค้า เพื่อสร้างรายได้และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร  

การด�าเนินการผลิตใช้แรงงานประมาณ 3-5 คน โดยจะใช้เวลาว่าง

ในการท�านามาผลิตสินค้าแปรรูปและจัดจ�าหน่ายไปหลากหลาย 

ช่องทาง ในการด�าเนนิการผลติอาหารให้ความใส่ใจในเรือ่งการคดัสรร 

การผลิตสินค้าแปรรูปที่มีคุณภาพ และได้รับการสนับสนุนจากภาค

รฐัอย่างต่อเนือ่งในด้านการพฒันาผลติภณัฑ์ แต่ยงัขาดความรูค้วาม

เข้าใจหลักเกณฑ์การพัฒนาการควบคุมการคุณภาพของผลิตภัณฑ์

อาหาร ในการขอเลขสารบบ หรือ อย. 

 ในการด�าเนินการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปของวิสาหกิจ

ชุมชนต�าบลคลองเขื่อนตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการผลิตขั้นต้น 

มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการผลิตขั้นต้น 6 ด้าน ดังนี้

 1. ด้านสถานที่ตั้งและอาคารผลิต พบว่า ผู้ผลิตสินค้า 

ได้ด�าเนนิการผลติภายในบรเิวณทีพ่กัอาศยัหรอืใช้พืน้ทีข่องวสิาหกจิ

ชุมชนคลองเขื่อนเป็นสถานท่ีผลิต เน่ืองจากการเดินทางสะดวก  

ส่วนใหญ่มคีวามต้องการจะปรบัปรงุอาคารการผลติทีไ่ม่ได้มาตรฐาน

แต่ขาดงบประมาณมาช่วยสนับสนุน

 2. ด้านเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต  

พบว่า กลุ่มวิสาหกิจผู้ผลิตสินค้าแปรรูปยังขาดความรู้ความเข้าใจ

เกีย่วกบัการเลอืกเครือ่งมอืและอปุกรณ์ทีใ่ช้ในการผลติเนือ่งมาจาก 

และการจดัวางน�าอปุกรณ์การผลิตทีใ่ช้ในครวัเรอืนของตนเองน�ามา

ใช้ร่วมกับการผลิต ขาดแคลนเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เหมาะสม 

ในการผลิต 

 3. ด้านการควบคุมกระบวนการผลิต พบว่า กลุ่มวสิาหกจิ

ผูผ้ลติสนิค้าแปรรปูกลุม่วสิาหกจิผูผ้ลติสนิค้าแปรรปูให้ความส�าคัญ

กับการคัดเลือกวัตถุดิบและส่วนผสมที่สะอาด มีคุณภาพ เกี่ยวกับ

การควบคุมกระบวนการผลิตในการด�าเนินงาน แต่ขนย้ายวัตถุดิบ

และบรรจุภัณฑ์ยังอยู่พื้นที่บริเวณเดียวกันไม่ได้แยกพื้นท่ีออกเป็น

สัดส่วนอย่างชัดเจน 

 4. ด้านการสุขาภิบาล กลุ่มวิสาหกิจผู้ผลิตสินค้าแปรรูป

ในพื้นที่ต�าบลคลองเขื่อนประสบปัญหาภาวะภัยแล้ง และพื้นท่ี 

บางส่วนไม่มนี�า้ประปาเพือ่น�ามาอปุโภคบรโิภค เกษตรกรผูผ้ลติต้อง

ซือ้น�า้มาจากเอกชน เพือ่น�ามาใช้ในการผลติสนิค้าเกษตรแปรรปูและ

บริโภคภายในครัวเรือน ท�าให้มีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น และพื้นที ่

การผลิตยังไม่สามารถแยกออกจากตัวอาคารบ้านเรือนที่พักอาศัย

 5. ด้านการบ�ารุงรักษาและการท�าความสะอาด กลุ่ม

วสิาหกจิผูผ้ลิตสนิค้าแปรรปูให้ความส�าคญัและมคีวามรูค้วามเข้าใจ

เกี่ยวกับการบ�ารุงรักษาและการท�าความสะอาด อุปกรณ์เครื่องมือ

ภาพที่	1 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป

ภาพที่	2 ลงพื้นที่ตรวจสถานที่ตั้งและอาคารของกลุ่มผู้ผลิตอาหารสินค้าเกษตรแปรรูป

กอนและหลังเขารับการอบรม พบวา คะแนนหลังเขารับการอบรมของผูเขารับการอบรมสูงกวากอนเขารับการอบรม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ดังตารางท่ี 1 
ตารางท่ี  1  ผลการเปรียบเทียบการวัดผลความรูท่ีเก่ียวของกับหลักเกณฑ Primary GMP ของผูเขารบัการอบรมกอน
และหลังการอบรม 

รายการ จํานวน คะแนนเฉลีย่ คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน Pvalue 
ความรูกอนการอบรบ 13 17.83 1.51 8.40 
ความรูหลังการอบรม 13 22.67 3.24  
* Pvalue < .001 

2. ผลของแบบสอบถามการถายทอดความรูเรื่องหลักเกณฑมาตรฐานการผลิตข้ันตน ใหกับเกษตรกรผูผลิต
สินคาเกษตรแปรรูปในกลุมวิสาหกิจชุมชนคลองเข่ือน เปนการประเมินเก่ียวกับความเหมาะสม ความเปนไป การนําไปใช
ประโยชน พบวา ผูเขารับการอบรมสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย ผูเขาอบรมสวนใหญมีอายุสวนใหญ 4150 ป 
จํานวน  5 คน รองลงมาคือชวงอายุ 5160 ป จํานวน 3 คน อายุ 3140 ป และ 60 ปข้ึนไป จํานวน 2 คน และอายุ 21
30 ป 1คน ผูเขารับการอบรมสวนใหญมีระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ 45 ป จํานวน  5 คน  และมีระยะเวลาดําเนิน
ธุรกิจตั้งแต 5 ปข้ึนไป จํานวน 8 คน 

ผลของแบบสอบถามการถายทอดความรูเรื่องหลักเกณฑมาตรฐานการผลิตข้ันตน ใหกับเกษตรกรผูผลิตสินคา
เกษตรแปรรูปในกลุมวิสาหกิจชุมชนคลองเข่ือน พบวา ผูเขาอบรมมีระดับความคิดเห็นการถายทอดความรูเรื่อง
หลักเกณฑมาตรฐานการผลิตข้ันตน ในดานความเหมาะสม ดานความเปนไปได ดานการนําไปใช และดานประโยชนอยู
ในในระดับมากดังตารางท่ี 2 
ตารางท่ี 2 ผลการประเมินการถายทอดหลักเกณฑมาตรฐานการผลิตข้ันตน 

ขอความ คาเฉลี่ย S.D. ระดับความคิดเห็น 
1.ดานความเหมาะสม 4.43 0.78 มาก 
2.ดานความเปนไปได 4.23 0.43 มาก 
3.ดานการนําไปใช 3.63 0.75 มาก 
4.ดานประโยชน 4.09 0.79 มาก 

 
 

 
ภาพท่ี 1 ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ใหกลุมเกษตรกรผูผลิตสินคาเกษตรแปรรูป 

 

 
 

ภาพท่ี 2 ลงพ้ืนท่ีตรวจสถานท่ีตั้งและอาคารของกลุมผูผลิตอาหารสนิคาเกษตรแปรรูป 

 
สรุปและอภิปรายผล  

ผลจากศึกษาตามวัตถุประสงคขอท่ี1 จากการสัมภาษณเชิงลึกจากผูใหขอมูลหลัก คณะผูวิจัยพบวาสภาพการ
ดําเนินงานดานการผลิตสินคาเกษตรแปรรูปของวิสาหกิจชุมชนคลองเข่ือนเปนการนําผลผลิตจากสินคาเกษตรท่ีผลิตข้ึน
ในพ้ืนท่ีนํามาใชแปรรูปสินคา เพ่ือสรางรายไดและเปนการเพ่ิมมูลคาใหกับสินคาเกษตร  การดําเนินการผลิตใชแรงงาน
ประมาณ 35 คน โดยจะใชเวลาวางในการทํานามาผลิตสินคาแปรรูปและจัดจําหนายไปหลากหลายชองทาง ในการ
ดําเนินการผลิตอาหารใหความใสใจในเรื่องการคัดสรรการผลิตสินคาแปรรูปท่ีมีคุณภาพ และไดรับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐอยางตอเน่ืองในดานการพัฒนาผลิตภัณฑ แตยังขาดความรูความเขาใหลักเกณฑการพัฒนาการควบคุมการ
คุณภาพของผลิตภัณฑอาหาร ในการขอเลขสารบบ หรือ อย.  

ในการดําเนินการผลิตสินคาเกษตรแปรรูปของวิสาหกิจชุมชนตําบลคลองเข่ือนตามหลักเกณฑมาตรฐานการ
ผลิตข้ันตนมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑมาตรฐานการผลิตข้ันตน 6 ดานดังน้ี 

1.ดานสถานท่ีตั้งและอาคารผลิต พบวผูผลิตสินคาไดดําเนินการผลิตภายในบริเวณท่ีพักอาศัยหรือ หรือใชพ้ืนท่ี
ของวิสาหกิจชุมชนคลองเข่ือนเปนสถานท่ีผลิตเน่ืองจากการเดินทางสะดวก สวนใหญมีความตองการจะปรับปรุงอาคาร
การผลิตท่ีไมไดมาตรฐานแตขาดงบประมาณมาชวยสนับสนุน 

2. ดานเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณท่ีใชในการผลิต พบวากลุมวิสาหกิจผูผลิตสินคาแปรรูปยังขาดความรูความ
เขาใจเก่ียวกับการเลือกเครื่องมือและอุปกรณท่ีใชในการผลิตเน่ืองมาจาก และการจัดวางนําอุปกรณการผลิตท่ีใชใน
ครัวเรือนของตนเองนํามาใชรวมกับการผลิต ขาดแคลนเครื่องจักรและอุปกรณท่ีเหมาะสมในการผลิต  

3. ดานการควบคุมกระบวนการผลิต  พบวา กลุมวิสาหกิจผูผลิตสินคาแปรรูปกลุมวิสาหกิจผูผลิตสินคาแปรรูป
ใหความสําคัญกับการคัดเลือกวัตถุดิบและสวนผสมท่ีสะอาด มีคุณภาพ เก่ียวกับการควบคุมกระบวนการผลิตในการ
ดําเนินงาน แตขนยายวัตถุดิบและบรรจุภัณฑยังอยูพ้ืนท่ีบริเวณเดียวกันไมไดแยกพ้ืนท่ีออกเปนสัดสวนอยางชัดเจน  

4 .ดานการสุขาภิบาล  กลุมวิสาหกิจผูผลิตสินคาแปรรูปในพ้ืนท่ีตําบลคลองเข่ือนประสบปญหาภาวะภัยแลง 
และพ้ืนท่ีบางสวนนําไมมีน้ําประปาเพ่ือนํามาอุปโภคบริโภค เกษตรกรผูผลิตตองซื้อนํ้ามาจากเอกชน เพ่ือนํามาใชในการ
ผลิตสินคาเกษตรแปรรูปและบริโภคภายในครัวเรือน ทําใหมีตนทุนการผลิตท่ีสูงข้ึน และพ้ืนท่ีการผลิตยังไมสามารถแยก
ออกจากตัวอาคารบานเรือนท่ีพักอาศัย 

5 ดานการบํารุงรักษาและการทําความสะอาด  กลุมวิสาหกิจผูผลิตสินคาแปรรูปใหความสําคัญและมีความรู
ความเขาใจเก่ียวกับการบํารุงรักษาและการทําความสะอาด อุปกรณเครื่องมือเครื่องมือตางๆอยูเสมออีกท้ังสามารถปฏิบตัิ
ตามหลักเกณฑเรื่องความสะอาดและสุขลักษณะของในขณะผลิตสินคา เพราะไดรับถายทอดพัฒนาองคความรูจาก
แหลงขอมูลท่ีมาฝกอบรมใหกับชุมชน 
     6. ดานบุคลากรและผูปฏิบัติงาน กลุมวิสาหกิจผูผลิตสินคาแปรรูปมีความรูความเขาการปฏิบัติตามหลักเกณฑ
และใหความสําคัญกับเรื่องความสะอาดและสุขลักษณะของผูผลิตสินคา เพราะไดรับถายทอดพัฒนาองคความรูจาก
แหลงขอมูลท่ีมาฝกอบรมใหกับชุมชน 

ปญหาในการดําเนินการผลิตสินคาเกษตรแปรรูปเก่ียวกับมาตรฐานการผลิตข้ันตน คือ 
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ชุติมา  นุตยะสกุล, นิชชิชญา  เกิดช่วย, วัฒนา  พิลาจันทร์, ฉัตรชัย  อิ่มอารมณ์

ต่าง ๆ อยู่เสมอ อีกท้ังสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เร่ืองความ

สะอาดและสขุลกัษณะของในขณะผลติสนิค้า เพราะได้รบัถ่ายทอด

พัฒนาองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลที่มาฝึกอบรมให้กับชุมชน

 6. ด้านบุคลากรและผู้ปฏิบัติงาน กลุ่มวิสาหกิจผู้ผลิต

สินค้าแปรรูปมีความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และให้

ความส�าคัญกับเร่ืองความสะอาดและสุขลักษณะของผู้ผลิตสินค้า 

เพราะได้รบัถ่ายทอดพฒันาองค์ความรูจ้ากแหล่งข้อมลูทีม่าฝึกอบรม

ให้กับชุมชน

 ปัญหาในการด�าเนินการผลติสนิค้าเกษตรแปรรปูเกีย่วกบั

มาตรฐานการผลิตขั้นต้น คือ ปัญหาเรื่องความรู้ความเข้าใจในหลัก

มาตรฐานการผลิตขั้นต้น เพื่อขอรับเลขสารบบ (อย.) ที่ถูกต้องและ

เหมาะสมกับประเภทสินค้าที่ผลิต เพราะสับสนข้อมูลในเกณฑ์

มาตรฐานต่าง ๆ รวมทั้งในกระบวนการขั้นตอนในการด�าเนินการ 

แม้ว่าสมาชิกบางส่วนเคยได้รับการอบรมความรู้มาบ้างแล้ว ปัญหา

ผู้ผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปขาดแรงจูงใจในการด�าเนินงานในการ

เปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานการผลิตขั้นต้น และ 

ขาดงบประมาณในการปรับปรงุให้ถกูต้อง และต้องการให้หน่วยงาน

ภาครัฐให้การสนับสนุน

 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนา 

ขีดความสามารถให้กับกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปของวิสาหกิจ

ชุมชนต�าบลคลองเข่ือน จังหวัดฉะเชิงเทรา เสนอแนวทางการ

พัฒนาการควบคุมคุณภาพสินค้าเกษตรแปรรูปเพื่อให้ได ้รับ

มาตรฐานการรบัรองอาหาร คณะผูว้จิยัน�าข้อมลูทีไ่ด้จากการปฏิบตัิ

ตามแผนมาร่วมวิเคราะห์สรุป โดยใช้การสนทนากลุ่ม (Focus 

Group Discussion) สนทนากลุ่มร่วมกับเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข

จังหวัด ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ ผู้น�าและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชน จ�านวน 6 คน เพื่อหาข้อสรุปและวางแผนการด�าเนินงาน 

 ได้เสนอแนวทางในการการพฒันาขีดความสามารถให้กบั

กลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป ดังนี้

 1. จัดท�าคู ่มือการขอสถานที่ผลิตอาหารเพื่อขอเลข

สารบบ (อย.) ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป 

โดยรวบรวมข้อมูลหลักมาตรฐานการผลิตขั้นต้น กระบวนการ และ

ขั้นตอนในการน�ามายื่นขอรับรองสถานที่ผลิตอาหาร โดยถ่ายทอด

ความรูใ้นลกัษณะของชุดความรู้ และสือ่ออนไลน์ต่าง ๆ  ทีเ่หมาะสม

กับการศึกษาเรียนรู้ 

 2. ศกึษาข้อมลูและประเมนิสภาพแวดล้อมในกระบวนการ 

ผลิตตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการผลิตขั้นต้น (Primary GMP) เพื่อ

จะได้น�าองค์ความรูท้ีไ่ด้รบัมาปรบัปรงุให้สอดคล้องกบัมาตรฐานการ

ผลิตขั้นต้นทั้ง 6 ด้าน 

 3. สร้างโปรแกรมการพฒันาผูผ้ลติอาหารและเจ้าหน้าที่

เกี่ยวข้อง โดยก�าหนดรูปแบบกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ในการเพิ่ม

ขดีความสามารถทีก่ารออกแบบการจดัการกิจกรรมเรยีนรูท้ีส่่งเสรมิ

ให้เกษตรกรชุมชนสามารถมีส่วนร่วมกับในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

สร้างแรงจงูใจ และกระตุน้ให้มคีวามต้องการในการพฒันาผลติภณัฑ์

เพื่อให้ได้มาตรฐานการผลิต   

 4. การศึกษาดูงานในกลุ่มวิสาหกิจต้นแบบที่ประสบ

ความส�าเร็จที่ผ ่านหลักเกณฑ์การประเมินสถานที่ผลิตอาหาร 

มาตรฐานการผลิตขั้นต้นจนได้รับเลขสารบบ (อย.) 

 5. ผู้ให้ค�าปรึกษาโดยเป็นผู้เช่ียวชาญในด้านปรับปรุง 

การออกแบบอาคารการผลติให้สอดคล้องตามหลกัเกณฑ์มาตรฐาน

การผลิตขั้นต้น และผู้ที่มีประสบการณ์ในการที่สามารถถ่ายทอด

ความรู้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจ

อภิปรายผลการวิจัย 

 1. เพื่อส�ารวจสภาพปัญหาของด�าเนินงานด้านการผลิต

สินค้าเกษตรแปรรูปในปัจจุบัน จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้

ข้อมูลส�าคัญ พบว่า สมาชิกวิสาหกิจชุมชนสินค้าเกษตรแปรรูป 

ส่วนใหญ่ผู้ผลิตอาหารที่มีลักษณะไม่เข้าข่ายโรงงาน ยังไม่มีสินค้า

เกษตรแปรรูปชนิดใดที่ได้รับเครื่องหมาย อย. จึงมีตระหนักถึง 

ความส�าคัญและความสนใจในเกณฑ์มาตรฐานการผลิตขั้นต้น ทั้งนี้

ขั้นตอนการขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร คือ ขั้นตอนที่ส�าคัญและ

ควรให้ความสนใจมากที่สุด ปัญหาเรื่องความรู้ความเข้าใจในหลัก

มาตรฐานการผลิตขั้นต้น เพื่อขอรับเลขสารบบ (อย.) ที่ถูกต้องและ

เหมาะสมกับประเภทสินค้าที่ผลิต เพราะสับสนข้อมูลในเกณฑ์

มาตรฐานต่าง ๆ รวมทั้งในกระบวนการขั้นตอนในการด�าเนินการ 

แม้ว่าสมาชิกบางส่วนเคยได้รับการอบรมความรู้มาบ้างแล้ว ปัญหา

ผู้ผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปขาดแรงจูงใจในการด�าเนินงานในการ

เปล่ียนแปลงตามหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานการผลิตขั้นต้นและ 

ขาดงบประมาณ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ณัฐธิดา  มณีเรือง 

(2562) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาส่ือปฏิสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมความ

เข้าใจการรับรองมาตรฐาน Primary GMP ส�าหรับผู้ประกอบการ  

พบว่า จากการวเิคราะห์ข้อมลูจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผู้ให้ข้อมลู

ส�าคญัทีเ่ป็นกลุม่ผูป้ระกอบการทีย่งัไม่ได้รบัรองมาตรฐาน Primary 

GMP และผู้เช่ียวชาญ น้ันพบว่า ผู้ประกอบการยังขาดความรู ้

ความเข้าใจและเกิดความสับสนในเรื่องของการเตรียมสถานที่ผลิต

เป็นหลัก และยังไม่ค่อยเข้าใจในภาพรวมในเรื่องของการยื่นขอ 

การรับรอง ส่วนผู้เชีย่วชาญได้ให้ความเหน็ว่า ขัน้ตอนการขออนญุาต

สถานทีผ่ลิตคอืขัน้ตอนทีส่�าคญัและผู้ประกอบการควรให้ความสนใจ

มากที่สุด เน่ืองจากผู้ประกอบการจะต้องเตรียมความพร้อมของ

สถานที่ผลิตให้มีมาตรฐานครบทั้ง 6 ด้าน ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 

Primary GMP ก่อนจึงจะท�าการอนุญาตสถานที่ผลิตได้ เม่ือผ่าน

แล้วจึงจะให้ท�าการยื่นขออนุญาตผลิตภัณฑ์ต่อไป

 ในการด�าเนินการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปของวิสาหกิจ

ชุมชนต�าบลคลองเขื่อนตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการผลิตขั้นต้น 
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ชุติมา  นุตยะสกุล, นิชชิชญา  เกิดช่วย, วัฒนา  พิลาจันทร์, ฉัตรชัย  อิ่มอารมณ์

มกีารปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์มาตรฐานการผลติขัน้ต้น 6 ด้าน ในด้าน

สถานทีต่ัง้และอาคารผลติ พบว่า วิสาหกจิชมุชนผูผ้ลติสนิค้าแปรรปู 

ส่วนใหญ่มคีวามต้องการจะปรบัปรงุอาคารการผลติทีไ่ม่ได้มาตรฐาน

แต่ขาดงบประมาณที่จะมาปรับปรุงและต้องการให้ภาครัฐมาช่วย

สนับสนุน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ณัฐพันธ์  ปัญญาโรจน์ 

และคณะ (2562) ศึกษาการพัฒนาแนวทางในการด�าเนินงานของ

วิสาหกิจชุมชนเข้าสู่มาตรฐานการผลิตขั้นต้น กรณีศึกษา วิสาหกิจ

ชุมชนน่านมอลต์ พบว่า การบริหารทางการเงินเป็นปัญหาและ

อุปสรรคต่อการด�าเนินงานมากที่สุด รองลงมาคือ การบริหาร 

การผลิต การบริหารทางการตลาด โครงสร้างการบริหารจัดการ

องค์การ และการบริหารทางการสนับสนุนส่งเสริมของภาครัฐ  

ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญสู่ความส�าเร็จในการด�าเนินงานธุรกิจ ส�าหรับ 

ผลการประเมินสภาพแวดล้อมในกระบวนการผลิตตามหลักเกณฑ์ 

Primary GMP และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ วรนุช  กุอุทา 

และคณะ (2561) ได้ท�าการศกึษาวจิยัเรือ่ง แนวทางส่งเสรมิการพฒันา 

องค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน

ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืตอนล่าง พบว่า การพฒันาองค์ความรู้ 

เพือ่เพิม่ศกัยภาพการจดัการวสิาหกจิชมุชนอย่างยัง่ยนืในการบรหิาร

จัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมน โดยเรียงความส�าคัญดังนี้ ด้านการตลาด 

ด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ด้านการวางแผน ด้านการ

ผลิต แปรรูป ด้านการจัดการองค์การ ด้านเงินทุน

 ในด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต ผลการ

สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักพบว่า วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตสินค้าแปรรูป

บางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกเครื่องมือและ

อปุกรณ์ทีใ่ช้ในการผลติและด้านการควบคมุการผลติทีย่งัอยูใ่นพืน้ที่

บริเวณเดียวกันไม่ได้แยกพื้นที่ออกเป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน ทั้งนี ้

การด�าเนินการพัฒนาปรับปรุงในส่วนน้ีหากได้รับการพัฒนาเรื่อง

องค์ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์มาตรฐานข้ันต้นแล้วก็จะสามารถ 

น�าไปพัฒนาปรับปรุงให้ผ่านตามเกณฑ์ได้โดยไม่ต้องอาศัยหาก  

สอดคล้องกับการศึกษาของ สมเกียรติ  กอบัวแก้ว (2557) ศึกษา

เก่ียวกับสภาพการด�าเนินงาน ด้านการผลิตตามหลักเกณฑ์วิธีการ 

ที่ดีในการผลิตของกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในเขต

จังหวัดสมุทรสงคราม ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ที่มีการผลิต 

ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตท�าการศึกษา 6 ด้าน พบว่า  

ด้านสถานทีต่ัง้และอาคารการผลติ  เครือ่งมอืเครือ่งจกัรและอปุกรณ์ 

การควบคุมกระบวนการผลิตมีระดับการด�าเนินงานในระดับ 

ปานกลาง   

 ในด้านสุขาภิบาล ด้านการบ�ารุงรักษาและการท�าความ

สะอาด และด้านบคุลากรและสขุลกัษณะผูป้ฏบิตังิาน ผูใ้ห้ข้อมลูหลัก 

มีการด�าเนินงานที่สอดคล้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน 

การผลติขัน้ต้น สาเหตอุาจเกดิจากการได้รบัการฝึกอบรมให้ความรู้

ในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปมาอย่างต่อเนื่อง 

จากภาครฐัและหน่วยงานต่าง ๆ  อกีทัง้การปรบัปรงุเกณฑ์มาตรฐาน

ทั้ง 3 ด้านสามารถด�าเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว 

เพราะไม่ต้องใช้งบประมาณที่สูงมาก รวมทั้งสินค้าเกษตรแปรรูป

กลุ่มผลิตภัณฑ์เป็นประเภทอาหาร ดงันัน้ความสะอาดเป็นปัจจยัหลกั 

ทีส่�าคัญมากทีจ่ะส่งผลต่อการยอมรบัและเป็นทีน่ยิมซ้ือของผูบ้รโิภค 

สอดคล้องกบัการศกึษาของ นธิดิา  พระยาลอ และล�าปาง  แม่นมาตย์ 

(2558) โดยได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภท

ผลิตภัณฑ์อาหารในโครงการหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค

ที่ผลิตในจังหวัดขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า ผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภค

นิยมซื้อเกิดจากการตัดสินใจซื้อที่ตัวผู้บริโภค หรือการแนะน�าจาก

บุคคลใกล้ชดิ ปัจจัยสว่นประสมการตลาดที่ผู้บริโภคให้ความส�าคญั

มาก คือ เร่ืองของคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ท่ีจะต้องมีความสะอาด 

และความปลอดภัย ราคาที่เหมาะสม และที่ตั้งร้านเข้าถึงสะดวก

 2. แนวทางการพฒันาขดีความสามารถให้กบักลุม่ผูผ้ลติ

สินค้าเกษตรแปรรูปของวิสาหกิจชุมชนต�าบลคลองเขื่อน จังหวัด

ฉะเชิงเทรา พบว่า เกษตรกรผู้ผลิตอาหารกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

คลองเขือ่นมคีวามรูเ้กีย่วกบัการปฏบิตัติามเกณฑ์มาตรฐานการผลติ

ที่ดีขึ้น จากการผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานการผลิต

ขัน้ต้น โดยให้ผูเ้ข้าอบรมมส่ีวนร่วมในการแลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ากผูท่ี้

มีความเชี่ยวชาญในหลักเกณฑ์มาตรฐานโดยตรง และผลของ

แบบสอบถามการถ่ายทอดความรูเ้รือ่งหลักเกณฑ์มาตรฐานการผลติ

ขั้นต้น ให้กับเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปในกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนคลองเขื่อน พบว่า ผู้เข้าอบรมมีความคิดเห็นว่าถ่ายทอด 

ความรู้เรือ่งหลกัเกณฑ์มาตรฐานการผลติขัน้ต้นนัน้มีความเหมาะสม 

สามารถน�าไปใช้และมีประโยชน์อยู่ในระดับมาก ซึ่งอาจเป็นเพราะ

เนื้อหาที่อบรมเกี่ยวข้องกับและตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้เข้ารับ

การอบรม ท�าให้ผู้เข้ารบัการถ่ายทอดมคีวามตัง้ใจในรบัข้อมลูเพือ่ท่ี

จะได้น�าไปประยุกต์กับองค์กรของตนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

สอดคล้องกับการศึกษาของอาริยา  บุญจันทร์ และคณะ (2559)  

ได้ศึกษาการพัฒนาความพร้อมของสถานที่ผลิตอาหารส�าเร็จรูป

พร้อมบรโิภคทนัทใีนการปฏิบตัติามหลักเกณฑ์วธีิการทีด่ใีนการผลติ

ที่ใช้บังคับเป็นกฎหมายในจังหวัดสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบว่า 

สถานที่ผลิตอาหารส�าเร็จรูปพร้อมบริโภคทันทีมีการพัฒนา 

ความพร้อมในการปฏิบตัติามหลักเกณฑ์วธิกีารทีด่ใีนการผลติทีด่ขีึน้ 

ก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาความพร้อม ความรู ้ 

ของผู้ผลิตอาหารแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ  

 การเสนอแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถให้กับ

กลุม่ผูผ้ลติสนิค้าเกษตรแปรรปูของวิสาหกจิชมุชนต�าบลคลองเขือ่น 

ในภาพรวมเป็นแนวทางทีต้่องการพฒันาศกัยภาพในด้านการพฒันา

องค์ความรู้ที่ได้รับมาปรับปรุงให้สอดคล้องกับมาตรฐานการข้ันต้น

อย่างมีรปูธรรมเพือ่ส่งเสรมิการให้กบักลุม่ผลติภณัฑ์ทีม่คีวามพร้อม

ในการพัฒนาเพื่อขอรับรองมาตรฐานการผลิตขั้นต ้นต ่อไป 
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ชุติมา  นุตยะสกุล, นิชชิชญา  เกิดช่วย, วัฒนา  พิลาจันทร์, ฉัตรชัย  อิ่มอารมณ์

ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ อัจฉรา  มลิวงศ์ และขจรศักดิ์   

วงศ์วิราช (2554) ได้ศึกษาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

สู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนวดแผนไทย

บ้านแม่ทะ อ�าเภอแม่ทะ จงัหวดัล�าปาง ผลการศกึษาพบว่า แนวทาง

ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ควรมาจากการวิเคราะห์ศักยภาพและ 

ด�าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ มาตรฐานรวมทั้งต้องให ้

สมาชิกกลุ่มมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกระบวนการในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ เพ่ือเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ชุมชน โดย 

ได้รับค�าแนะน�าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นหน่วยงานหนุนเสริม 

ผลักดันและสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

ข้อเสนอแนะ
 1. ควรมกีารตดิตามประเมนิผลความก้าวหน้าในการน�า

หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปของกลุ ่ม

วิสาหกิจต�าบลคลองเขื่อน

 2. ควรมีการพัฒนาองค์ความรู้โดยการไปศึกษาดูงาน

สถานทีจ่ริงเพ่ือท�าให้เกษตรกรผูผ้ลติสนิค้าแปรรปูได้เหน็เป็นรปูธรรม 

ในหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

 3. ควรสร้างต้นแบบการผลติสนิค้าเกษตรแปรรปูทีผ่ลติ

ตามหลักเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิต เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ 

กลุ่มวิสาหกิจและหน่วยงานภายนอก
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บทคัดย่อ
 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่พฒันารปูแบบการปฏบิตังิานตามหลกัธรรมาภบิาลของส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษา 

ชลบุรี เขต 2 และตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสม (Mixed Methods Design) โดยระยะแรกเป็นการวิจัย 

เชงิปริมาณ (Quantitative Research) เพือ่พฒันารปูแบบการปฏิบตังิานตามหลกัธรรมาภบิาลของส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา 

ชลบุรี เขต 2 และตรวจสอบองค์ประกอบเชิงยืนยันรูปแบบการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์  

จากกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ�านวน 1 ฉบับ 

สถติทิีใ่ช้คอื วเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยนืยนัระดบัเดยีว (Single level CFA) ระยะทีส่องเป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) 

เพือ่ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในทางปฏบิตัขิองรปูแบบการปฏบิติังานตามหลกัธรรมาภบิาล จากข้าราชการและบคุลากร 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จ�านวน 11 คน โดยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผลการวิจัยพบว่า

 1. รูปแบบการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 มี 6 องค์ประกอบ

คือ 1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปร่งใส 4) หลักการมีส่วนร่วม 5) หลักความรับผิดชอบ 6) หลักความคุ้มค่า ผลการ

ตรวจสอบรูปแบบการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 มีความสอดคล้องกับ

ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าสถิติที่ใช้ตรวจสอบความตรงของโมเดล ได้แก่ ค่า c2 = 3.028, df = 3, p = .387, c2/df = 1.009, 

RMSEA = .013, CFI = 1.000, TLI = 1.000 และ SRMR = .073

 2. ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรปูแบบการปฏิบตังิานตามหลกัธรรมาภบิาลของส�านกังานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 มีรูปแบบแนวทางการด�าเนินงานในทางปฏิบัติจ�านวน 30 รูปแบบ 

ค�าส�าคัญ : รูปแบบการปฏิบัติงาน, หลักธรรมาภิบาล, ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
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Abstarct
 The purposes of this research were to develop good governance-based execution model of Chonburi  

Educational Service Area Office 2 and to examine the usefulness and possibility of good governance-based execution 

model of Chonburi Primary Educational Service Area Office 2. A mixed methods design was used. At the first stage, 

quantitative research methodology was employed to develop good governance-based execution model of Chonburi 

Primary Educational Service Area Office 2 and validate a confirmatory factor analysis of good governance-based ex-

ecution with empirical data. The samples consisted of 60 people. The tool for collecting data was questionnaire with 

five rating scales. The data were analyzed using a confirmatory factor analysis (single level CFA).  At the second stage, 

qualitative research methodology was employed to examine the usefulness and possibility of good governance-based 

execution model of Chonburi Primary Educational Service Area Office 2 by focus group discussion. The results were 

as follows:

 1. Good governance-based execution model of Chonburi Primary Educational Service Area Office 2  

consisted of 1) Rule of Law, 2) Morality, 3) Transparency, 4) Public Participation, 5) Accountability, and 6) Value of 

Money. The result of the study on the execution model based on good governance of Chonburi Primary  

Educational Service Area Office 2 was consistent with the empirical data  (c2 = 3.028, df = 3, p = .387, c2/df = 1.009, 

RMSEA = .013, CFI = 1.000, TLI = 1.000 and SRMR = .073)

 2. The feasibility study on good governance-based execution model of Chonburi Primary Educational Service 

Area Office 2 found that there were 30 sub-models.

Keywords : Execution Model, Good Governance, Chonburi Primary Educational Service Area Office 2
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บทน�า
 โลกในยุคปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัฒน์ (Globalization) 

ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศท�าให้สถานการณ์ 

ด้านการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคมและการบริหารของรัฐในทกุภาคของโลก 

มีการเปลี่ยนแปลงไปมากและเป็นไปอย่างรวดเร็วกว้างขวาง จาก

สถานการณ์ดังกล่าวปัจจัยส�าคัญที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงได้

คอื คณุภาพของคน การศกึษาเป็นกระบวนการท่ีส�าคญัในการพฒันา

คนให้มีคุณภาพ ซึ่งหากคนมีคุณภาพแล้วย่อมส่งผลให้สังคมและ

ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้า  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคน

ให้มคีณุภาพจงึเป็นเร่ืองท่ีมคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ (กรมวชิาการ, 2545 : 

2) จึงเกิดกระแสการปฏิรูป โดยมุ่งเน้นการกระจายอ�านาจไปยัง 

ท้องถิ่นและหน่วยปฏิบัติการมากขึ้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิรูป

การศกึษาได้เกดิขึน้ในหลายประเทศ  มลีกัษณะการกระจายอ�านาจ

ให้โรงเรียนและท้องถิ่นมีอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบสูงขึ้น 

(ดิเรก  วรรณเศียร, 2545 : 1) ในการปฏิรูปการศึกษานั้นมีความ 

มุง่หมายทีจ่ะจดัการศกึษาเพือ่พฒันาคนไทยให้เป็นมนษุย์ทีส่มบรูณ์ 

เป็นคนดี มีความสามารถและมีความสุข การด�าเนินการให้บรรลุ 

เป้าหมายอย่างมพีลงัและมปีระสทิธภิาพ จ�าเป็นทีจ่ะต้องมกีารกระจาย 

อ�านาจและให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ 

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2545 ที่มุ่งเน้นการกระจายอ�านาจทางการศึกษาให้ท้องถิ่น จึงต้อง

อาศัยแนวคิด ทฤษฎี หลักการและกลยุทธ์การบริหารการจัดการ 

ที่ดีหรือธรรมาภิบาล (Good Governance) มาใช้ในการบริหาร

กิจการต่าง ๆ  รวมทั้งการบริหารการศึกษา เกิดการพัฒนาไปในทาง

ที่ดี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) 

 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 

เป็นหน่วยงานสงักดักระทรวงศกึษาธกิาร ภายใต้การก�ากับดแูลของ

ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน บรหิารงานโดยมุง่เน้น

ผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจเช่ือมโยงนโยบายสู่การปฏิบัติ ก�ากับดูแล

สนับสนุน ส่งเสริมและประสานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

หน่วยงานและบคุคลต่าง ๆ  ทีจ่ดัการศกึษาภาคบงัคบัและขัน้พ้ืนฐาน

ให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษา ตระหนักถึงความ

ส�าคญักบัการปฏิบตังิานตามหลกัธรรมาภบิาลอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้

เป็นองค์กรชัน้น�าทีม่คีณุภาพตามมาตรฐานบนพืน้ฐานความเป็นไทย

กอปรกบัการบริหารจัดการด้วยระบบเครอืข่ายทีเ่ข้มแขง็ ดงัจะเหน็

ได้จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงาน

ของส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาออนไลน์ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.

2563 (ITA Online 2020) ที่ผ่านมาพบว่า ส�านักงานเขตพื้นท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 อยู่ในล�าดับที่ 5 จากจ�านวน 

225 เขตทัว่ประเทศ ด้วยระดบัคะแนน 98.99 นัน้ ได้สะท้อนให้เห็น

ถึงส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการยกระดับธรรมาภิบาลในการ

บริหารจัดการแบบบูรณาการและมีการปฏิรูปกระบวนการป้องกัน

การทุจริตอย่างแท้จริง  

 เพื่อให้การยกระดับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล

ในส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นไป

อย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงตามสถานการณ์

ปัจจุบัน ผู ้วิจัยจึงสนใจพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานตามหลัก 

ธรรมาภิบาลของส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี

เขต 2 เพ่ือเป็นแนวทางในการก�าหนดนโยบายการบริหารงานท่ีดี

ตามหลักธรรมาภิบาลและน�านโยบายการบริหารงานโดยยึดหลัก  

ธรรมาภิบาลนั้นมาใช้เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนองค์กรมาสู ่

การปฏิบัติต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1.  เพือ่พฒันารปูแบบการปฏบิตังิานตามหลกัธรรมาภบิาล 

ของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

 2. เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ 

ของรูปแบบการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

สมมติฐานการวิจัย
 รปูแบบการปฏิบตังิานตามหลักธรรมาภิบาลของส�านกังาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 มีความเหมาะสมและ

เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ

กรอบแนวคิดในการวิจัย
 ผู้วิจัยได้ก�าหนดกรอบแนวความคิดที่ใช้ส�าหรับการวิจัย 

โดยน�าระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหาร

กจิการบ้านเมืองและสังคมทีด่ ีพ.ศ. 2542 ทีไ่ด้ก�าหนดองค์ประกอบ

ธรรมาภิบาลมาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย  

1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปร่งใส 4) หลัก

ความรับผิดชอบ 5) หลักการมีส่วนร่วม และ 6) หลักความคุ้มค่า
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ขอบเขตของการวิจัย
 1.	 ด้านเนื้อหา

  การวจิยัครัง้นีผู้วิ้จยัมุง่ศกึษาพฒันารปูแบบการปฏบิตัิ

งานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศกึษาชลบรีุ เขต 2 โดยน�าระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตรว่ีาด้วย 

การสร้างระบบบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 

โดยมธีรรมาภบิาล 6 ประการ ดงันี ้1) หลกันติธิรรม 2) หลกัคณุธรรม 

3) หลกัความโปร่งใส 4) หลกัการมส่ีวนร่วม 5) หลักความรบัผดิชอบ 

และ 6) หลักความคุ้มค่า

 2.	 ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

  ประชากร คือ บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จ�านวน 63 คน

  กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรปฏิบัติงานในส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จ�านวน 60 คน ผู้วิจัย

ก�าหนดขนาดตัวอย่างโดยอาศัยแนวคิดของ Schumacker and 

Lomax (1996) และ Hair et al. (1998) เสนอให้ใช้กฎแห่งความ

ชัดเจน (Rule of thumb) คือ ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 10-20 คน ต่อ

ตัวแปรสังเกตได้ในการวิจัยหนึ่งตัวแปร การวิจัยครั้งนี้มีจ�านวน

ตัวแปรสังเกตได้ 6 ตัวแปร จึงก�าหนดกลุ ่มตัวอย่างบุคลากร 

ในส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จ�านวน  

60 คน ซึ่งเพียงพอส�าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ และ 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้

ในทางปฏิบัติของรูปแบบการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดย

วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus  Group) ได้แก่ ผู้อ�านวยการกลุ่มงาน

ในส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จ�านวน 

11 คน 

 3.	 ด้านตัวแปรที่ศึกษา

  ตวัแปรในการวจิยั คอื รูปแบบการปฏบิติังานตามหลกั

ธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ดังนี้

  1)  หลักนิติธรรม ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และเน้น

หลักการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน

  2) หลักคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในคุณธรรม 

และจรรยาบรรณวิชาชีพ และส่งเสริมค่านิยมองค์กร

  3) หลักความโปร่งใส ด�าเนินงานด้วยความโปร่งใส 

เปิดเผยข้อมูล และตรวจสอบได้

  4) หลักการมส่ีวนร่วม เคารพในสทิธ ิและการปฏบิตัิ

ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสจุรติเทีย่งธรรม และให้โอกาสผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียมีส่วนร่วม

   5) หลกัความรบัผดิชอบ มคีวามส�านกึ และรบัผดิชอบ 

ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ

  6) หลักความคุ้มค่า ปรับปรุง และพัฒนางานให้มี

ประสิทธิภาพอยู่เสมอ

 4.	 ด้านพื้นที่ที่ศึกษา

  การวจิยัครัง้นีมุ่้งศกึษาในส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จังหวัดชลบุรี

 5.	 ด้านระยะเวลาที่ศึกษาวิจัย

  ระยะเวลาศึกษาวิจัยตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง

วันที่ 30 ตุลาคม 2563

วิธีการด�าเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสม (Mixed Methods 

Design) โดยใช้รปูแบบการวจิยัแบบขัน้ตอนเชงิอธบิาย (Explanatory 

การบริหารงานท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและนํานโยบายการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลน้ันมาใชเปนแกนหลักในการ
ขับเคลื่อนองคกรมาสูการปฏิบัติตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการปฏิบตัิงานตามหลักธรรมาภิบาลของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต2 
 2. เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 รูปแบบการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 มีความ
เหมาะสมและเปนไปไดในทางปฏบัิติ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวความคิดท่ีใชสําหรับการวิจัย โดยนําระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบ
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Sequential Design) โดยข้ันแรกเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  

(Quantitative Research) เพื่อพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานตาม

หลกัธรรมาภบิาลของส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาชลบรุี 

เขต 2 และตรวจสอบองค์ประกอบเชิงยืนยันรูปแบบการปฏิบัติงาน

ตามหลกัธรรมาภบิาลตามสมมตฐิานกบัข้อมลูเชงิประจกัษ์ ขัน้ทีส่อง

เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อตรวจสอบ

ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติของรูปแบบ 

การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล จากข้าราชการและบุคลากร 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต 2 โดยวิธีการ

สนทนากลุ่ม (Focus Group) รายละเอียดของการด�าเนินการวิจัย

มีดังต่อไปนี้

 1.	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

  ประชากร คือ บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จ�านวน 63 คน

  กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรปฏิบัติงานในส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จ�านวน 60 คน ผู้วิจัย

ก�าหนดขนาดตัวอย่างโดยอาศัยแนวคิดของ Schumacker and 

Lomax (1996) และ Hair et al. (1998) เสนอให้ใช้กฎแห่งความ

ชัดเจน (Rule of thumb) คือ ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 10-20 คน ต่อ

ตัวแปรสังเกตได้ในการวิจัยหนึ่งตัวแปร การวิจัยครั้งนี้มีจ�านวน

ตัวแปรสังเกตได้ 6 ตัวแปร จึงก�าหนดกลุ่มตัวอย่างบุคลากรใน

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จ�านวน  

60 คน ซึ่งเพียงพอส�าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ และ 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้

ในทางปฏิบัติของรูปแบบการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดย

วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus  Group) ได้แก่ ผู้อ�านวยการกลุ่มงาน

ในส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จ�านวน 

11 คน 

 2.	 เครื่องที่ใช้ในการวิจัย

  ผูว้จัิยใช้เครือ่งมอืการวจิยั คือ แบบสอบถาม ซึง่ผู้วิจยั

ได้สร้างขึ้น โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน 

  ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ ต�าแหน่ง และกลุ่มงาน เป็นแบบ

ตรวจรายการและเติมค�าตอบ

  ตอนที่ 2 เป็นข้อค�าถามเกี่ยวกับแบบสอบถาม 

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ข้อค�าถามเป็น

มาตราส่วนประมาณค่าแบบ Likert ชนิด 5 ระดับ จ�านวน 30 ข้อ

  เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยัเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสม 

และความเป็นไปได้ในทางปฏบิตัขิองรปูแบบการปฏิบตังิานตามหลกั

ธรรมาภิบาล โดยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) คือ แบบ

สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง

 3.	 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย

  3.1 ศึกษาเอกสาร ต�ารา งานวิจยั เกีย่วกบัการปฏบิตัิ

งานตามหลักธรรมาภิบาล ก�าหนดนิยามของตัวแปร และโครงสร้าง

ของตัวแปรที่ต้องการวัด

  3.2 น�านิยามตัวแปรที่ผู้วิจัยก�าหนดขึ้นในขั้นตอน 

ที่ 1 น�ามาสร้างตารางวิเคราะห์โครงสร้างตัวแปรที่ต้องการศึกษา

  3.3 สร้างข้อค�าถามตามโครงสร้างของตัวแปร

  3.4 น�าแบบสอบถามที่สร ้างเรียบร้อยแล้ว ให  ้

ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านบริหารการศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความ

เชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางด้านการวิจัย จ�านวน 5 ท่าน  

ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ในด้านความตรงเชิงเน้ือหา  

(Content validity) และความสอดคล้องของข้อค�าถาม (item 

objective congruence, IOC) และการใช้ภาษา ความถูกต้องของ

ภาษา โดยข้อค�าถามผ่านเกณฑ์ มีค่า IOC ตั้งแต่ .50 ขึ้นไป  

(Rovinelli & Hambleton, 1977) ผลการตรวจสอบพบว่า  

ข้อค�าถาม มค่ีา IOC ระหว่าง .80 - 1.00 ผู้วจิยัได้ปรบัปรงุข้อค�าถาม

บางข้อตามการเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 

  3.5 น�าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไป

ทดลองใช้ (Try out) กับบุคลากรส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จ�านวน 30 คน เพื่อหาค่าอ�านาจจ�าแนก 

(Discrimination) โดยใช้เกณฑ์ค่า r (Corrected Item - total 

correlation) ต้องมค่ีาไม่ต�า่กว่า .20 ขึน้ไป (ไพรตัน์ วงษ์นาม, 2547: 

316) และหาค่าความเชือ่มัน่ (reliability) ของแบบสอบถามทัง้ฉบบั

แยกตามปัจจัยแต่ละด้าน โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ 

ครอนบาค (Cronbach’s alfa coefficient) พบว่า การปฏิบัติงาน

ตามหลักธรรมาภิบาลมีค่าสัมประสิทธิแ์อลฟาของครอนบาค เท่ากบั 

.966 มีค่าอ�านาจจ�าแนก อยู่ระหว่าง .427 - .888 

  3.6 น�าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความ 

เชือ่มัน่ (Reliability) และมคีวามสมบรูณ์ไปใช้ในการเกบ็ข้อมลูจาก

กลุ่มตัวอย่างจริง

 4.	 วิธีด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล

  4.1 ท�าบนัทกึข้อความถงึส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัย

  4.2 การเกบ็รวบรวมข้อมลู ผู้วจิยัเป็นส่งแบบสอบถาม 

ผ่านทางช่องทางออนไลน์ แล้วน�าแบบสอบถามมาตรวจสอบและ 

คัดเลือกแบบสอบถามฉบับที่สมบูรณ์ จ�านวน 60 ฉบับ คิดเป็น 

ร้อยละ 100 ของจ�านวนแบบสอบถามทั้งหมด

  4.3 ผู ้วิจัยน�าแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาลงรหัส 

ให้คะแนนน�้าหนักแต่ละข้อและบันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์โดย

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ
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  4.4 น�าผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาด�าเนินการตาม

ความมุ่งหมายของการวิจัย

  4.5 ท�าบนัทกึข้อความถงึผูท้รงคณุวฒิุในการตรวจสอบ 

ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการปฏิบัติงานตาม

หลักธรรมาภิบาลของส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ชลบุรี เขต 2

  4.6 ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได ้

ในทางปฏิบัติของรูปแบบการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล จาก

ข้าราชการและบคุลากร ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

ชลบุรี เขต 2 โดยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus  Group)

  4.7 น�าผลการวเิคราะห์การสนทนากลุม่มาด�าเนนิการ 

ตามความมุ่งหมายของการวิจัยต่อไป

 5.	 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล

  การวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ผู้วิจัยได้แบ่งการวิเคราะห์

ออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 1) การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตรวจสอบ 

ข้อตกลงเบื้องต้นของสถิติและตอบปัญหาการวิจัย 2) การวิเคราะห์

ข้อมูลเชิงคุณภาพ รายละเอียดแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลและ

วิธีการทางสถิติ เป็นดังนี้

  5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบข้อตกลง 

เบื้องต้นของสถิติ ตรวจสอบการแจกแจงของข้อมูลว่าเป็นโค้งปกติ

หรอืไม่ ตรวจสอบความเป็นเอกพนัธ์ของความแปรปรวน ความเป็น

เอกพันธ์ของการกระจาย และตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง

ระหว่างตัวแปร โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน

เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 

(Confirmatory factor analysis) วิเคราะห์ค่าสถิติ Bartless’s 

test of sphericity การวิเคราะห์ค่าดัชนี Kaiser Meyer Olkin 

(KMO) และตรวจสอบความความสอดคล้องของโมเดลการวัด 

การปฏบิตังิานตามหลกัธรรมาภบิาลกบัข้อมลูเชงิประจกัษ์ โดยการ

วเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยนืยนั (Confirmatory factor analysis)

  5.2 การวเิคราะห์ข้อมลูเชงิคณุภาพ จากการสนทนา

กลุม่เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสม  และความเป็นไปได้ในทางปฏบิตัิ

ของรูปแบบการปฏบิตังิานตามหลกัธรรมาภบิาล จากข้าราชการและ

บุคลากร ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2  

ใช้วธิกีารวเิคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) ข้อมลูทีไ่ด้จากแบบ

บนัทกึข้อมลู และใช้วธิกีารตีความสร้างข้อสรปุโดยใช้หลกัตรรกวทิยา 

เชิงอุปนัย (Induction) จากข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่ม

ผลการวิจัย
 1.	 ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัด 

การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล	 ของส�านักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	เขต	2 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้น 

ของสถิติ พบว่า เมทริกซ์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกต

ได้ในโมเดลการวัดการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล วัดจาก 

ตัวบ่งชี้ 6 ตัว คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส 

หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า  

มีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่า 

สัมประสิทธ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง .204 ถึง .888 แสดงว่า มีความ

สัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอยู่ในระดับต�่าถึงสูง มีค่า Bartless’s Test 

of Sphericity Approx. Chi-square = 815.268, df = 15, Sig. 

= .000 ค่าดัชนี Kaiser Meyer Olkin (KMO) = .758 แสดงว่า  

เมทรกิซ์สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ของตวัแปรสงัเกตได้ในโมเดลการวดั

การปฏบิตังิานตามหลกัธรรมาภบิาล แตกต่างจากเมทริกซ์เอกลักษณ์ 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความสัมพันธ์ระหว่าง

ตัวแปรมีมากพอที่จะน�ามาวิเคราะห์องค์ประกอบได้

 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า โมเดล 

การวัดการปฏบิตังิานตามหลกัธรรมาภิบาล มคีวามตรงเชงิโครงสร้าง 

ด้วยการพิจารณาจากค่าสถิติที่ใช้ตรวจสอบความตรงของรูปแบบ 

ได้แก่ c2 = 3.028, df = 3, p = .387, c2/df = 1.009, RMSEA 

= .013, CFI = 1.000, TLI = 1.000, SRMR = .073 เป็นไปตาม

เกณฑ์ ซึ่งมีค่า p มากพอที่จะยอมรับสมมติฐานว่า โมเดลการวัด 

มีความตรงเชิงโครงสร้าง ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ 

ค่าดัชนี CFI และ TLI ที่มีค่าเข้าใกล้ 1.000 ค่าดัชนี RMSEA และ 

SRMR มีค่าเข้าใกล้ 0 และค่า c2/df มีค่าน้อยกว่า 2 

 ผลการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของตัวชี้วัด (R2) ที่แสดง

ถึงสัดส่วนของการแปรผันของตัวชี้วัดที่ถูกอธิบายด้วยตัวแปรแฝง 

พบว่า มีค่าที่ยอมรับได้ทุกตัวชี้วัด (.486 - .773) อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 และมีน�้าหนักองค์ประกอบดังภาพที่ 1
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 2.	 ผลการพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานตามหลัก 

ธรรมาภิบาล	 จากข้าราชการและบุคลากร	 ส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	เขต	2

  ผลการพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานตามหลัก 

ธรรมาภิบาลของส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 

เขต 2 จ�านวน 6 ด้านหลัก ได้แก่ 1) หลักนิติธรรม ประกอบด้วย  

5 รูปแบบ 2) หลักคุณธรรม ประกอบด้วย 5 รูปแบบ 3) หลักความ

โปร่งใส ประกอบด้วย 5 รูปแบบ 4) หลักการมีส่วนร่วม ประกอบ

ด้วย 5 รูปแบบ 5) หลักความรับผิดชอบ ประกอบด้วย 5 รูปแบบ 

และ 6) หลกัความคุม้ค่า ประกอบด้วย 5 รปูแบบ รวมทัง้หมดจ�านวน 

30 รูปแบบ จ�าแนกรายด้าน ดังนี้

  2.1 รูปแบบการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ด้าน

หลักนิติธรรม ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และเน้นหลักการควบคุม

ภายใน และการตรวจสอบภายใน ซึ่งมีจ�านวน 5 รูปแบบ แนวทาง

การปฏิบัติ ประกอบด้วย 1) บุคลากรมีการปฏิบัติงานตามกฎ และ

ระเบียบขององค์กร 2) บุคลากรใช้ และดูแลทรัพยากร ทรัพย์สิน

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3) บุคลากรปฏิบัติงานโดยยึด

หลักความเสมอภาคในการให้บริการ 4) องค์กรมีการระบุและ

วิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ

องค์กร และ 5) องค์กรมีการจัดท�ารายงานทางการเงิน เพื่อรองรับ

หน่วยรับตรวจภายในและภายนอกเป็นไปอย่างถูกต้อง

  2.2 รูปแบบการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ด้าน

หลักคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในคุณธรรมและจรรยาบรรณ

วิชาชีพ และส่งเสริมค่านิยมองค์กร ซึ่งมีจ�านวน 5 รูปแบบแนวทาง

การปฏิบัติ ประกอบด้วย 1) บุคลากรมีวินัยและพัฒนาตนเองให้มี

ความก้าวหน้าทางวิชาชีพอยู่เสมอ 2) บุคลากรมีความรับผิดชอบ 

ต่อการปฏิบัตงิาน มคีวามรบัผิดชอบต่อวชิาชีพ ตลอดจนเป็นสมาชกิ

ที่ดีขององค์กร 3) บุคลากรไม่กระท�าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อการ 

ด�าเนินงานและผู้รับบริการ 4) บุคลากรมีความรักและศรัทธาต่อ

องค์กร และ 5) บคุลากรประพฤตปิฏบิตัตินเป็นแบบอย่างทีด่ทีัง้ทาง

กาย วาจา และจิตใจ

  2.3 รูปแบบการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ด้าน

หลักความโปร่งใส ด�าเนินงานด้วยความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลและ

ตรวจสอบได้ ซึ่งมีจ�านวน 5 รูปแบบแนวทางการปฏิบัติ ประกอบ

ด้วย 1) องค์กรมีผู้รับผิดชอบในการก�าหนดแนวทางและร่วมก�ากับ

ติดตามการติดตามประเมินผลในการปฏิบัติงาน 2) องค์กร 

มกีระบวนการเฝ้าระวงั ตรวจสอบการทจุรติจากภายในและภายนอก 

3) องค์กรมีการเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ให้

สาธารณชนได้รับทราบ 4) บุคลากรปฏิบัติงานหรือด�าเนินการตาม

ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก�าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และ 5) บุคลากร

มีการปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักตามมาตรฐานและมีความโปร่งใส

  2.4 รูปแบบการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ด้าน

หลกัการมส่ีวนร่วม เคารพในสทิธแิละการปฏบิตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี 

อย่างสุจริตเที่ยงธรรม และให้โอกาสผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 

ซึ่งมีจ�านวน 5 รูปแบบแนวทางการปฏิบัติ ประกอบด้วย 1) องค์กร

เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมแสดงความ 

คิดเหน็ รวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะในการด�าเนนิการหรอืการปฏบิตังิาน

ขององค์กร 2) องค์กรเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ในการด�าเนินกิจกรรม  

โดยมุ่งผลส�าเร็จและเป้าหมายที่ชัดเจน 3) องค์กรจัดให้มีช่องทางที่

ภาพที่	1 โมเดลการวัดการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล จ�าแนกตามองค์ประกอบ

ดัชนี Kaiser Meyer Olkin (KMO) และตรวจสอบความความสอดคลองของโมเดลการวัดการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
กับขอมูลเชิงประจักษ โดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis) 
 5.2 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ จากการสนทนากลุมเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสม  และความเปนไปได
ในทางปฏิบัติของรูปแบบการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล จากขาราชการและบุคลากร สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ใชวิธีการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) ขอมูลท่ีไดจากแบบบันทึกขอมูล และใชวิธีการ
ตีความสรางขอสรุปโดยใชหลักตรรกวิทยาเชิงอุปนัย (Induction) จากขอมูลท่ีไดจากการสนทนากลุม 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2  
 ผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือตรวจสอบขอตกลงเบ้ืองตนของสถิติ พบวา เมทริกซสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของตัวแปร
สังเกตไดในโมเดลการวัดการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล วัดจากตัวบงช้ี 6 ตัว คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความ
โปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา มีคาแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 มีคาสัมประสิทธสหสัมพันธอยูระหวาง .204 ถึง .888 แสดงวา มีความสัมพันธระหวางตัวแปรอยูในระดับต่ําถึงสูง มีคา 
Bartless’s Test of Sphericity Approx. Chisquare = 815.268, df = 15, Sig. = .000 คาดัชนี Kaiser Meyer Olkin 
(KMO) = .758 แสดงวา เมทริกซสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของตัวแปรสังเกตไดในโมเดลการวัดการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิ
บาล แตกตางจากเมทริกซเอกลักษณอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และความสัมพันธระหวางตัวแปรมีมากพอท่ีจะ
นํามาวิเคราะหองคประกอบได 

ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน พบวา โมเดลการวัดการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล มีความตรงเชิง
โครงสรางดวยการพิจารณาจากคาสถิติท่ีใชตรวจสอบความตรงของรูปแบบ ไดแก χ2 = 3.028, df = 3, p = .387, χ2/df  
= 1.009, RMSEA = .013, CFI = 1.000, TLI = 1.000, SRMR = .073 เปนไปตามเกณฑ ซ่ึงมีคา p มากพอท่ีจะยอมรับ
สมมติฐานวา โมเดลการวัดมีความตรงเชิงโครงสราง ซ่ึงมีความสอดคลองกับผลการวิเคราะห คาดัชนี CFI และ TLI ท่ีมีคา 
เขาใกล 1.000 คาดัชนี RMSEA และ SRMR มีคาเขาใกล 0 และคา χ2/df มีคานอยกวา 2  
 ผลการวิเคราะหความนาเช่ือถือของตัวช้ีวัด (R2) ท่ีแสดงถึงสัดสวนของการแปรผันของตัวช้ีวัดท่ีถูกอธิบายดวยตัว
แปรแฝง พบวา มีคาท่ียอมรับไดทุกตัวช้ีวัด (.486  .773) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และมีน้ําหนักองคประกอบดัง
ภาพท่ี 1 

 
ภาพท่ี 1 โมเดลการวัดการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล จําแนกตามองคประกอบ 
 

การปฏิบัติงาน 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

หลักนิติธรรม
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เอกวัสส์  อุษณีษ์พันธุ์, จตุพันธ์  รุจิรานุกูล, อดิพงษ์  สุขนาค, กรรณิกา  ตรีบ�าเพ็ญ, 

วรัญภัสสร์  ศรีวฤทธิเวคิน, จุรีพร  รักสบาย, ชิตวีร์  มองเพชร, รัษฎากร  อัครจันทร์

หลากหลายในการเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาปรับปรุงการด�าเนินงานให้มี

ประสิทธิภาพ 4) องค์กรจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของ 

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสม และ 5) องค์กร

เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมทบทวนผลการ

ด�าเนนิงาน เพือ่น�าไปสูก่ารปฏิบติังานทีส่ามารถตอบสนองต่อความ

ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับบริการได้

  2.5 รูปแบบการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ด้าน

หลักความรบัผดิชอบ มคีวามส�านกึและรบัผิดชอบต่อการปฏบิตังิาน

ในหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ซึ่งมีจ�านวน 5 รูปแบบ แนวทาง

การปฏิบัติ ประกอบด้วย 1) บุคลากรมีความทุ่มเทและเสียสละ 

ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจขององค์กร 

ตามที่วางแผนไว้ 2) บุคลากรมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่

ราชการ เพื่อให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 3) บุคลากรมีการ

พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้เกิด 

ผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ขององค์กร 4) บุคลากรมีความรับผิดชอบ

ประพฤติปฏิบัติงานในหน้าท่ีอย่างถูกต้องและเหมาะสม และ  

5) บุคลากรมีความสามัคคีและประสานสัมพันธ์เพื่อปฏิบัติงาน 

ในหน้าที่ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย

  2.6 รูปแบบการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ด้าน

หลกัความคุม้ค่า ปรบัปรงุ และพฒันางานให้มปีระสทิธภิาพอยูเ่สมอ 

ซึง่มจี�านวน 5 รูปแบบ แนวทางการปฏบิตั ิประกอบด้วย 1) บคุลากร

มกีารเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรงุวธิดี�าเนนิงานต่าง ๆ  เพ่ือให้เป็นอย่าง

มปีระสทิธภิาพและมปีระสทิธผิล 2) องค์กรมกีารวิเคราะห์แนวทาง

ความเป็นไปได้ของการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม  

3) องค์กรมีกระบวนการด�าเนินงานอย่างมีระบบ สะดวก รวดเร็ว 

โดยวธิทีีป่ระหยดัเวลา แต่ได้ผลงานมากกว่า 4) องค์กรมกีารส่งเสรมิ

วิธีการท�างานที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาแล้ว ให้มีประสิทธิภาพ 

อยูเ่สมอ และ 5) องค์กรมกีารปรับปรงุคณุภาพและประสทิธภิาพงาน 

อย่างต่อเนื่อง

 3.	 ผลจากการตรวจสอบความเหมาะสมและความ 

เป็นไปได้ในทางปฏิบัติของรูปแบบการปฏิบัติงานตามหลัก 

ธรรมาภิบาล	 จากข้าราชการและบุคลากร	 ส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	เขต	2 

  การตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได ้

ในทางปฏิบัติของรูปแบบการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล จาก

ข้าราชการและบคุลากร ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

ชลบุรี เขต 2 โดยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) บุคลากร

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ผลการ

วิเคราะห์เนื้อหาจากการสนทนากลุ่มดังนี้

  3.1 หลักนิติธรรม ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และเน้น

หลักการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน

   3.1.1 บุคลากรมีการปฏิบัติงานตามกฎ และ

ระเบียบขององค์กร สามารถปฏิบัติได้โดยมีรูปแบบ คือ 1) กลุ่มงาน

ต่าง ๆ ในส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 

แจ้งแนวทางปฏิบัติงาน โดยประชาสัมพันธ์ผ่านคู่มือ เว็บไซต ์

สู่โรงเรียนในสังกัด เพ่ือป้องกันความผิดพลาดในการท�างานและ 

ได้ผลของงานตามความต้องการขององค์กร 2) หาความรู้เกี่ยวกับ 

หลกัเกณฑ์ ระเบียบข้อบงัคับต่าง ๆ  ทีเ่ป็นปัจจบุนั ตลอดจนปรบัปรงุ

ข้อมูลสารสนเทศให้ทันสมัยอยู่เสมอ

    3.1.2 บคุลากรใช้และดแูลทรพัยากร ทรพัย์สนิ 

อย่างมปีระสิทธภิาพและประสิทธผิล สามารถปฏิบัตไิด้โดยมรีปูแบบ 

คือ มีนโยบายหรือมาตรการในการใช้ทรัพย์สินและทรัพยากรอย่าง

คุ้มค่า เช่น การใช้น�ากระดาษหน้าเดียวกลับมาใช้ใหม่

   3.1.3 บุคลากรปฏิบัติงานโดยยึดหลักความ

เสมอภาคในการให้บริการ สามารถปฏิบัติได้โดยมีรูปแบบ คือ  

จดัระเบยีบการให้บรกิารตามล�าดบัก่อน-หลงั ของการมารบับรกิาร

อย่างเสมอภาค ผู้รับบริการที่มาติดต่อแล้วไม่ได้รับความเป็นธรรม

สามารถแจ้งผู ้อ�านวยการกลุ ่มงานหรือผู ้อ�านวยการส�านักงาน 

เขตพื้นที่ได้

   3.1.4 องค์กรมกีารระบ ุและวเิคราะห์ความเสีย่ง 

ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร สามารถปฏิบัติ

ได้โดยมรีปูแบบ คือ ทกุกลุ่มงานวเิคราะห์ความเส่ียงและรายงานผล

การควบคุมภายในให้ต้นสังกัดทราบอย่างต่อเนื่อง

   3.1.5 องค์กรมีการจัดท�ารายงานทางการเงิน 

เพื่อรองรับหน่วยรับตรวจภายในและภายนอกเป็นไปอย่างถูกต้อง 

สามารถปฏิบัติได้โดยมีรูปแบบ คือ จัดท�าเอกสาร รายงานทาง 

การเงินตามระเบียบอย่างถูกต้องและตามก�าหนดเวลา

  3.2 หลักคุณธรรม ประพฤตปิฏิบตัตินอยูใ่นคณุธรรม 

และจรรยาบรรณวิชาชีพและส่งเสริมค่านิยมองค์กร

   3.2.1 บุคลากรมีวินัย และพัฒนาตนเองให้มี

ความก้าวหน้าทางวิชาชีพอยู่เสมอ สามารถปฏิบัติได้โดยมีรูปแบบ 

คือ มีนโยบายให้บุคลากรพัฒนาตนเองในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  

น�าเทคโนโลยทีีท่นัสมยัมาใช้พฒันาบคุลากร และมนีโยบายให้บคุลากร 

รักษาวินัยอย่างเคร่งครัด

   3.2.2 บคุลากรมคีวามรบัผดิชอบต่อการปฏบิตังิาน 

มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ ตลอดจนเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร 

สามารถปฏิบัติได้โดยมีรูปแบบ คือ สร้างแรงจูงใจให้บุคลากร 

ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ทุ ่มเท เสียสละเพื่อบรรลุ 

เป้าหมายและประโยชน์ขององค์กร

   3.2.3 บุคลากรไม่กระท�าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อ 

การด�าเนินงานและผู้รับบริการ สามารถปฏิบัติได้โดยมีรูปแบบ คือ 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2564   43

เอกวัสส์  อุษณีษ์พันธุ์, จตุพันธ์  รุจิรานุกูล, อดิพงษ์  สุขนาค, กรรณิกา  ตรีบ�าเพ็ญ, 

วรัญภัสสร์  ศรีวฤทธิเวคิน, จุรีพร  รักสบาย, ชิตวีร์  มองเพชร, รัษฎากร  อัครจันทร์

สร้างความเข้าใจและประชมุอย่างสม�า่เสมอเพือ่ให้บคุลากรตระหนกั

ถึงความส�าคัญในการให้บริการอย่างเสมอภาค เปิดโอกาสให้ผู้รับ

บริการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการได้รับบริการจากองค์กร

   3.2.4 บคุลากรมคีวามรกัและศรทัธาต่อองค์กร 

สามารถปฏิบัติได้โดยมีรูปแบบ คือ ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรัก 

สามัคคี และช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

   3.2.5 บคุลากรประพฤตปิฏบิติัตนเป็นแบบอย่าง 

ที่ดีทั้งทางกาย วาจาและจิตใจ สามารถปฏิบัติได้โดยมีรูปแบบ คือ 

สร้างความเข้าใจและสนับสนุนให้บุคลากรประพฤติตนเป็น 

แบบอย่างที่ดีขององค์กร 

  3.3 หลกัความโปร่งใส ด�าเนนิงานด้วยความโปร่งใส 

เปิดเผยข้อมูล และตรวจสอบได้

   3.3.1 องค์กรมีผู ้รับผิดชอบในการก�าหนด

แนวทาง และร่วมก�ากับตดิตามการตดิตามประเมนิผลในการปฏบิตังิาน 

สามารถปฏิบัติได้โดยมีรูปแบบ คือ ก�าหนดแนวทาง ติดตามและ

ประเมินผลในการด�าเนินงานแต่ละกลุ่มงาน

   3.3.2 องค์กรมกีระบวนการเฝ้าระวงั ตรวจสอบ

การทุจริตจากภายในและภายนอก สามารถปฏิบัติได้โดยมีรูปแบบ 

คือ แต่งตั้งคณะกรรมการด�าเนินงานเพื่อติดตาม ตรวจสอบ ทุกการ

ด�าเนินงาน

   3.3.3 องค ์กรมีการเผยแพร ่ข ้อมูล และ

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ให้สาธารณชนได้รับทราบ สามารถ

ปฏิบัติได้โดยมีรูปแบบ คือ ใช้กระบวนการ PLC ในการขับเคลื่อน

การเผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์ข้อมลูให้สาธารณชนทราบ ประชาสัมพนัธ์ 

ข้อมูลสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ขององค์กร

   3.3.4 บุคลากรปฏิบัติงานหรือด�าเนินการตาม

ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก�าหนดไว้อย่างเคร่งครัด สามารถปฏิบัตไิด้

โดยมีรูปแบบ คือ ทุกกลุ่มงานปฏิบัติงานตามขั้นตอนและตรงต่อ

เวลา มีการนิเทศ ก�ากับติดตาม การด�าเนินงานของทุกกลุ่มงาน

   3.3.5 บุคลากรมีการปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลัก

ตามมาตรฐาน และมีความโปร่งใส สามารถปฏิบัติได้โดยมีรูปแบบ 

คือ มีมาตรฐานการศึกษาเป็นตัวก�าหนดการด�าเนินงาน ตั้งคณะ

กรรมการด�าเนนิงานในทกุงาน จดัท�าคูม่อืและปฏทินิการปฏบิตังิาน

  3.4 หลกัการมส่ีวนร่วม เคารพในสิทธแิละการปฏิบตัิ

ต่อผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีอย่างสจุรติเทีย่งธรรม และให้โอกาสผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสียมีส่วนร่วม

   3.4.1 องค์กรเปิดโอกาสให้ผูร้บับรกิาร และผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมแสดงความคิดเห็น รวมท้ังให้ข้อเสนอแนะ 

ในการด�าเนินการ หรือการปฏิบัติงานขององค์กร สามารถปฏิบัติได้

โดยมีรูปแบบ คือ เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการ

ด�าเนินงาน เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการร่วมแสดงความคิดเห็นในการ

ได้รับการบริการจากองค์กร

   3.4.2 องค์กรเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ในการด�าเนิน

กิจกรรม โดยมุ่งผลส�าเร็จและเป้าหมายที่ชัดเจน สามารถปฏิบัติได้

โดยมีรูปแบบ คือ ตั้งคณะท�างานโดยระบบภาคีเครือข่าย

   3.4.3 องค์กรจัดให้มีช่องทางที่หลากหลาย 

ในการเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามา

มส่ีวนร่วมพฒันาปรบัปรงุการด�าเนนิงานให้มปีระสิทธภิาพ สามารถ

ปฏิบัติได้โดยมีรูปแบบ คือ เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องเข้ามา 

มีบทบาทในการปรับปรุงพัฒนางาน

   3.4.4 องค์กรจัดให้มกีารประเมนิความพงึพอใจ

ของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสม สามารถ

ปฏิบัติได้โดยมีรูปแบบ คือ ให้บริการในงานของกลุ่มตนเองอย่าง 

เต็มที่เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ผู้รับบริการ ประเมินความพึงพอใจ

โดยใช้เครื่องมือออนไลน์ร่วมกับการใช้แบบสอบถามแบบกระดาษ 

   3.4.5 องค์กรเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เข้ามามส่ีวนร่วมทบทวนผลการด�าเนนิงาน เพือ่น�าไปสูก่ารปฏิบตังิาน 

ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ

ผูร้บับรกิารได้ สามารถปฏบิตัไิด้โดยมรีปูแบบ คอื ตัง้คณะกรรมการ

เพื่อติดตาม ประเมิน นิเทศในทุกกลุ่มงาน

  3.5 หลักความรับผิดชอบ มีความส�านึก และ 

รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ

   3.5.1 บคุลากรมคีวามทุม่เทและเสยีสละในการ

ปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจขององค์กรตามท่ี

วางแผนไว้ สามารถปฏิบตัไิด้โดยมรีปูแบบ คอื สร้างจติส�านกึในการ

ปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความทุ่มเท เสียสละ เพื่อประโยชน์สูงสุด

ขององค์กร สร้างระบบการท�างานเป็นทีมและเน้นการตรงต่อเวลา

   3.5.2 บคุลากรมีความมุง่มัน่ตัง้ใจในการปฏบิตัิ

หน้าที่ราชการ เพื่อให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถ

ปฏิบัติได้โดยมีรูปแบบ คือ จัดระบบการนิเทศ ก�ากับ ติดตามอย่าง

สม�่าเสมอ

   3.5.3 บคุลากรมกีารพฒันาตนเองอย่างต่อเนือ่ง

ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ของ

องค์กร สามารถปฏิบัติได้โดยมีรูปแบบ คือ ส่งเสริม สนับสนุน 

บุคลากรให้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

   3.5.4 บุคลากรมีความรับผิดชอบประพฤติ

ปฏบัิตงิานในหน้าทีอ่ย่างถกูต้องและเหมาะสม สามารถปฏบิตัไิด้โดย

มีรูปแบบ คือ ก�าหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานในทุกกลุ่มงาน

   3.5.5 บุคลากรมีความสามัคคีและประสาน

สัมพันธ์ เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย สามารถ

ปฏบิตัไิด้โดยมรีปูแบบ คอื ประสานความร่วมมอืในทกุกลุม่งาน เพือ่

บรรลุเป้าหมายขององค์กร
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  3.6 หลักความคุ้มค่า ปรับปรุงและพัฒนางานให้มี

ประสิทธิภาพอยู่เสมอ

   3.6.1 บคุลากรมกีารเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรงุ

วิธีด�าเนินงานต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมี

ประสทิธผิล สามารถปฏิบตัไิด้โดยมรีปูแบบ คอื น�าเทคโนโลยเีข้ามา

ช่วยพัฒนางานในทุกกลุ่ม ปรับปรุงวิธีการเก็บข้อมูลจากกระดาษ 

ไปเก็บยังเครื่องมือทางออนไลน์

   3.6.2 องค์กรมกีารวเิคราะห์แนวทางความเป็น

ไปได้ของการปฏบิตังิานอย่างถูกต้อง และเหมาะสม สามารถปฏบิตัิ

ได้โดยมรีปูแบบ คอื วเิคราะห์นโยบายเพือ่น�ามาวางแผนการท�างาน 

ประชุมบุคลากรในทุกกลุ่มอย่างสม�่าเสมอ

   3.6.3 องค์กรมีกระบวนการด�าเนินงานอย่างมี

ระบบ สะดวก รวดเร็ว โดยวิธีที่ประหยัดเวลา แต่ได้ผลงานมากกว่า 

สามารถปฏิบัติได้โดยมีรูปแบบ คือ มีแผนการด�าเนินงานเพื่อเป็น

แนวทางในการปฏิบัติ

   3.6.4 องค์กรมีการส่งเสริมวิธีการท�างานที ่

ได้รับการปรับปรุงพัฒนาแล้วให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ สามารถ

ปฏิบตัไิด้โดยมรีปูแบบ คอื ส่งเสรมิวธิกีารท�างานในทกุกลุม่จากการ

ปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

   3.6.5 องค์กรมีการปรับปรุงคุณภาพ และ

ประสิทธิภาพงานอย่างต่อเนื่อง สามารถปฏิบัติได้โดยมีรูปแบบ คือ 

สร้างเครือข่ายในแต่ละกลุ่มงานเพื่อพัฒนางานทั้งองค์กรไปด้วยกัน

อภิปรายผล
 1. ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยนืยนั โมเดลการวดั

การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลที่พัฒนาขึ้น มีความสอดคล้อง

กลมกลนืกับข้อมูลเชงิประจกัษ์ โดยโมเดลการวดัการปฏบัิตงิานตาม

หลักธรรมาภิบาล อันได้แก่ ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักคุณธรรม 

ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักความ 

รับผิดชอบ และด้านหลักความคุ้มค่า สามารถน�ามาเป็นตัวบ่งชี ้

ทางด้านธรรมาภิบาลได้ทัง้ 6 องค์ประกอบ สอดคล้องกับส�านักงาน

ข้าราชการพลเรอืน (2546) ทีไ่ด้ก�าหนดองค์ประกอบของธรรมาภิบาล 

ทั้ง 6 องค์ประกอบ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความ

โปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความ 

คุม้ค่า และสอดคล้องกับ จกัรกฤษณ์  นรนติผิดงุการ และพงษ์เสถยีร  

เหลืองอลงกต (2559) ได้วิเคราะห์และตรวจสอบองค์ประกอบ 

เชิงยืนยันการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลนายายอาม อ�าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี พบว่า

โมเดลการวดัตัวแปรธรรมาภบิาล ได้แก่ ด้านความโปร่งใส ด้านหลัก

ความรับผิดชอบ ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักนิติธรรม ด้าน

หลกัคณุธรรม และด้านหลกัความคุม้ค่า มคีวามสอดคล้องกับข้อมลู

เชิงประจักษ์

 2. ด้านหลักนิติธรรม ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และเน้น

หลักการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน จากการวิจัย 

พบว่า บคุลากรมกีารปฏบิตังิานตามกฎ และระเบยีบขององค์กร โดย

กลุ่มงานต่าง ๆ ในส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 

เขต 2 แจ้งแนวทางปฏิบัติงาน โดยประชาสัมพันธ์ผ่านคู่มือ เว็บไซต์

สู่โรงเรียนในสังกัด เพ่ือป้องกันความผิดพลาดในการท�างานและ 

ได้ผลของงานตามความต้องการขององค์กร และหาความรู้เกี่ยวกับ 

หลักเกณฑ์ระเบยีบข้อบงัคบัต่าง ๆ  ทีเ่ป็นปัจจบุนั ตลอดจนปรบัปรงุ

ข้อมูลสารสนเทศให้ทันสมัยอยู ่เสมอ มีบุคลากรใช้และดูแล

ทรัพยากร ทรัพย์สิน อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งมี 

นโยบายหรอืมาตรการในการใช้ทรพัย์สนิและทรพัยากรอย่างคุ้มค่า 

เช่น การน�ากระดาษหน้าเดียวกลับมาใช้ใหม่ อีกทั้งบุคลากรปฏิบัติ

งานโดยยึดหลักความเสมอภาคในการให้บริการ คือ จัดระเบียบ 

การให้บริการตามล�าดับก่อน-หลัง ของการมารับบริการอย่าง 

เสมอภาค ผู ้รับบริการที่มาติดต่อแล้วไม่ได้รับความเป็นธรรม 

สามารถแจ้งผู ้อ�านวยการกลุ ่มงานหรือผู ้อ�านวยการส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาได้ องค์กรมีการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มี

ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร คือ ทุกกลุ่มงาน

วิเคราะห์ความเส่ียงและรายงานผลการควบคุมภายในให้ต้นสังกัด

ทราบอย่างต่อเนือ่ง และมกีารจดัท�ารายงานทางการเงนิ เพือ่รองรบั

หน่วยรบัตรวจภายใน และภายนอกเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบยีบ

อย่างถูกต้องและตามก�าหนดเวลา ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

กมลวรรณ  จ๋ิวน๊อต (2557 : 110-120) ทีไ่ด้ศกึษาสภาพและแนวทาง

การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 พบว่า การ 

ส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นการบริหารจัดการและปฏิบัติตามนโยบาย 

และกลยทุธ์การพฒันาการศึกษา ผู้บรหิารสถานศึกษาต้องตระหนกั

ถึงความส�าคัญของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และระเบียบ 

ข้อบังคับของทางราชการ 

 3. ด้านหลกัคณุธรรม ประพฤตปิฏบิตัตินอยูใ่นคณุธรรม 

และจรรยาบรรณวิชาชีพ และส่งเสริมค่านิยมองค์กร จากการวิจัย

พบว่า บุคลากรมีวินัย และพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทาง

วิชาชีพอยู่เสมอ คือ มีนโยบายให้บุคลากรพัฒนาตนเองในวิชาชีพ

อย่างต่อเนื่อง น�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้พัฒนาบุคลากร และให้

บคุลากรรกัษาวนิยัอย่างเคร่งครดั บคุลากรมคีวามรบัผิดชอบต่อการ

ปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ ตลอดจนเป็นสมาชิกที่ดี

ขององค์กร คือ สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างเต็มความ

สามารถ ทุม่เท เสยีสละเพือ่บรรลเุป้าหมายและประโยชน์ขององค์กร 

บคุลากรไม่กระท�าตนเป็นปฏปัิกษ์ต่อการด�าเนนิงาน และผูร้บับรกิาร 

คือ สร้างความเข้าใจและประชุมอย่างสม�่าเสมอเพื่อให้บุคลากร

ตระหนักถึงความส�าคัญในการให้บริการอย่างเสมอภาค เปิดโอกาส

ให้ผู ้รับบริการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการได้รับบริการจาก



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2564   45

เอกวัสส์  อุษณีษ์พันธุ์, จตุพันธ์  รุจิรานุกูล, อดิพงษ์  สุขนาค, กรรณิกา  ตรีบ�าเพ็ญ, 

วรัญภัสสร์  ศรีวฤทธิเวคิน, จุรีพร  รักสบาย, ชิตวีร์  มองเพชร, รัษฎากร  อัครจันทร์

องค์กร บุคลากรมีความรัก และศรัทธาต่อองค์กร คือ ส่งเสริมให้

บุคลากรมีความรัก สามัคคี และช่วยเหลือซ่ึงกันและกันโดยจัด

กจิกรรมกลุม่สมัพนัธ์ บคุลากรประพฤตปิฏบิตัตินเป็นแบบอย่างทีด่ี

ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ คือ สร้างความเข้าใจและสนับสนุนให้

บุคลากรประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีขององค์กร ตรงกับแนวคิด

ของ วีระยุทธ  พรพจน์ธรมาส (2557 : 86) ได้จ�าแนกองค์ประกอบ

ของธรรมาภบิาลในสถานศกึษาไว้ 8 ประการ โดยให้แนวคดิในหลกั

คุณธรรมว่าเป็นการยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้ 

เจ้าหน้าทีข่องรฐั ยดึถอืหลกันีใ้นการปฏบิตัหิน้าทีเ่พือ่ให้เป็นตวัอย่าง

แก่สังคม และส่งเสริมสนบัสนนุให้ประชาชนพฒันาตนเองไปพร้อมกนั 

เพื่อให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย 

ประกอบอาชีพสุจริตจนเป็นนิสัยประจ�าชาติ 

 4. ด้านหลักความโปร่งใส ด�าเนินงานด้วยความโปร่งใส 

เปิดเผยข้อมูล และตรวจสอบได้ จากการวิจัยพบว่า องค์กร 

มีผู ้รับผิดชอบในการก�าหนดแนวทาง และร่วมก�ากับติดตาม 

การตดิตามประเมนิผลในการปฏบิตังิาน คอื ก�าหนดแนวทางตดิตาม

และประเมินผลในการด�าเนินงานแต่ละกลุ่มงาน มีกระบวนการ 

เฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตจากภายใน และภายนอก คือ แต่งตั้ง

คณะกรรมการด�าเนนิงานเพือ่ตดิตาม ตรวจสอบ ทกุการด�าเนินงาน 

มกีารเผยแพร่ข้อมลู และประชาสมัพนัธ์ข้อมลูต่าง ๆ  ให้สาธารณชน

ได้รับทราบ คือ ใช้กระบวนการ PLC ในการขับเคลื่อนการเผยแพร่ 

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้สาธารณชนทราบ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล

สารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ขององค์กร บุคลากรปฏิบัติงานหรือ

ด�าเนนิการตามขัน้ตอนและระยะเวลาทีก่�าหนดไว้อย่างเคร่งครดั คอื 

ทุกกลุ่มงานปฏิบัติงานตามขั้นตอนและตรงต่อเวลา มีการนิเทศ 

ก�ากบั ตดิตาม การด�าเนนิงานของทกุกลุม่งาน บคุลากรมกีารปฏิบตัิ

หน้าทีโ่ดยยดึหลกัตามมาตรฐาน และมคีวามโปร่งใส ตรงกับแนวคิด

ของกระทรวงมหาดไทย ได้ก�าหนดองค์ประกอบในการเสริมสร้าง

การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีของกระทรวงมหาดไทย 

11 องค์ประกอบ (เสน่ห์ จุย้โต, 2557 : 50-51) โดยมองความโปร่งใส 

(Transparency) ต้องให้ข้อมลูต่าง ๆ  ต้องตรงกบัข้อเทจ็จรงิของการ

ด�าเนินการ และสามารถตรวจสอบได้ มีการด�าเนินการที่เปิดเผย 

ชัดเจนและเป็นไปตามท่ีก�าหนดไว้ สามารถปฏิบัติได้โดยมีรูปแบบ 

คือ มีมาตรฐานการศึกษาเป็นตัวก�าหนดการด�าเนินงาน ตั้งคณะ

กรรมการด�าเนนิงานในทกุงาน จดัท�าคูม่อืและปฏทินิการปฏบิตังิาน

 5. ด้านหลกัการมส่ีวนร่วม เคารพในสทิธิ และการปฏิบตัิ

ต่อผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีอย่างสจุรติเทีย่งธรรม และให้โอกาสผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสียมีส่วนร่วม จากการวิจัยพบว่า องค์กรเปิดโอกาสให ้

ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมแสดงความคิดเห็น รวมทั้ง

ให้ข้อเสนอแนะในการด�าเนินการ หรือการปฏิบัติงานขององค์กร  

มส่ีวนร่วมในการด�าเนนิงาน และแสดงความคดิเหน็ในการรบับรกิาร

จากองค์กร รวมถึงเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ในการด�าเนิน

กจิกรรม โดยมุง่ผลส�าเรจ็ และเป้าหมายท่ีชดัเจน ซ่ึงมตีัง้คณะท�างาน

โดยภาคีเครือข่าย สอดคล้องกับงานวิจัยของบลูเมล (Blumel,  

2000 : 25) ที่ได้ท�าการศึกษาวิจัยเรื่อง ความช่วยเหลือระหว่าง

ประเทศ ความร่วมมือกันระหว่างนักสังคมสงเคราะห์และการน�า

หลกัธรรมาภบิาลมาใช้ (ประเทศเคนยา) ว่าหลกัธรรมาภบิาลมคีวาม

จ�าเป็นอย่างยิ่งต่อความร่วมมือต่องานความช่วยเหลือระหว่าง

ประเทศของนักสังคมสงเคราะห์ต่าง ๆ การมีส่วนร่วมจะท�าเกิด 

การปรบัตวัเข้าหากันเพือ่ทีจ่ะสร้างความร่วมมอืเป็นกลุม่ย่อย ๆ  เพือ่

ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการสื่อสาร และการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ข่าวสาร ยงัก่อให้เกิดการสร้างสภาพสงัคมใหม่ ๆ  โดยการน�ากจิกรรม

และความมีส่วนร่วมต่าง ๆ เข้ามาเป็นปัจจัยในการเชื่อมต่อ และยัง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ คิมเมท (Kimmet, 2005 : 32) พบว่า 

หลักธรรมาภิบาลได้ถูกน�าไปใช้อย่างกว้างขวางและเป็นประเด็น

ส�าคัญในการปฏิรูปรูปแบบการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนา  

อีกทั้งจัดให้มีช่องทางที่หลากหลายในการเปิดโอกาสให้กลุ ่ม 

ผูร้บับรกิาร หรอืผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีเข้ามามส่ีวนร่วมพฒันาปรบัปรงุ

การด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สตีเวน 

และคณะ (Steven and Others, 201 2: 1) พบว่า การใช้นวตักรรม

ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการบริหาร รวมถึงการได้รับผลประโยชน์

จากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีโครงสร้างที่ใกล้ชิดกัน

ระหว่างโรงเรียนและผู้บริหาร การบริหารด้วยธรรมาภิบาล ท�าให้

สามารถท�างานร่วมกับผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสียได้อย่างเป็นระบบ  

เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทในการปรับปรุง

พัฒนางาน มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มี 

ส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสม ใช้ Google Form ในการเก็บข้อมูล

คู่กับ Paper ให้บริการในงานของกลุ่มตนเองอย่างเต็มที่เพื่อสร้าง

ความพึงพอใจในผู้รับบริการตรงกับงานวิจัยของ กุลวชัร  หงส์คู 

(2553 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาลนครสมุทรสาคร  

พบว่า บคุลากรภายในเทศบาลนครสมทุรสาครมคีวามรูค้วามเข้าใจ

เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล และมีทัศนคติในทางบวกเกี่ยวกับหลัก 

ธรรมาภบิาลในภาพรวมอยูร่ะดบัเหน็ด้วยมาก ทกุคนจงึจะสามารถ

ปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วมได้ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เข้ามามีส่วนร่วมทบทวนผลการด�าเนินงาน เพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติ

งานที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมกับตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตาม ประเมิน 

นิเทศ งานทุกงาน

 6. ด้านหลกัความรบัผดิชอบ มคีวามส�านกึ และรบัผดิชอบ 

ต่อการปฏบัิติงานในหน้าทีอ่ย่างเตม็ความสามารถ จากการวจิยัพบว่า 

บุคลากรมีความทุ่มเท และเสียสละในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้

ประโยชน์สงูสดุต่อภารกจิขององค์กรตามท่ีวางแผนไว้ สร้างจติส�านกึ

งานการปฏบิตังิาน ในหน้าทีด้่วยความทุม่เท เสยีสละเพือ่ประโยชน์
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สงูสุดขององค์กร สร้างระบบท�างานเป็นทมี และเน้นการตรงต่อเวลา 

มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อให้ได้ผลงานที่มี

ประสิทธิภาพสูงสุด จัดระบบนิเทศ ก�ากับติดตามงานสม�่าเสมอ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ เนียมห์ (Niamh, 2011 : 4) ที่พบว่า 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารว่าเป็นองค์ประกอบ

ส�าคัญ เพราะมีส่วนช่วยให้องค์กรเกิดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ

บทบาทส�าคัญของผู้บริหารในการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ เช่น  

การปรับปรุงกระบวนการท�างาน การประชุม เอกสารส�าคัญต่าง ๆ 

บทบาทและความรับผิดชอบในการดูแลปฏิบัติงานว่าความส�าเร็จ

หรือประสิทธิผลของโรงเรียนขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างฝ่าย

บรหิารกบัสมาชกิในองค์กร มีความส�าคญัต่อระบบความคดิ เพือ่ให้

ทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และเกิดความคุ้มค่าในการท�างาน 

และบุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองในการปฏิบัติหน้าที่

ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ขององค์กร ตรงกับงานวิจัย

ของ พระสกล  ฐานะมฺโม (อินทร์คล้าย) (2556 : 87) ที่ศึกษาการ

บริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา

ในจงัหวดันครสวรรค์ พบว่า การสนบัสนนุและส่งเสรมิในการใช้หลกั

ธรรมาภิบาลนั้น ควรให้เกิดข้ึนภายในหน่วยงานสถานศึกษาอย่าง

แท้จริง ผู ้บริหารต้องท�าตนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อบุคลากรที่อยู ่

ภายใต้การปกครองได้ให้เหน็เป็นแบบอย่าง และคอยกระตุน้บคุลากร 

ให้มีการพัฒนางานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในองค์กรของตนเอง  

เมื่อบุคลากรเกิดความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานของผู้บริหาร

และบริบทต่าง ๆ ก็จะมีความเข้าใจที่ดีอันก่อให้เกิดการบริหารงาน 

อนัก่อให้เกดิการบริหารงานและการท�างานร่วมกันอย่างมปีระสทิธภิาพ 

ตลอดจนส่งเสรมิ และสนบัสนนุบคุลากรให้มกีารพฒันาตนเองอย่าง

ต่อเนือ่ง มคีวามรบัผดิชอบประพฤตปิฏบิตังิานในหน้าทีอ่ย่างถกูต้อง 

และเหมาะสม ก�าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานในทุกกลุ่มงาน  

มีความสามัคคี และประสานสัมพันธ์ เพื่อปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย ประสานความร่วมมือในทุกกลุ่มงาน  

เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร

 7.  ด้านหลักความคุ้มค่า ปรับปรุง และพัฒนางานให้มี

ประสทิธภิาพอยูเ่สมอ จากการวิจยัพบว่า บคุลากรมกีารเปลีย่นแปลง

หรอืปรบัปรงุวธิดี�าเนนิงานต่าง ๆ  เพือ่ให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 

และมีประสิทธิผล น�าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนาในทุกกลุ่ม 

ปรับปรุงวิธีการเก็บข้อมูลจาก paper ไปยัง Google Form องค์กร

มีการวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ของการปฏิบัติงานอย่าง 

ถูกต้อง และเหมาะสม วิเคราะห์นโยบายเพื่อน�ามาวางแผนการ

ท�างาน ประชมุบคุลากรในทุกกลุม่งานอย่างสม�า่เสมอ มกีระบวนการ

ด�าเนินงานอย่างมีระบบ สะดวก รวดเร็ว โดยวิธีท่ีประหยัดเวลา  

แต่ได้ผลงานมากกว่า มีแผนการด�าเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการ

ปฏบิตั ิอกีทัง้มกีารส่งเสรมิวธิกีารท�างานทีไ่ด้รบัการปรบัปรงุพฒันา

แล้ว ให้มปีระสทิธภิาพอยู่เสมอ ส่งเสรมิวธิกีารท�างานในทกุกลุม่จาก

การปรับปรุง/พัฒนางาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตรงกับแนวคิด

ของส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2555 : 10-53) 

ว่าการบรหิารราชการตามแนวทางการก�ากบัดแูลทีดี่ ทีม่กีารออกแบบ 

กระบวนการปฏิบัติงานโดยการใช้เทคนิคและเคร่ืองมือการบริหาร

จัดการที่เหมาะสม ให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน

แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา 

ขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ เพื่อตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนและผู ้มีส ่วนได้ส ่วนเสียทุกกลุ ่ม  

ตลอดจนมกีารปรบัปรงุคณุภาพ และประสิทธภิาพงานอย่างต่อเนือ่ง 

สร้างเครือข่ายในแต่ละกลุ่มงานเพื่อพัฒนางานทั้งองค์กรไปด้วยกัน

ข้อเสนอแนะ
 1.	 ข้อเสนอแนะการน�าผลการวิจัยไปใช้

  1.1 ข้อเสนอแนะส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา

   1) ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สามารถน�ารูปแบบไปใช้ในการบริหารผลการปฏิบัติงาน โดยมีการ

ปรับใช้ในการเพิ่มจุดเด่น หรือพัฒนาจุดด้อยตามสภาพบริบท

    2) ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สามารถน�ารูปแบบการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ไปปรับใช้

เป็นแนวทางในการพัฒนาผลการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อ 

การพัฒนาคุณภาพ

   3) ผู ้บริหารในส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาควรกระตุ้นให้บุคลากรตระหนักและเห็นความส�าคัญ

ของการปฏบิตังิานตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือเป็นแนวทางการปฏบิตัิ

งานที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน

  1.2 ข้อเสนอแนะระดับปฏิบัติ

   1) รปูแบบการปฏิบตังิานตามหลักธรรมาภบิาล 

ด้านหลักนิติธรรม บุคลากรต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบขององค์กร

อย่าเคร่งครดั เน้นหลกัการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายใน

    2) รปูแบบการปฏิบตังิานตามหลักธรรมาภบิาล 

ด้านหลักคุณธรรม บุคลากรต้องปฏิบัติตนอยู่ในคุณธรรม และ 

จรรยาบรรณวิชาชีพ และส่งเสริมค่านิยมขององค์กร ประพฤติตน

เป็นแบบอย่างที่ดีขององค์กร

    3) รปูแบบการปฏิบตังิานตามหลักธรรมาภบิาล 

ด้านหลักความโปร่งใส บุคลากรต้องปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 

ตรงไปตรงมา สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานได้ โดยรับฟัง 

ความคิดเห็นของส่วนรวม และร่วมก�ากับติดตามการประเมินผล 

ในการปฏิบัติงาน

   4) รปูแบบการปฏิบตังิานตามหลักธรรมาภบิาล 

ด้านหลกัการมส่ีวนร่วม บคุลากรทกุฝ่ายมส่ีวนร่วมในการปฏบิตังิาน 
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และเปิดโอกาสให้ผู ้ รับบริการมีส่วนร่วมรับรู ้ และร่วมแสดง 

ความคิดเห็น

   5) รปูแบบการปฏบิตังิานตามหลกัธรรมาภิบาล 

ด้านหลักความรับผิดชอบ บุคลากรต้องมีความรับผิดชอบต่อการ

ปฏบิตังิาน ในหน้าทีอ่ย่างเตม็ความสามารถ และมกีารพฒันาตนเอง

อย่างต่อเนื่อง

    6) รปูแบบการปฏบิตังิานตามหลกัธรรมาภิบาล 

ด้านหลักความคุ้มค่า บุคลากรต้องมีการปรับปรุงคุณภาพ และ

พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ มีการสร้างภาคีเครือข่าย 

ในแต่ละกลุ่มงานเพื่อพัฒนางานทั้งองค์กรไปด้วยกัน

	 2.	 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

    1) ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตาม

หลักธรรมาภิบาลของส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ชลบุรี เขต 2  

    2)  ควรส่งเสริมให้มกีารศกึษาวจิยัเกีย่วกับการพฒันา 

รูปแบบการบริหารผลการปฏิบัติงานในของส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศกึษาประถมศกึษาชลบรุ ีเขต 2 อย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้สอดคล้อง

กับสภาพบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

    3) ควรศึกษาถึงข้อจ�ากัดและปรับปรุงรูปแบบการ

ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ให้สอดคล้องต่อกระบวนการบริหารงาน

ของส�านักงานเขตพื้นที่
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพหนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส�าหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนก่อนและ

หลังเรียน ด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านคลองครก จ�านวน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) เครือ่งมอื ได้แก่ 1) หนงัสอืส่งเสรมิการอ่าน จ�านวน 7 เรือ่ง ดงันี ้เล่มที ่1 นทิานพืน้บ้านของจงัหวดัจนัทบรุ ีเรือ่ง พระนางกาไว 

เล่มที่ 2 นิทานคติธรรม เรื่อง พญาช้างผู้เสียสละ เล่มที่ 3 นิทานทั่วไป เรื่อง มาเหนือเมฆ เล่มที่ 4 วันโลกแตก เล่มที่ 5 เรื่อง ปากพาซวย 

เล่มที่ 6 เรื่อง แค่พริบตาเดียว และ เล่มที่ 7 เรื่อง ถ่ายทอดสด 2) แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ 3) แผนการจัดการเรียนรู้ 4) แบบวัด

ทักษะการอ่านจับใจความ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบที 

 ผลวิจัยพบว่า 1) หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ 80.05/83.56 2) ผลการเปรียบเทียบทักษะการอ่านจับใจความ ของนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน  

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่าการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน มีส่วนช่วย 

ในการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความให้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้นักเรียนมีกระบวนการในการล�าดับเรื่องราวได้อย่างเป็นระบบ

ค�าส�าคัญ : หนังสือส่งเสริมการอ่าน, ทักษะการอ่านจับใจความ
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Abstract
 The purposes of this research were: 1) to develop and find out the efficiency of supplementary books of 

Thai Language Department for Prathomsuksa 5 students to be effective according to the 80/80 criteria and  

2) to compare the students’ reading comprehension skills of both pre and post learning with the supplementary 

books of Thai Language Department for Prathomsuksa 5 students. The sample group used in this research was  

30 Prathomsuksa 5 students from Banklongkrok School in the first semester of the academic year 2020 gaining  

from purposive sampling.  Research instruments were: 1) seven topics of the supplementary books included  

(1) a Chanthaburi folk tale on Phranang Kawai, (2) a fable on Phraya Chang Phu Siar Sara, (3) general tales on Ma Nua 

Mek, (4) Wan Lok Taek, (5) Pak Pa Suay, (6) Khae Phrip Ta Diaw, (7) Thay Thod Sod, 2) reading comprehension  

exercises, 3) lesson plans and 4) a test on reading comprehension skills.  Statistics used for data analysis were: mean, 

standard deviation and T-test.

 The results found that: 1) the supplementary books for reading comprehension skills of Thai Language 

Learning Area for Prathomsuksa 5 students had efficiency of 80.05/83.56. 2) The comparison of students’ reading 

comprehension skills using the supplementary books showed that post-learning skill was higher than pre-learning 

with statistical significance at .05 level. The research results showed that the use of supplementary books  

contributed to the development of reading comprehension skills even further. As a result, students had a  

systematic process of sequencing.

Keywords : Supplementary Books, Reading Comprehension Skills
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บทน�า
 การศึกษาเป็นปัจจัยที่จ�าเป็น มีประโยชน์ยิ่งต่อการด�ารง

ชีวิตของมนุษย์ และมีความส�าคัญ ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าปัจจัยพื้นฐาน

อื่น ๆ ซึ่งได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค 

หากประชาชนไทยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือทั้งหมดขาดการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน ก็เท่ากับว่าชีวิตขาดสิ่งจ�าเป็นที่ชีวิตขาดไม่ได้ ชีวิตก็จะ

ตกอยู่ในภาวะยากเข็ญด้อยคุณค่าขาดความสมบูรณ์ ขาดคุณภาพ 

และขาดความปกติสุขท่ีสามัญชนพึงได้รับ (กรมวิชาการ, 2552 : 

15) แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 (พ.ศ. 2560 

- 2564) ได้ให้ความส�าคัญกับการศึกษาโดยเสริมสร้าง ความรู้ความ

เข้าใจ และก�าหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับการจัดกระบวนการ

เรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั ได้ทดลองปฏบิตัจิริงสามารถแสวงหา

และสร้างความรูด้้วยตนเองทีน่�าไปสูก่ารรูจั้กคดิวเิคราะห์ส่งเสรมิให้

ครพูฒันาการเรยีนรู้ เข้าใจศักยภาพและสตปัิญญาของผูเ้รยีน ดงันัน้ 

ครผููส้อนกลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย จงึมบีทบาททีส่�าคญัในการ

พฒันาและปรบัปรงุคุณภาพการเรียนรูภ้าษาไทยให้กบัผูเ้รยีนทกุคน 

โดยเริ่มจากการส�ารวจประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ค�านึงว่า

ผู้เรียนแต่ละคนมีวิธีการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกัน ควรให้โอกาสผู้เรียน 

ค้นพบวธิกีารเรยีนรูข้องตนเอง และออกแบบจดักจิกรรมการเรยีนรู้

ให้เหมาะสมกบัพ้ืนฐานของผูเ้รยีน ซึง่จะช่วยให้ผูเ้รยีนเกิดการเรยีนรู้ 

ได้ดี มีพัฒนาการที่เป็นไปตามความสามารถ และเต็มตามศักยภาพ 

นอกจากนีค้วรบูรณาการสิง่ทีต้่องการให้กบัผูเ้รียนได้เรยีนรู ้โดยการ

จดับรรยากาศท่ีเอือ้ต่อการเรยีน จัดเตรยีมและเลอืกสือ่ให้เหมาะสม

กับกิจกรรม มีการประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ด้วยวิธีการที่หลากหลาย และให้โอกาสผู ้เรียนได้ประเมินและ

พัฒนาการเรียนรู ้ของตนเองอย่างต่อเน่ือง (ส�านักวิชาการและ

มาตรฐานการศึกษา, 2551 ข : 10) 

 การออกแบบการจัดการเรียนรู้มีหลายรูปแบบ ครูผู้สอน

สามารถเลือกน�ามาใช้ หรือปรับใช้โดยค�านึงถึงสภาพและลักษณะ

ของผู้เรียน ควรเน้นการให้ประสบการณ์ท่ีเปิดโอกาสให้มีการฝึก

ปฏบิตั ิในด้านทกัษะการฟัง การพดู การอ่าน และ การเขยีน ซึง่เป็น

กิจกรรมที่ไม่สามารถแยกจากกันได้โดยเด็ดขาด การบูรณาการ

ทักษะทางภาษาเข้าด้วยกัน ย่อมท�าให้ผู้เรียนเรียนรู้ภาษาไทยได้

อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพของ 

ผู้เรียนภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 (ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551 

ก : 1) ทีร่ะบวุ่าภาษาไทยเป็นทกัษะทีต้่องฝึกฝนจนเกดิความช�านาญ

ในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย

ผู้เรียนจ�าเป็นต้องฝึกฝนด้านการอ่าน เพื่อสร้างความเข้าใจ รวมไป

ถึงความรู้จากสิ่งที่อ่านเพื่อน�าไปปรับใช้ในชีวิตประจ�าวันได้ ดังนั้น

เมื่อผู้เรียนได้รับการส่งเสริมการอ่านอย่างถูกต้อง ย่อมเป็นการ

พัฒนาความสามารถในการอ่านที่ดี 

 จากทีก่ล่าวไปในข้างต้นนัน้ สามารถน�าไปสู่การวเิคราะห์

ผลการประเมินของการทดสอบโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานปลายป ี

การศึกษา เคร่ืองมือการทดสอบพัฒนาโดยส�านักทดสอบทางการ

ศึกษา สพฐ. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดทักษะกระบวนการด้าน

การอ่านให้สูงขึน้ได้ ซึง่พบว่า คะแนนเฉล่ียในภาพรวมระดับประเทศ

ปีการศกึษา 2562 ของวิชาภาษาไทยในระดบัชัน้ประถมศกึษาทักษะ

ความสามารถทางด้านการอ่าน (อ่านรู้เรื่อง, อ่านจับใจความ) ยังคง

มีมาตรฐานไม่เป็นตามเกณฑ์ คือ ร้อยละ 60 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จากผลการทดสอบทางการศึกษา

ด้วยแบบทดสอบมาตรฐาน โดยใช้ข้อสอบมาตรฐาน (อ่านออก 

เขียนได้) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

นกัเรยีนได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ 55.90 (ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1, 2562 : 24) ผลการประเมินข้างต้นนั้น 

ได้สะท้อนให้เห็นว่าทุกฝ่ายต้องพยายามในการปรับปรุงการจัดการ

เรยีนรู ้เพือ่พฒันาความสามารถด้านการอ่าน อนัเป็นพืน้ฐานท่ีส�าคัญ 

และต้องปรบัประยกุต์ใช้ให้เกดิผลอย่างแท้จรงิ เหน็ได้จากการศกึษา

งานวิจัยของ นัฐพร  ไพยะเสน (2558 : 38) ที่ได้ศึกษาปัญหาการ

จัดการเรียนรู้ด้านการอ่านจับใจความ โดยพบว่า การอ่านมีความ

ส�าคัญช่วยให้เกิดการพัฒนาความคิด ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์  

มเีหตผุลในการตดัสนิใจ เพิม่พนูความรูท้นัต่อเหตกุารณ์ทีเ่ปลีย่นแปลง 

อย่างรวดเร็ว และการอ่านยังช่วยให้เกิดความเพลิดเพลิน สามารถ

น�าความรู้จากการอ่านไปใช้ประโยชน์ในการด�าเนินชีวิตในสังคม

ปัจจบุนัอยา่งมคีวามสขุ จงึควรมกีารจดักิจกรรมเสรมิการอ่าน และ

หากจะให้เกดิผลทีป่ระจกัษ์ ครผููส้อนต้องจดัการเรียนรูใ้ห้ผูเ้รยีนเกดิ

ทกัษะ การจบัใจความของเรือ่งทีอ่่านให้ได้อย่างชดัแจ้ง รู้ถึงสิง่ท่ีอ่าน

ว่าสือ่ถงึอะไร และมคีวามเป็นเหตเุป็นผลกนัอย่างไร โดยผูเ้รยีนต้อง

ล�าดับเหตุการณ์และรู้ถึงข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้อย่างครบถ้วน

สมบูรณ์ (จุไรรัตน์  ลักษณะศิริ และบาหยัน  อิ่มส�าราญ, 2557 : 

45-46) 

 การจัดการเรียนรูโ้ดยใช้หนงัสอืส่งเสรมิการอ่านเป็นปัจจยั

ที่ส�าคัญที่จะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดนิสัยรักการอ่าน การแสวงหา

ความรู ้และส่งเสรมิความสามารถด้านการอ่านของผูเ้รยีนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของนันทนิจ  มีศิลป์ และ 

พรสวรรค์  ศิริกัญจนาภรณ์ (2555 : 6-7) เกี่ยวกับการใช้หนังสือ 

ส่งเสริมการอ่านในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ให้มีลักษณะ

เร้าใจให้เกดิความอยากอ่านหนงัสอื เกดิความพยายามทีจ่ะอ่านเพือ่

จะได้รูเ้รือ่งทีน่่ารูท้ีม่อียูใ่นหนงัสอื และน่าสนกุตามกจิกรรมท่ีจดัขึน้ 

มีการแนะน�า กระตุ้นให้อยากรู้อยากเห็นเรื่องน่ารู้ต่าง ๆ เกิดความ

รอบรู้ คิดกว้าง มีการอ่านต่อเนื่องจนเป็นนิสัย ตลอดจนการสร้าง

บรรยากาศที่น่าอ่าน รวมทั้งให้มีวัสดุการอ่าน มีแหล่งการอ่าน 

ทีเ่หมาะสมและเพียงพอจะส่งผลให้นกัเรยีนมพีฒันาการด้านการอ่าน 

อย่างเต็มศักยภาพ ก่อให้เกิดเป็นรากฐานในการเรียนรู้ในระดับ 
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สูงขึ้นและในการเรียนในวิชาต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 

ดงันัน้หนงัสอืส่งเสรมิการอ่านทีจ่ดัให้กบัผูเ้รยีนได้พฒันาการอ่านจงึ

ควรเป็นสื่อที่มีความหมายต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีกระตุ้นความ

สนใจ และพฒันาความสามารถด้านการอ่านให้ผูเ้รยีนได้อย่างแท้จรงิ 

อีกทั้งหนังสือส่งเสริมการอ่านนั้น จะแตกต่างไปจากหนังสือเรียน 

เพราะหนังสือเรียนมีข้อจ�ากัดของเน้ือหาสาระท่ีเป็นจุดเน้นของ 

ท้องถิ่น และบางเนื้อหานั้นล้าสมัยเกินกว่าเหตุการณ์ใหม่ ๆ  เกิดขึ้น

ในปัจจบุนั (กระทรวงศกึษาธกิาร, 2551 : 23) อกีทัง้หนงัสอืส่งเสรมิ

การอ่านนั้นสามารถสอดแทรกบูรณาการการเรียนรู้กับชีวิตจริง  

สร้างความหมายต่อการเรยีนรูใ้ห้ผูเ้รยีนเพือ่สร้างแรงบนัดาลใจจาก

การอ่านหนังสือ 

 การจดัการเรียนรูโ้ดยใช้หนงัสอืส่งเสริมการอ่านนัน้ผูส้อน

ควรท�าความเข้าใจกับแนวคิด จุดประสงค์ของหนังสือ เพื่อให้เกิด

ความชัดเจนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และพัฒนาความ

สามารถ ด้านการคิด กับการอ่านควบคู่กันไป ครูผู้สอนจึงมีบทบาท

ส�าคัญในการสร้างทัศนคติอันถูกต้องเกี่ยวกับการอ่าน รวมทั้งต้อง 

ใช้วธิกีารจดัการเรยีนรูท้ีส่่งเสรมิการอ่านหนงัสอื การค้นคว้าความรู้ 

ที่น�าไปสู่การพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ (นิตยา เดวิเลาะ, 2551 : 4) ดังนั้นการจัดกิจกรรม

การเรยีนรูโ้ดยใช้หนงัสอืส่งเสรมิการอ่าน นอกเหนอืจากหนงัสือทีใ่ช้

ในการเรียนในแต่ละรายวิชา จะเป็นการเสริมประสบการณ์ 

ให้ความรู้เพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างลักษณะนิสัยที่ดี  

เพือ่สร้างความเข้าใจในสิง่แวดล้อม สร้างความสนใจในการอ่านหนงัสอื 

ให้กับผู ้เรียนที่ทุกฝ่าย ต้องเร่งด�าเนินการอนุรักษ์และสืบทอด

วัฒนธรรมของหนังสือเพื่อช่วยให้เข้าใจกันและกัน และช่วยให ้

ทกุคนมกีารด�ารงชวีติอยูใ่นสังคมได้อย่างมคีวามสขุ จงึควรสนบัสนนุ

การสร้างและส่งเสริมการอ่านหนังสือที่ดีจนเป็นนิสัย 

 จากการศึกษางานวิจัย การพัฒนาการอ่านจับใจความ  

กรีนและออกฟอร์ด (Green & Oxford, 1995) ศึกษาผลของกลวิธี

การเรียนหลาย ๆ  แบบที่มีผลต่อความสามารถทางภาษาและพบว่า

ในบรรดากลวธิกีารเรยีน หลากหลายรปูแบบนัน้ การอ่านเพือ่ความ

เพลิดเพลินมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับความสามารถทางภาษา

ของผู้เรยีนมากทีส่ดุ เช่น หนงัสอืประเภทหนงัสอืพมิพ์ วารสาร และ

นวนิยาย ในปริมาณมากเป็นวิธีการที่ปฏิบัติได้ง่ายกว่ากลวิธีอื่น ๆ 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านของนัฐพร   

ไพยะเสน (2558 : 18) ท่ีวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาหนังสือส่งเสริม 

การอ่าน เรื่อง สระ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส�าหรับนักเรียน

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 ผลการวจิยัพบว่า คณุภาพของหนงัสอืส่งเสรมิ

การอ่านจากการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิมีคุณภาพตามเกณฑ์ 

การประเมนิ อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ ประสทิธภิาพของหนงัสือส่งเสรมิ

การอ่านมีค่า เท่ากับ 88.87/86.96 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการเรียนด้วยหนังสือ 

ส่งเสริมการอ่านสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ .01 และ

ความพงึพอใจของนกัเรยีนต่อการเรยีนด้วยหนงัสอืส่งเสรมิการอ่าน

โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด นอกจากหนังสือส่งเสริมการอ่านจะ

ช่วยเสริมประสบการณ์ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะการอ่านท่ีน�า

ไปสู่การพฒันาความสามารถในการคิด จบัประเดน็ส�าคัญได้ เนือ้หา 

ที่ปรากฏในหนังสือที่ถูกต้อง ทันสมัย และเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน 

ในการท�าความเข้าใจที่ถูกต้องน้ัน ควรค�านึงถึงโครงสร้าง จุดเน้น 

หรือสาระส�าคัญของเรื่อง ภาพประกอบที่ใช้ต้องชัดเจน สอดคล้อง

สัมพันธ์กับเรื่อง ซึ่งการจัดการเรียนรู้จะเกิดผลดียิ่งขึ้น 

 ผูว้จิยัในฐานะทีเ่ป็นครผููส้อนกลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 

โรงเรียนบ้านคลองครก ได้พบปัญหาว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรยีนต�า่กว่าเกณฑ์มาตรฐาน ซึง่จากผลการทดสอบทางการศกึษา 

ด้วยแบบทดสอบมาตรฐาน โดยใช้ข้อสอบมาตรฐาน (อ่านออก 

เขียนได้) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

นกัเรยีนได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ 55.90 (ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1, 2562 : 34) นอกจากนี้พบว่า ในด้าน

การอ่านนั้น ผู้เรียนมีคะแนนด้านการอ่านต�่ากว่ามาตรฐานที่ทาง

โรงเรียนตั้งไว้ คือ ร้อยละ 60 โดยมาตรฐานดังกล่าวได้ระบุถึง

คุณภาพของผู้เรียนเกี่ยวกับความสามารถด้านการอ่าน ตัวชี้วัดที่ 

น้อยท่ีสดุคอื มาตรฐานที ่5.1 ด้านวรรณคดแีละวรรณกรรม เกีย่วกบั 

การจับใจความผลการประเมินดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ผู้สอนจะ

ต้องมีความพยายามให้มากยิ่งขึ้นในการจัดการเรียนรู้เพื่อปรับปรุง

คุณภาพของผู้เรียนให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก�าหนดไว้  

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการใช้หนังสือ 

ส่งเสริมการอ่าน เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความ

ของนกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที ่5 เพือ่ให้เกิดการพฒันาอย่างต่อเนือ่ง 

สู่การสร้างคุณภาพการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยท่ีเน้นผู้เรียนเป็น

ส�าคญั และปรบัปรงุการจดัการเรยีนรูใ้ห้เกดิคณุภาพสงูสดุต่อผูเ้รยีน

ให้มากที่สุด ทั้งในด้านการอ่าน และการอ่านเพื่อจับใจความ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพหนังสือส่งเสริมการอ่าน  

กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย ส�าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 

ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

 2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่านจับใจความ ก่อนและ

หลังเรียน จากการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

สมมุติฐานการวิจัย
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้

ด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน มีทักษะการอ่านจับใจความ หลังเรียน

สูงกว่าก่อนเรียน
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อุปกรณ์	และวิธีด�าเนินการวิจัย
 วิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ ด้วย

หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส�าหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีรายละเอียดดังนี้

 ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิย ได้แก่ นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา

ปีที่ 5 ที่ศึกษาอยู่ในอ�าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ภาคเรียน 

ที่ 1 ปีการศึกษา 2563 มีนักเรียนจ�านวน 580 คน

 กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั ได้แก่ นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา 

ปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านคลองครก 

จ�านวน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนด้านการอ่านต�่ากว่ามาตรฐานที ่

ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 60 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ หนังสือส่งเสริม 

การอ่าน แผนการจัดการเรียนรู ้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน  

แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ และแบบวัดทักษะการอ่าน 

จับใจความ

 การหาคุณภาพเครื่องมือ

 1. หนังสือส่งเสริมการอ่าน หาคุณภาพโดยเสนอต่อ 

ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินความเหมาะสมหนังสือส่งเสริมการอ่าน 

จ�านวน 5 ท่าน ท�าการประเมิน 5 ระดับ จากนั้นน�าหนังสือส่งเสริม

การอ่านไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

ทีไ่ม่ใช่กลุม่ตวัอย่างเพ่ือศกึษาหาข้อบกพร่องและปรบัปรงุให้สมบรูณ์

มีขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนนี้ด�าเนินงานด้วยใช้วิธีการวิจัยเชิงทดลอง 

และกรอบแนวคดิการทดสอบประสทิธภิาพสือ่ (ชยัยงค์  พรหมวงศ์, 

2556 : 19) แล้วผู้วิจัยท�าการวิเคราะห์สภาพและสรุปปัญหา โดย

ก�าหนดค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

 2. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน 

หาคุณภาพโดยน�าแผนการจัดการเรียนรู้เสนอผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน  

5 ท่าน เพือ่ตรวจพิจารณาความเหมาะสมของแผนการจดัการเรยีนรู้ 

เกี่ยวกับสาระส�าคัญ จุดประสงค์การเรียนรู ้ เน้ือหา กิจกรรม 

การเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โดย 

ผู้เชี่ยวชาญประเมินผลแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

 3. แบบฝึกทักษะการอ่านจบัใจความ หาคณุภาพโดยน�า

แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ เสนอผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 5 ท่าน 

เพื่อตรวจพิจารณาความเหมาะสมของแบบฝึกทักษะการอ่าน 

จับใจความ โดยผู้เชี่ยวชาญประเมินผลแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

5 ระดับ (พวงรัตน์  ทวีรัตน์, 2543 : 107)

 4. แบบวัดทักษะการอ่านจับใจความ หาคุณภาพโดย

เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิง

เน้ือหา แล้วน�าผลการพิจารณาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  

จากนัน้น�าแบบวดัทกัษะการอ่านจบัใจความ ทีไ่ด้ไปหาค่าความยาก 

และค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อด้วยเทคนิค 27% โดยทดสอบกับ

นกัเรยีนทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่างในการทดลองใช้แบบทดสอบ (Try out) 

จ�านวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง คัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความ 

ยากง่ายระหว่าง 0.20 ถึง 0.80 และมีค่าอ�านาจจ�าแนกตั้งแต่ 0.20 

ขึ้นไปจ�านวน 40 ข้อ น�าแบบวัดทักษะการอ่านจับใจความที่ผ่าน

เกณฑ์การพิจารณาดังกล่าวไปวิเคราะห์ค่าความเชื่อม่ัน จากสูตร 

(KR 20) ของคูเดอร์ริชาร์ดสัน (ชัยยงค์  พรมหมวงศ์, 2556 : 54)

 การเก็บข้อมูลในการวิจัย เก็บข้อมูลโดยใช้แบบวัดทักษะ

การอ่านจับใจความ น�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ค่าทางสถิติ โดยใช้ 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบทีแบบโดยการทดสอบค่าที 

(t-test แบบทางเดียว (One-tailed test))

ผลการวิจัย
 ตอนที ่1 การหาประสิทธภิาพของหนงัสอืส่งเสรมิการอ่าน 

กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทยชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 มปีระสทิธภิาพ

ตามเกณฑ์ 80/80 ตามเกณฑ์ E1 / E2

กรอบแนวคิดในการวิจัย
 

ภาพประกอบ	1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

เปนประโยชนตอผูอานในการทําความเขาใจท่ีถูกตองนั้น ควรคํานึงถึงโครงสราง จุดเนน หรือสาระสําคัญของเรื่อง 
ภาพประกอบท่ีใชตองชัดเจน สอดคลองสัมพันธกับเรื่อง ซึ่งการจัดการเรียนรูจะเกิดผลดียิ่งขึ้น  
           ผูวิจัยในฐานะท่ีเปนครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โรงเรียนบานคลองครก ไดพบปญหาวานักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน ซึ่งจากผลการทดสอบทางการศึกษาดวยแบบทดสอบมาตรฐาน โดยใชขอสอบ
มาตรฐาน (อานออกเขียนได) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 นักเรียนไดคะแนนเฉล่ียรอยละ 55.90 
(สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1. 2562 : 34) นอกจากน้ีพบวา ในดานการอานนั้น ผูเรียนมีคะแนน
ดานการอานตํ่ากวามาตรฐานท่ีทางโรงเรียนตั้งไว คือ รอยละ60 โดยมาตรฐานดังกลาวไดระบุถึงคุณภาพของผูเรียนเก่ียวกับ
ความสามารถดานการอาน ตัวช้ีวัดท่ีนอยท่ีสุดคือ มาตรฐานท่ี 5.1 ดานวรรณคดีและวรรณกรรม เก่ียวกับการจับใจความผล
การประเมินดังกลาวสะทอนใหเห็นวา ผูสอนจะตองมีความพยายามใหมากย่ิงข้ึนในการจัดการเรียนรูเพื่อปรับปรุงคุณภาพของ
ผูเรียนใหบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไว จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการใชหนังสือสงเสริม
การอาน เพ่ือพัฒนาความสามารถดานการอานจับใจความ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยาง
ตอเนื่องสูการสรางคุณภาพการจัดการเรียนรูภาษาไทยท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และปรับปรุงการจัดการเรียนรูใหเกิดคุณภาพ
สูงสุดตอผูเรียนใหมากที่สุด ท้ังในดานการอาน และการอานเพ่ือจับใจความ 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพหนังสือสงเสริมการอาน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 
ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80  
 2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอานจับใจความ กอนและหลังเรียน จากการใชหนังสือสงเสริมการอาน กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 
สมมุติฐานการวิจัย 
 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูดวยหนังสือสงเสริมการอาน มีทักษะการอานจับใจความ  
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  
 
 
 
  
ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
อุปกรณ และวิธีดําเนินการวิจัย 
 วิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการอานจับใจความ ดวยหนังสือสงเสริมการอาน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 มีรายละเอียดดังนี้ 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีศึกษาอยูในอําเภอแกงหางแมว จังหวัดจันทบุรี 
ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563 จํานวน มีนักเรียนจํานวน 580 คน 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563 โรงเรียนบาน
คลองครก จํานวน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจากกลุมตัวอยางมีคะแนนดานการอานต่ํา
กวามาตรฐานท่ีต้ังไว คือ รอยละ60  
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก หนังสือสงเสริมการอาน แผนการจัดการเรียนรูโดยใชหนังสือสงเสริมการอาน 
แบบฝกทักษะการอานจับใจความ และแบบวัดทักษะการอานจับใจความ 
 การหาคุณภาพเครื่องมือ 

หนังสือสงเสริมการอาน ทักษะการอานจับใจความ 

ตัวแปรตาม ตัวแปรตน 
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ตารางที่	2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและร้อยละของคะแนนจากการท�าแบบวัดทักษะการอ่านจับใจความ

 
จ�านวนนักเรียน คะแนนเต็ม

                          คะแนนที่ได้

  	 SX
2
 X̄   S.D. ร้อยละ

 30 30 752 25.07 2.56 83.56

ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E
2
) เท่ากับ 83.56

 จากตารางท่ี 1 พบว่า นักเรียนมีคะแนนรวมเฉล่ียจาก 

การท�าแบบฝึกทกัษะการอ่านจบัใจความในหนงัสอืส่งเสรมิการอ่าน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ทั้ง 7 ชุด  

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 56.04 จากคะแนนเต็ม 70 คะแนน คิดเป็น 

ร้อยละ 80.05 แสดงว่ามปีระสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) เท่ากบั 

80.05

ตารางที่	1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ  

  ในหนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทั้ง 7 ชุด

 
ชุดกิจกรรม n คะแนนเต็ม

                          คะแนนที่ได้

   	 SX
1
 X̄   S.D. ร้อยละ

 ชุดที่ 1 30 10 258 8.60 0.56 86.00

 ชุดที่ 2 30 10 233 7.77 0.56 77.67

 ชุดที่ 3 30 10 241 8.03 0.55 80.33

 ชุดที่ 4 30 10 246 8.20 0.55 82.00

 ชุดที่ 5 30 10 224 7.47 0.62 74.67

 ชุดที่ 6 30 10 233 7.77 0.56 77.67

 ชุดที่ 7 30 10 246 8.20 0.55 82.00

 รวม 30 70 1681 56.04 0.56 80.05

ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E
1
) เท่ากับ  80.05

 จากตารางที ่2  พบว่า นกัเรยีนทีเ่รยีนด้วยหนงัสือส่งเสรมิ

การอ่าน มีคะแนนจากการท�าแบบวัดทักษะการอ่านจับใจความ 

มค่ีาเฉลีย่ 25.07 จากคะแนนเตม็ 30 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 83.56 

แสดงว่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 83.56

ตารางที่	3 แสดงประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 
ประสิทธิภาพ คะแนนเต็ม

 คะแนนที่ได้

   ร้อยละ

 ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E
1
) 70 80.05

 ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E
2
) 30 83.56

 จากตารางที่ 3  พบว่า ประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริม

การอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 

คะแนนแบบฝึกทักษะในหนังสือส่งเสริมการอ่าน คะแนนเต็ม 70 

คะแนนที่ได้ คิดเป็นร้อยละ 80.05 แสดงว่า ประสิทธิภาพของ

กระบวนการ (E1) เท่ากับ 80.05 และคะแนนแบบทักษะการอ่าน

จบัใจความ คะแนนเตม็ 30 คะแนนทีไ่ด้ คดิเป็นร้อยละ 83.56 แสดงว่า 

ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E2) เท่ากับ 83.56 ดังนั้นหนังสือ 

ส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา 

ปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ 80.05/83.56

 จากการสัมภาษณ์ผู ้เรียนหลังการใช้หนังสือส่งเสริม 

การอ่านพบว่า หนังสือส่งเสริมการอ่านมีสีสันสวยงาม เนื้อหาอ่าน

สนกุ แต่มคี�าทีต้่องสะกดเป็นจ�านวนมาก นกัเรยีนใช้เวลาในการอ่าน

เกินกว่าเวลาที่ก�าหนด ประมาณ 10-15 นาที นักเรียนอยากให ้

หนังสือเรียนเป็นลักษณะเหลือนหนังสือส่งเสริมการอ่าน มีท้ัง
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ตารางที่	4 แสดงผลการเปรียบเทียบทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียน ก่อนและหลังเรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 ทักษะการอ่านจับใจความ n คะแนนเต็ม X̄   S.D. t p

 ก่อนเรียน 30 30 13.17 2.04 18.280* 0.000

 หลังเรียน 30 30 25.07 2.56  

*p < .05

รูปภาพ สีสัน เนื้อหาไม่มากจนเกินไป ค�าสะกดง่าย (นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านคลองครก, สัมภาษณ์. 2562)

 ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบทักษะการอ่านจับใจความ

ของนักเรียน ก่อนและหลังเรียน ด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 จากตารางที่ 4 พบว่า ทักษะการอ่านจับใจความของ

นักเรียนที่เรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนเรียน ค่าเฉลี่ย 13.17  

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.04 และหลังเรียน ค่าเฉลี่ย 

25.07 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.56 สรุปได้ว่านักเรียน

มีทักษะการอ่านจับใจความก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกัน 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติระดับ .05 โดยนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

สรุปและอภิปรายผล
 จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ 

ด้วยหนงัสอืส่งเสรมิการอ่าน กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย ส�าหรบั

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อภิปรายผลได้ ดังนี้

 1.	 การทดลองหาประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริม 

การอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ

 การทดลองหาประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่าน 

เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ พบว่า เครื่องมือดังกล่าว  

ทีผู้่วจิยัสร้างขึน้มปีระสทิธภิาพ 80.05/83.56 หมายความว่า หนงัสือ

ส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระ 

การเรียนรู ้ภาษาไทย ช่วยให้นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยจากการ 

ท�าแบบฝึกทกัษะการอ่านจบัใจความ กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย

ทัง้ 7 เล่ม เท่ากบั 80.05 และได้คะแนนเฉลีย่จากการท�าแบบทดสอบ

วัดทักษะการอ่านจับใจความ กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาไทย 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 หลังเรียน เท่ากับ 83.56 ท�าให้การเรียนรู้ 

ของนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังน้ีเป็นเพราะเครื่องมือ 

ที่พัฒนาขึ้น มีการวางแผน การล�าดับเนื้อหา การใช้ภาษาและสร้าง

กระบวนการอ่านที่ง่ายต่อการท�าความเข้าใจ เป็นไปตามสมมติฐาน

ของการวิจัย เนื่องมาจากการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน 

เพือ่พัฒนาทกัษะการอ่านจบัใจความ กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ผูว้จิยัได้ศึกษาทฤษฎ ีเอกสารหลกัสตูรงานวจัิย 

ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน และ

ก�าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ไว้อย่างชัดเจน จากการสัมภาษณ์

นกัเรยีนพบว่า หนงัสือส่งเสรมิการอ่าน มเีนือ้หาสนกุ เร้าความสนใจ

ของนักเรียน ใช้ภาษาเข้าใจง่ายเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ภาพ

สวยงามและชัดเจน สอดคล้องกบัเนือ้หาทีท่�าให้นกัเรยีนมคีวามสนใจ 

ในการอ่าน เกิดจินตนาการ ความเพลิดเพลิน และได้รับความรู้ 

ในหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการสรุปใจความส�าคัญ วิเคราะห์

เหตุการณ์ และลักษณะของตัวละคร ข้อคิดในนิทาน ได้รับการ 

ปลกูฝังคณุธรรม จรยิธรรม และการพฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความ

ของนักเรียนของนักเรียนได้ดียิ่งข้ึนเป็นอย่างดี สอดคล้องกับถวัลย์  

มาศจรัส และ พรพรต  เจนสุวรรณ์ (2547 : 4) กล่าวไว้ว่า หนังสือ

ส่งเสริมการอ่านเป็นหนังสือที่จัดท�าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เน้นไป 

ในทางส่งเสรมิให้ผูอ่้านเกดิทกัษะในการอ่านและนสิยัรกัการอ่านยิง่ขึน้ 

และสอดคล้องกับงานวิจัยของมลิวัลย์  กรองทิพย์ (2556 : 80-82) 

ได้ศึกษาวิจัย การพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความ  

โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาไทย  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และพบว่าหนังสือส่งเสริม

การอ่านมเีนือ้หาทีน่กัเรยีนให้ความสนใจในการอ่าน มปีระสทิธภิาพ 

ค่าดัชนีประสิทธิผลของ 80/80 สูงกว่ามาตรฐานที่ตั้งไว้ คือ 

84.27/86.03 แสดงว่าหนังสือส่งเสริมการอ่าน ท�าให้ผู้เรียนมีความ

ก้าวหน้า 0.71 มีค่าเท่ากับคะแนนผลสัมฤทธิ์ร้อยละ 71 การอ่าน

จับใจความโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง 

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 รวมไปถึงนักเรียนมีความพึงพอใจ

อยู่ในระดับมาก 

 หนงัสือส่งเสรมิการอ่านมกีจิกรรมทีน่�ามาใช้ในการจดัการ

เรียนรู้เป็นกิจกรรมที่เร้าความสนใจ ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วม 

ในการอ่านอย่างกระตอืรอืร้น มเีป้าหมายทีช่ดัเจน โดยกระบวนการ

เรียนรู้นั้น ฝึกด้วยการฝึกตั้งค�าถาม ใคร ท�าอะไร ที่ไหน อย่างไร  

เมื่อไหร่ สอดคล้องกับ โสภณ  สาทรสัมฤทธิ์ผล (2558 : 18) กล่าว

ไว้ว่า การทีผู่อ่้านสามารถเข้าใจ จดจ�าเนือ้ความ ความรูแ้ละความคดิ 

ที่ผู้เขียนบันทึกไว้ เพื่อเก็บสาระส�าคัญของเรื่อง หลังจากอ่านจบ
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แต่ละครั้งแล้วสามารถรับรู ้และท�าความเข้าใจได้ตรงตามความ 

มุ่งหมายผู้เรียน ตลอดจนการใช้ความคิดจากเรื่องท่ีอ่านเป็นส�าคัญ

ด้วยการใช้แผนผังความคิด และเขียนสรุปใจความจากเรื่องที่อ่าน 

เป็นกจิกรรมกลุม่นกัเรยีนทกุคนมส่ีวนร่วมในกจิกรรม ซึง่สอดคล้อง

กับปรีชา  บ�ารุงภักดี (2548 : 90-91) ได้ท�าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ

การส่งเสรมินสิยัรกัการอ่านในโรงเรยีน ซ่ึงให้ความส�าคญักบัรปูแบบ

กิจกรรมที่มีความหลากหลาย มีการจัดกิจกรรมเร้าใจและจูงใจ 

ให้นักเรียนเกิดความพยายามท่ีจะอ่านกระตุ้นให้อยากรู้อยากเห็น 

เรื่องราวต่าง ๆ ในหนังสือ การสร้างบรรยากาศให้เกิดขึ้นในบ้าน 

โรงเรียนและสังคม การจัดกิจกรรมที่ ดึงดูดหรือเชิญชวนให้ฟัง  

ชวนให้ด ูการเล่านทิานโดยให้ดภูาพประกอบในหนงัสอื และการแสดง 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวละครหรือเหตุการณ์ตอนใดตอนหน่ึง 

ในหนังสือ อีกทั้งค�าส่ังและค�าชี้แจงในแบบฝึกทักษะมีความชัดเจน

อ่านเข้าใจง่าย เรียงล�าดับจากง่ายไปหายาก และมคี�าแนะน�าในการใช้ 

ช่วยให้ปฏิบัติกิจกรรมได้ง่าย ซึ่งสอดคล้องกับ รัชนี  ศรีไพรวรรณ 

และรังษิมา  สุริยารังสรรค์ (2555 : 79) ที่กล่าวว่าแบบฝึกควรมีการ

เลือกเนื้อหาที่หลากหลาย เป็นเรื่องราวที่ใกล้ตัวนักเรียน มีภาพ

ประกอบเหมาะสมดึงดูดความสนใจของผู้เรียน และมีความเหมาะ

กับวัย จึงส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่านจับใจความ 

ได้ดีขึน้ และมคีวามเข้าใจในเรือ่งทีอ่่าน สามารถสรปุใจความของเรือ่ง 

และตอบค�าถามจากเรือ่งทีอ่่านได้ ผลการวจัิยพบว่านกัเรยีนมคีวาม

สามารถการอ่านจับใจความก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึก 

การอ่านจับใจความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 โดยคะแนนก่อนเรียนสูงกว่าหลังเรียน

 2.	 ผลการเปรียบเทียบทักษะการอ่านจับใจความของ

นักเรียนที่เรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน

 ผลการเปรียบเทียบทักษะการอ่านจับใจความ ของ

นักเรียนที่เรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า นักเรียนมีทักษะการอ่าน

จับใจความ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ท่ีเป็นเช่นนี้อาจโดย 

มีมูลเหตุท่ีเป็นเช่นนี้ เน่ืองจากว่า ผู้วิจัยได้พัฒนาหนังสือส่งเสริม 

การอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดย

ผ่านการศกึษาแนวคดิ ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัการสร้างหนงัสอืส่งเสรมิ 

การอ่านจับใจความส�าคัญ แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความผ่าน

กระบวนการวิเคราะห์หลักสูตรแนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวข้องเกี่ยวกับ

การสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่าน พิจารณาเนื้อหา กลุ่มผู้เรียนแล้ว

จึงก�าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังซ่ึงตรงตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด

ของระดับชั้น รวมไปถึงสื่อ เครื่องมือ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และใช้ค�าที่

น่าสนใจ เข้าใจง่าย แบบฝึกจากง่ายไปหายากและสาระความรู้

สามารถน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้ เนื้อหาของนิทาน และแบบฝึก

เกีย่วข้องกบัการด�าเนนิชวีติประจ�าวนัของนกัเรยีนจงึท�าให้นกัเรยีน

สนใจฝึกปฏบิตัแิละปฏิบติัได้อย่างด ีซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานท่ีต้ังไว้ 

ผลการวจิยัครัง้นีส้อดคล้องกบังานวิจยัของปรชีา  บ�ารุงภกัด ี(2548 : 

22) และรัชนี  ศรีไพรวรรณ และรังษิมา  สุริยารังสรรค์ (2555 : 18) 

พบว่า การจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใช้ชดุกจิกรรมท�าให้ผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้น ผู ้วิจัยเลือกใช้กิจกรรมการเรียนรู้ 

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญซ่ึงเป็นวิธีการสอนที่เช่ือมต่อการพัฒนา

นกัเรยีนทกุคนซึง่จากเป็นการเรยีนแบบเดีย่ว เป็นแบบกลุ่มทีพ่ึง่พากนั 

ผู ้เรียนส�าคัญที่สุด ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู ้ของดิวอ้ี  

(Dewey, 1969 : 180-183) ที่กล่าวว่าการจัดการเรียนการสอน 

ต้องเน้นนกัเรยีนเป็นส�าคญั เรยีนรูโ้ดยการกระท�าและฝึกปฏบัิตจิรงิ 

ผู ้เรียนได้ฝึกในสภาพสิ่งแวดล้อมจริง ได้ฝึกคิดและลงมือท�า 

สิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง สู่การพัฒนาที่ไม่สิ้นสุด 

 การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน เพื่อพัฒนาทักษะ 

การอ่านจับใจความกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 5 โดยอาศัยว่า สิ่งเร้าสามารถช่วยให้เกิดการตอบสนอง รวมไป

ถึงการเสริมแรง ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการเสริมแรงของสกินเนอร์ 

(Skinner, 1993 : 124; อ้างอิงใน ทิศนา  แขมมณี, 2559 : 62)  

ที่กล่าวว่า การเสริมแรงจะช่วยให้เกิดความกระหายใคร่รู้เกิดความ

พอใจ และน�าไปสู่ความส�าเรจ็ และการน�าเสนอเนือ้หาจะเรยีงล�าดบั

จากง่ายไปยาก จึงสามารถพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ 

ได้อย่างด ีและสอดคล้องกบัผลการวิจัยของพรรณ ี เศวตมาลย์ (2543 : 

57) ที่พบว่านักเรียนต้องใช้ประสบการณ์เดิมเพื่อตีความ ท�าความ

เข้าใจ เรื่องที่จะอ่าน ดังนั้น ประสบการณ์เดิมจึงเป็นส่วนส�าคัญ 

ทีท่�าให้ผลสัมฤทธิท์างการอ่านสูงขึน้ และยงัสอดคล้องกบักรมวชิาการ 

(2542 : 46) ที่กล่าวว่าการอ่านเป็นกระบวนการทางสติปัญญา 

ที่ผู ้อ่านได้เรียนรู้จากตัวอักษรและสัญลักษณ์ ตลอดจนค้นคว้า 

ความหมาย ความเข้าใจแล้วแปล ความหมายในสิ่งที่รับรู้มานั้นเป็น

ความคดิทีต้่องอาศยัประสบการณ์เดมิและจนิตนาการของผูอ่้านเอง

มาช่วยพิจารณาความหมายของสิ่งที่อ่านนั้น จนเกิดความเข้าใจ 

ในที่สุด สังเกตได้จากผลทักษะการอ่านจับใจความ หลังจากการใช้

หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สูงกว่า 

ก่อนการใช้หนงัสือส่งเสรมิการอ่านเพือ่พฒันาทกัษะ การอ่านจบัใจความ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากรูปแบบ

ที่ชัดเจนเข้าใจง่ายมีภาพประกอบเนื้อหาน่าสนใจ และมีการจัด

กจิกรรมการเรยีนรูท้ีม่คีวามหลากหลาย เน้นกระบวนการอ่าน และ

การอ่านจบัใจความของนกัเรยีนได้ปฏิบตัจิรงิในการหาค�าส�าคญัจาก

นิทานที่อ่าน ช่วยกันตั้งค�าถาม และหาค�าตอบ นักเรียนมีความ

กระตือรือร้น สนุกสนาน เพลิดเพลินกับการอ่านนิทานส่งเสริม 

การอ่านจับใจความ ซึง่นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจ และให้ความร่วมมอื

ในการปฏบิตักิจิกรรมเป็นอย่างด ีแบบฝึกมีกระบวนการและพฒันา

สื่อที่เป็นระบบ ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ อนงพันธุ ์  
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วรรษมล  ศุภคุณ, สุนิตย์ตา  เย็นทั่ว, ปวริศา  จรดล

ใบสุขันธ์ (2551 : 52) ที่กล่าวว่า แบบฝึกทักษะที่เป็นสื่อการเรียน

การสอนทีค่รสูร้างขึน้ เพ่ือใช้ฝึกทักษะผูเ้รียนหลงัจากการเรียนจนจบ 

เนือ้หาแล้วนัน้ ท�าให้เกิดความรู้ ความเข้าใจจนเกดิทกัษะสงูสดุ โดย

มจีดุมุง่หมายเพ่ือพัฒนาความสามารถของผูเ้รยีนได้อย่างเตม็ศักยภาพ

       

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการอ่านจับใจความ ด้วย

หนังสือส่งเสริมการอ่าน ดังนี้  

  1.1 ศกึษาแผนการจดัการเรยีนรู้ ทกุขัน้ตอนให้เข้าใจ

เป็นอย่างดีแล้วจึงน�าไปใช้จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อผู้เรียน ทั้งนี้

เพื่อความสะดวกและไม่เสียเวลาในการจัดการเรียนการสอนและ 

อีกประการหนึ่งเนื้อหาในแผนการสอนหนึ่ง ๆ อาจมีความซับซ้อน

ครูผู้สอนควรมีการยืดหยุ่นเวลาท้ังน้ีเพื่อไม่ให้นักเรียนเกิดความ 

เบื่อหน่ายในการเรียน ควรมีการปรับปรุงแผนการสอนให้เหมาะสม

กับระยะเวลาในแต่ละชั่วโมงที่ท�าการเรียนการสอน

  1.2 ศกึษาแบบฝึกทกัษะการอ่านจบัใจความ ครผูู้สอน 

จะต้องศึกษาให้เข้าใจ ให้ถูกต้องเกี่ยวกับวิธีการ เนื้อหา จุดประสงค์ 

และรูปแบบการใช้ ตลอดจนแนวทางในการปฏิบัติของผู้เรียน 

ในการเรียนการสอน ท้ังน้ีเพื่อให้นักเรียนรู ้อย่างถูกต้องและ 

มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ควรมีการปรับปรุงกิจกรรมในแบบฝึก

ทกัษะ เพือ่ให้สอดคล้องกับเนือ้หา จดุประสงค์ และรปูแบบเพือ่ง่าย

แก่การเรียนการสอน

  1.3 รปูแบบการท�าหนงัสอืนทิานควรเพิม่ภาพให้มา 

เน้นตวัหนงัสอืให้น้อยลง เนือ่งจากนกัเรียนค่อนข้างชืน่ชอบการอ่าน

หนังสือที่มีภาพสวยงาม เน้นการดูและการอ่านควบคู่กันไปได้ และ

อยากให้การสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่านอยู่ในทุกรายวิชา

  1.4 ครูผู ้สอบควรพัฒนาแบบเรียนภาษาไทยเดิม

ควบคูไ่ปกบัหนงัสอืส่งเสรมิการอ่านสอดแทรกเป็นชดุกจิกรรมทีจ่ดั

คู่กับแบบเรียนที่มี เพื่อเสริมสร้างให้เกิดการพัฒนาทักษะการอ่าน

จับใจความของนักเรียนมากยิ่งขึ้น

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

  2.1 ควรมีการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ  

โดยใช้สื่ออื่น ๆ  ที่หลากหลาย เช่น การใช้หนังสือที่เป็นบทร้อยกรอง 

คละไปกับร้อยแก้ว หนังสือการ์ตูน บทร้อยกรอง เกม ส่ือหรือ

นวตักรรมอืน่ ๆ  รวมไปถึงด้านการใช้เทคโนโลยทีีส่ามารถน�ามาปรบัใช้ 

เกีย่วกับเนือ้หากลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย เพ่ือจะได้มนีวตักรรม

ส�าหรับพัฒนาศักยภาพของนักเรียนมากยิ่งขึ้น

  2.2 ควรมกีารวจิยัเพือ่พฒันาด้านการอ่านจบัใจความ 

โดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นอื่น ๆ เพื่อให้นักเรียนได้รับรู้ และ

ตระหนักถึงความส�าคัญ และเกิดความภูมิใจในแหล่งเรียนรู้และ

ภมูปัิญญาทีม่ใีนท้องถิน่ของตน เช่น หนงัสอืนทิานท้องถิน่นัน้ ๆ  ของ

นักเรียน

  2.3 อาจจะเพิม่ตวัแปรอืน่ ๆ  เช่น ความคิดสร้างสรรค์ 

หรือการใช้ทักษะชีวิต ควบคู่กับการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน 

เป็นต้น
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บทคัดย่อ
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา สังเคราะห์แบบจ�าลอง ออกแบบแนวทาง และศึกษาถึงความจ�าเป็น ความต้องการใช้

กระดานสนทนาสุขภาพเพื่อผู้ดูแลผู้สูงอายุไทยในครอบครัว ซึ่งประโยชน์ของงานวิจัยนี้จะน�าไปใช้สร้างเป็นต้นแบบกระดานสนทนาเพ่ือ 

ผูด้แูลผูส้งูอายตุ่อไป การวิจยัครัง้นีใ้ช้วธิกีารวจิยัเชงิคุณภาพด้วยการสนทนากลุม่ จากประชากรจ�านวน 48 คน ทีม่คีณุสมบตัใินเรือ่งบทบาท

และความเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุไทยในครอบครัวตามที่ก�าหนดไว้ ผลการวิเคราะห์พบว่า กระดานสนทนาที่สร้างขึ้นมานี้จะช่วยให ้

ผู้ดูแลผู้สูงอายุไทยในครอบครัวได้รับข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยเนื้อหาจะต้องมีคุณภาพ ให้ความเพลิดเพลิน ทันเหตุการณ์  

ดังนั้น สมาชิกในกระดานสนทนาจะรวมตัวกันเป็นกลุ่มเฉพาะและสนับสนุนให้มีการบอกต่อไปยังผู้อื่น ซ่ึงจะท�าให้เกิดเป็นชุมชนท่ี 

เหนียวแน่นในที่สุด

ค�าส�าคัญ : กระดานสนทนาสุขภาพ, ผู้ดูแลผู้สูงอายุไทย, สื่อออนไลน์

Abstract
 The purposes of this research were to develop, synthesize the model, design the outline, and to study need 

of health webboard for Thai elderly caregivers in a family. Expected benefit was to use this outline for creating the 

prototype of webboard for Thai elderly caregivers in family. The qualitative research of focus group interview  

method was applied with 48 participants who were qualified in roles and related with elderly caregivers according 

to specifications. The findings indicated that this webboard would help Thai elderly caregivers in family to get  

information and exchange their opinions with quality, entertaining, and up to date contents. Therefore, members of 

the webboard will join into a specific group and pass it on to others that will finally create a strong community.

Keywords : Health webboard, Thai Elderly Caregivers, Online Media
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บทน�า 

 สังคมไทยได้ก้าวเข้าสู ่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ (Aging  

Society) มาต้ังแต่ปี 2548 แม้ว่าประชากรโดยรวมจะลดลงแต่กลบั

มีประชากรสูงอายุมากขึ้นและมีอายุยืนยาวมากขึ้นด้วย ในระหว่าง

ปี พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2583 สัดส่วนของประชากรวัยเด็กและ 

วัยแรงงานมีแนวโน้มลดลง ในขณะท่ีสัดส่วนของประชากรสูงอายุ 

มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 13.2 ในปี พ.ศ. 2553 

เป็นร้อยละ 32.1 ในปี พ.ศ. 2583 โดยในปี พ.ศ. 2564 ประเทศไทย

จะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์และจะเป็นประเทศล�าดับที่สาม

ที่มีผู้สูงอายุมากที่สุดในภูมิภาค รองจากญ่ีปุ่นและสิงคโปร์ (มูลนิธิ

พัฒนางานผู้สูงอายุ, 2558) ซึ่งหากจ�านวนผู้สูงอายุมีแนวโน้ม 

เพ่ิมขึน้ไปเรือ่ย ๆ  จะมผีลต่อการดแูลผูส้งูอายใุนระยะยาวกลายเป็น

ประชากรกลุ่มใหญ่ทีต้่องได้รบัการดแูลมากขึน้และมกีารเปล่ียนแปลง 

ของสุขภาวะทุกด้านโดยเฉพาะในด้านร่างกายท่ีเปลี่ยนไปในทาง

เสือ่มลง ท�าให้ความสามารถในการด�าเนนิชวีติประจ�าวนัลดลง เสีย่ง

ต่อการเกิดโรคเรื้อรัง (จีราพร  ทองดี, ดาราวรรณ  รองเมือง และ

ฉันทนา  นาคฉัตรีย์, 2555 : 90) 

 อย่างไรก็ตามเมือ่ถงึจดุหนึง่ทีร่่างกายเริม่เสือ่มลง ผู้สูงอายุ

จ�าเป็นต้องได้รับการดูแลจากผู้อื่น ด้วยค่านิยมของคนไทยในเรื่อง

ความกตัญญูซึ่งเป็นสิ่งท่ีถูกปลูกฝังอยู่ในสังคมมาเป็นเวลานาน  

การตอบแทนผูม้พีระคณุ เช่น บดิา มารดา จึงถอืเป็นหน้าทีข่องผูด้แูล 

ทีม่กัเป็นสมาชกิในครอบครวั ได้แก่ บตุรหลาน หรอืญาตทิีอ่าศยัอยู่

ในครอบครัวเดียวกัน ซ่ึงนับว่าสมาชิกในครอบครัวเป็นเครือข่าย 

การดูแลหลักของผู้สูงอายุไทย (ศศิพัฒน์  ยอดเพชร, 2551) หน้าที่

ของผู้ดูแลคือ การช่วยเหลือผู้สูงอายุในการใช้ชีวิตประจ�าวัน การ 

ประคบัประคองด้านจติใจและอารมณ์ การเฝ้าระวงัเรือ่งโรคภัยและ

ภาวะแทรกซ้อน นอกจากนี ้ผูด้แูลส่วนใหญ่จะต้องรบับทบาทหน้าที่

อื่น ๆ ภายในครอบครัว เช่น การเป็นหัวหน้าครอบครัว การดูแล 

งานบ้าน การซื้อของใช้ที่จ�าเป็นต่าง ๆ ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อการ

ด�าเนินชีวิตของผู้ดูแล และสภาวการณ์นี้ส่งผลกระทบต่อการดูแล

สุขภาพของผู้สูงอายุอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ (ปกรณ์  ใยมณี และ 

อรญัญา  ตุย้ค�าภร์ี, 2560) ทัง้นี ้แหล่งความรูข้องผูด้แูลมาจากแหล่ง

ที่ไม่เป็นทางการ หรือจากการปฏิบัติท่ีสืบทอดกันมา โดยผู้ดูแล 

ส่วนใหญ่มกัขาดความรูข้้อมลูข่าวสารทีเ่ก่ียวกบัสภาพความเจบ็ป่วย

ของผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทางร่างกายของผู้สูงอายุ  

การพยากรณ์โรค ลักษณะอาการของโรค การด�าเนินโรค แนวทาง

การดแูลและความต้องการสนบัสนนุด้านจติใจเพือ่ช่วยเหลอืบรรเทา

ความกลัวต่าง ๆ และในกรณีท่ีผู้ดูแลต้องประกอบอาชีพนอกบ้าน 

จึงต้องการอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุในเวลากลางวัน และต้องการ

ให้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ส�าหรับผู้สูงอายุ (ศศิพัฒน์  ยอดเพชร, 

2551 : 7) ผู้ดูแลผู้สูงอายุไทยในครอบครัวส่วนใหญ่มีความต้องการ

ในด้านแหล่งข้อมูลทางวิชาการท่ีถูกต้อง เป็นจริง เชื่อถือได้ และ 

เข้าถึงได้สะดวก (ปกรณ์  ใยมณี และอรัญญา  ตุ้ยค�าภีร์, 2560) การ

สร้างพ้ืนที่ส�าหรับแลกเปล่ียนข้อมูลความรู้ส�าหรับผู้ดูแลเพื่อให้

สามารถน�าไปปรับใช้กับสถานการณ์จริงได้จึงเป็นสิ่งที่จ�าเป็น 

 ปัจจุบันการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตได้ท�าลายข้อจ�ากัด

ทางการสื่อสาร จากเดิมที่ผู้รับสารจะต้องรอเวลาในการเผยแพร่

เนื้อหาผ่านสื่อดั้งเดิม บทบาททางการสื่อสารของผู ้รับสาร  

(Receiver) อยูใ่นลกัษณะทีเ่ป็นผูต้าม (Passive Receiver) แต่ด้วย

คณุลกัษณะของส่ือใหม่ทีเ่ปิดโอกาสให้ผูร้บัสารสามารถเข้าถงึเนือ้หา

ได้ตามความต้องการ ทั้งด้านเวลา สถานที่ รวมถึงความสนใจ  

ผูร้บัสารสามารถเข้าถงึและแสวงหาข้อมลูด้วยตนเอง ท�าให้บทบาท

ของผูร้บัสารเป็นไปในลกัษณะของการแสวงหาข้อมลูหรอืเป็นผูเ้ลอืก

มากกว่าผู้ตาม (Active Receiver) หรือเรียกว่า เป็นผู้แสวงหาหรือ

เลือกข้อมูลโดยเสรี (Active Seeker) ในทางการตลาดผู้รับสารมัก

หมายถึง ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย ซึ่ง Young (2010) ได้กล่าวไว้ว่า 

เส้นทางของผู้บริโภค (Customer Journey) คือ พื้นฐานที่ส�าคัญ 

ในการสร้างกลยุทธ์ด้านการวางแผนสื่อให้กับตราสินค้า ในโลกของ

ส่ือยุคใหม่น้ันนักการตลาดพัฒนากลยุทธ์มากมายเพื่อให้ผู้บริโภค 

เข้ามามีส่วนร่วมโดยตรงมากขึ้นในขั้นตอนต่าง ๆ  ที่ส่งผลต่อการซื้อ 

เส้นทางของผู้บริโภคประกอบไปด้วยข้ันตอนที่ส ่งอิทธิพลต่อ 

ตราสินค้าดังนี้: การตระหนักรับรู้ (Awareness) ในผลิตภัณฑ์หรือ

บริการ, ความเกี่ยวพัน (Involvement), การพิจารณาอย่าง

กระตือรือร้น (Active Consideration), การซ้ือ/การเปลี่ยน  

(Purchase/Conversion), การบริโภค/การใช้ (Consumption/

Usage), ความสัมพันธ์ในการสร้างและสนับสนุน (Relationship 

Building and Advocacy) เมื่อสื่อออนไลน์เริ่มเข้ามาการเดินทาง

ของผู้บริโภคจะสอดแทรกเครื่องมือออนไลน์เข้าไปในการเดินทาง

ของผูบ้รโิภคนัน้ ๆ  เข้าไปอย่างแนบเนยีนกบัในการเดนิทางเส้นทาง

เดียวแบบเก่าได้ทันที ซึ่งนักการตลาดหรือคนวางแผนกลยุทธ์ในยุค

แรก ๆ ของการมาถึงของสื่อออนไลน์นั้น คิดว่าการท�าแบบเดิมจะ

สามารถท�าให้ผู้บริโภคสามารถอยู่ในแผนหรือการเดินทางท่ีจะซื้อ

สินค้าได้ (Court, D. et al., 2017) แต่ในปัจจุบันผู้บริโภคเข้าถึงสื่อ

มากและเข้าถงึข้อมลูมาก รวมทัง้การซือ้ทีไ่ม่ได้มขีดีจ�ากดัแค่ต้องไป

ซื้อที่ร้านค้าหรือโทรศัพท์ไปส่ัง แต่สามารถซื้อเมื่อไหร่ก็ได้ในทันที 

ท�าให้การเดนิทางของผูบ้รโิภคมกีารเปลีย่นแปลงไปอย่างมากอีกครัง้ 

การเดินทางของผู้บริโภคอาจจะมีไม่จ�ากัดอีกต่อไป และไม่สามารถ

บอกได้เลยว่า กลไกการรบัรูจ้นถึงการเกดิความภกัดนีัน้จะเกดิท่ีสือ่

อะไรได้ เพราะสามารถเกิดขึน้ได้ทกุสือ่เนือ่งจากการรบัสือ่ในปัจจบุนั

มีการเปล่ียนแปลงไปอย่างมาก ผู้บริโภคท�าการตัดสินใจผ่านโลก

ออนไลน์ แล้วไปสัมผัสสินค้าจริงที่ห้าง แล้วกลับมาตัดสินใจซื้อผ่าน

สื่อออนไลน์อีกที หรืออาจจะเป็นการสลับเช่นนี้ไปมา โดยก่อนจะ

ซ้ือสินค้าบางชนดิอาจมกีารค้นหาสินค้าได้อกี ท�าให้การวางแผนของ

นกัการตลาดหรอืนกักลยทุธ์ในปัจจบุนัต้องวางส่ือทางการตลาดหรอื
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กลวิธีทางการตลาดให้ครอบคลุมในทุก ๆ จุดสัมผัสของผู้บริโภค 

ที่เกิดขึ้นมา โดยท�าหน้าท่ีให้ครบเพื่อท่ีจะอ�านวยความสะดวกของ 

ผู้บริโภคได้ (Court, D. et al., 2017) หนึ่งในบทบาทส�าคัญของ

กลยุทธ์ออนไลน์คือ การแยกแยะข้ันตอนเส้นทางของผู้บริโภคที่มี

การสื่อสารเกิดขึ้น

 ปรากฏการณ์ทางการสื่อสารในยุคดิจิทัล เป็นเครื่องบ่งชี้

ให้เห็นถึงลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีการสื่อสารกับ

สงัคมมนษุย์ ไม่ว่าจะเป็นทางเลอืกในการสือ่สาร ช่องทางการสือ่สาร

ใหม่ ๆ รูปแบบการสื่อสาร พฤติกรรมในการสื่อสาร รวมไปถึง

วัฒนธรรมการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไป (วรวุฒิ  อ่อนน่วม, 2555 : 

216) อินเทอร์เน็ตท�าให้กลุ่มคนที่มีความสนใจคล้าย ๆ กันรวมกัน 

และจบักลุม่คนทีช่อบเรือ่งเดยีวกนัหรอืมคีวามสนใจเกีย่วข้องกันเป็น

ชุมชน และเนื่องจากกลุ่มคนเหล่านี้มีความเชื่อในเรื่องเดียวกันสูง 

เชือ่ในสิง่ทีอ่่านและคดิมากกว่าการเชือ่คนดงัทีเ่ป็นดารา จงึเป็นทีม่า

ของการใช้สื่อกระดานสนทนา เพราะเป็นข้อมูลท่ีมาจากผู้ใช้โดย 

ทั้งสิ้น แม้ว่าในปัจจุบันชุมชนออนไลน์หลาย ๆ ที่เติบโตขึ้นมาอย่าง

มากแต่กระดานสนทนาก็ยังเป็นพื้นท่ีในการสร้างบทสนทนาเพื่อ

แลกเปลี่ยนเรื่องราวต่าง ๆ ระหว่างคนที่อยู่ในเครือข่ายการสื่อสาร

เดียวกัน สังเกตได้จากจ�านวนผู้เข้าชมกระดานสนทนาต่างประเทศ

อย่าง Craigslist ที่มีผู้ใช้ 50 ล้านคนต่อวัน (Weckesser, S., 2021) 

ส่วน Yahoo! Answers! มผีูใ้ช้ 15 ล้านคนต่อวนั (Wikipedia, 2021) 

หรือ 2channel ในประเทศญ่ีปุ่นท่ีมีผู ้ใช้ 2.4 ล้านคนต่อวัน  

(Wikipedia, 2021) ส่วนประเทศไทยนั้นกระดานสนทนา Pantip, 

Dek-D, Sanook, Siamza, และ MThaiTalk ถือว่ายังได้รับความ

นิยมและประสบความส�าเร็จเช่นกัน (กมลชนก  เศรษฐบุตร, 2563) 

ปัจจุบันผู ้ใช้งานสามารถติดตั้งระบบกระดานสนทนาส�าเร็จรูป  

โดยไม่ต้องพัฒนาระบบด้วยตวัเอง ซ่ึงจะเช่ือมต่อกับเวบ็ไซต์ได้โดยง่าย 

และถกูออกแบบให้รองรบัการแสดงผลหน้าจอตามอปุกรณ์ทีใ่ช้งานได้ 

โดยปัจจัยในการท�าให้กระดานสนทนาประสบความส�าเร็จนั้น คือ 

ควรเลือกสร้างกระดานสนทนาที่ เจาะกลุ ่มเป้าหมายเฉพาะ  

ไม่แบ่งห้องในกระดานสนทนามากเกินไป สร้างเนื้อหาให้มากที่สุด

ในช่วงต้น ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายเข้ามา ดูแลรักษาให้

กระดานสนทนาเติบโตอย่างสม�่าเสมอด้วยการเข้ามาในกระดาน

สนทนาเป็นประจ�า คอยตอบทุก ๆ ค�าถามท่ีมีผู ้ถามเข้ามา  

หาบทความหรือเนือ้หาใหม่ ๆ  มาลงอย่างสม�า่เสมอ จดัการให้สมาชิก

ในกระดานสนทนาได้พบปะกนั (อภศิิลป์  ตรุงกานนท์, 2559, ไทยรฐั

ออนไลน์, 2560, โรเจอร์, 2552) โดยค่าใช้จ่ายส�าหรบัผูดู้แลกระดาน

สนทนาอยูท่ี ่4,500-20,000 บาทต่อเดอืน (โพสต์ทูเดย์, 2562) และ

ค่าใช้จ่ายส�าหรับผู้สร้างเน้ือหาเริ่มต้นท่ี 350 บาทต่อ 1 ชิ้นงาน 

(JobsDB, 2562) ส�าหรับการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระดานสนทนา

นั้น เมื่อมีการขัดแย้งกันควรสร้างห้องใหม่แล้วแยกสมาชิกทั้ง 2  

ให้ไปคุยกันในห้องใหม่ หากสมาชิกโพสต์สิ่งที่ไม่เหมาะสมให้ใช้วิธี

การแบน (ban) ชื่อสมาชิก หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้นั้น เช่น ip, 

name เป็นต้น ควรบังคับผู้ใช้งานให้เข้ามาลงทะเบียนและติดตั้ง

โปรแกรมป้องกันขยะไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Spam) ไม่ให้เข้ามา

ในกระดานสนทนา

 ทั้งนี้ ในระยะเวลาท่ีผ่านมาไม่พบการศึกษาในด้านสื่อ  

การสื่อสาร ขั้นตอนเส้นทางเดินหรือเนื้อหาสารส�าหรับผู ้ดูแล 

ผู้สูงอายุไทยในครอบครัวเลย ผู้ดูแลผู้สูงอายุซ่ึงมีอายุ 34 ปีขึ้นไป 

เป็นกลุ่มที่ใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ย 8-10 ชั่วโมงต่อวัน (ส�านักงาน

พฒันาธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์, 2564) คนกลุม่นีร้บัข่าวสารผ่าน

ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียบ่อยที่สุด และเป็นกลุ่ม

ที่มีจ�านวนสูงสุดในกระดานสนทนา (Smart SME, 2559) กระทู ้

บนกระดานสนทนาจึงมีอิทธิพลอย่างสูงต่อกลุ่มนี้ เพราะเป็นเสียง

สะท้อนของชมุชนลกูค้าจรงิ ๆ  (วลิาส  ฉ�า่เลิศวัฒน์ และคณะ, 2559)

 การพัฒนาต้นแบบกระดานสนทนาเกี่ยวกับสุขภาพเพ่ือ 

ผู้ดูแลผู ้สูงอายุในครอบครัวจึงน่าจะท�าให้ช่วยแก้ปัญหาผู ้ดูแล 

ผู้สูงอายใุนสังคมไทย ด้วยความเหมาะสมของการเลือกช่องทางการ

สื่อสารผ่านกระดานสนทนา การค้นหาเส้นทางเดินของการสื่อสาร 

รวมไปถึงความหลากหลายของเนื้อหาที่สร้างขึ้นเพื่อผู้ดูแลผู้สูงอายุ

ไทยในครอบครัวอันเป็นประโยชน์ ความเข้าใจง่าย บวกกับความ

สวยงาม ความคิดสร้างสรรค์ ความโดดเด่นและเทคนิคการกระตุ้น 

ที่ชวนให้ติดตามอย่างต่อเนื่องจะท�าให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความ

ประทับใจจดจ�าและช่วยเผยแพร่แบ่งปันต่อ ๆ กันไปในกลุ่มชุมชน

ออนไลน์ของตน จนสามารถเป็นต้นแบบในด้านพื้นท่ีแลกเปลี่ยน

ข้อมูลการดูแลผู้สูงอายุไทยในครอบครัวและสามารถน�าไปปรับใช้

กับสถานการณ์จริงได้เป็นอย่างดี 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อพัฒนาแบบจ�าลองกระดานสนทนาสุขภาพเพื่อ 

ผู้ดูแลผู้สูงอายุไทยในครอบครัว

 2. เพื่อสังเคราะห์แบบจ�าลองและออกแบบแนวทาง

กระดานสนทนาสุขภาพเพื่อผู้ดูแลผู้สูงอายุไทยในครอบครัว

 3. เพื่อศึกษาถึงความจ�าเป็น ความต้องการใช้กระดาน

สนทนาสุขภาพเพื่อผู้ดูแลผู้สูงอายุไทยในครอบครัว

วิธีด�าเนินการวิจัย
 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการวิเคราะห์เนื้อหาและ 

การสมัภาษณ์แบบเจาะลกึรายบคุคล (กมลชนก  เศรษฐบุตร, 2563 : 

12) แล้วพัฒนาแบบจ�าลอง (Mock up) กระดานสนทนาสุขภาพ

เพื่อผู้ดูแลผู้สูงอายุไทยในครอบครัวขึ้นมา ในการประเมินแบบ

จ�าลองกระดานสนทนาสุขภาพเพื่อผู้ดูแลผู้สูงอายุไทยในครอบครัว 

ผู้วิจัยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ด้วยแนวทางจาก  

กิติพัฒน์  นนทปัทมะดุลย์ (2554) คือ
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กมลชนก  เศรษฐบุตร

 1. สถานที่ที่ใช้ต้องท�าให้สมาชิกรู้สึกสะดวกสบายที่จะ

พูดคุยกันได้อย่างเต็มที่ อาจมีการใช้ห้องกระจกที่มองเห็นจากด้าน

เดยีวส�าหรบัการสงัเกตการณ์ โดยได้รบัการยนิยอมจากสมาชกิกลุ่ม

ซึง่ในการวจัิยครัง้น้ีผูว้จิยัท�าการสมัภาษณ์ที ่A Loft Café ซ่ึงมีบรกิาร

สถานที่นั่งท�างาน (Co-working space) 

 2. การด�าเนนิการอยูภ่ายใต้การจดัการของผูด้�าเนนิการ 

กลุ ่มที่ได้รับการอบรมมาโดยตรง ซึ่งผู ้วิจัยใช้ผู ้ช่วยวิจัยที่เป็น 

ผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 1 คน ใช้เวลาตอบค�าถามประมาณ 30 นาที

 3. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักที่เป็น 

ผู้ดูแลผู้สูงอายุไทยซึ่งเป็นเครือญาติกันในครอบครัวที่มีอายุ 34 ปี

ขึ้นไป เนื่องจากผู้ที่อายุ 60 ปีขึ้นไป (เกิดในปี 2502) เฉลี่ยแต่งงาน

เมื่ออายุ 25.9 ปี (ภัสสร  ลิมานนท์, 2529) ดังนั้นผู้ดูแลผู้สูงอายุที่

เป็นลูกหลานจะมีอายุ 34-50 ปี เนื่องจากอายุเฉลี่ยของคนไทย  

คือ 76 ปี (มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561) โดยต้องดูแลผู้สูงวัยมาแล้ว

ไม่ต�่ากว่า 1 ปี เป็นผู้ที่ใช้งานในอินเทอร์เน็ตทุกวัน วันละอย่างน้อย 

8 ช่ัวโมง ผ่านทางคอมพิวเตอร์ทั้งแบบตั้งโต๊ะหรือพกพาหรือ

โทรศัพท์มอืถอื เป็นผู้ใช้กระดานสนทนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครัง้ 

จ�านวน 48 คน

ตารางที่	1 แสดงกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก

ชุดแรก ชาย หญิง น�าผลที่ได้จากการสนทนากลุ่มชุดแรก

มาเป็นประเด็นค�าถามเพื่อค้นหาค�าตอบในประเด็นเฉพาะที่ชัดเจนลงไปอีก

กับการสนทนากลุ่มชุดที่สอง

ชุดสอง ชาย หญิง

1 8 8 1 8 8

2 8 8 2 8 8

3 8 8 3 8 8

 ส�าหรับการป้องกนัปัญหาจากการคดัเลือกสมาชกิกลุม่นัน้ 

นอกจากการเชิญในครั้งแรกแล้วผู้วิจัยมีการยืนยันซ�้ากับสมาชิกที่

เชิญไปอีก 2 ครั้ง เพื่อให้เกิดความรู้สึกว่า “ต้องมาเข้ากลุ่ม” โดยมี

การเชิญสมาชิกเกินไว้ 10 คนต่อ 1 กลุ่ม จากความต้องการสมาชิก 

8 คน และมีการเสนอแรงจูงใจคือ สมาชิกจะได้รับของที่ระลึก

เป็นการตอบแทน

 4. มีการจัดเตรียมแนวทางการสนทนากลุ่มเอาไว้แล้ว

ล่วงหน้า เพือ่เป็นหลกัประกนัว่าการพดูคยุจะได้ครอบคลมุประเดน็

ในข้อที่ต้องการและสามารถด�าเนินการให้บรรลุผลได้ภายในช่วง

เวลาที่ได้เตรียมการณ์เอาไว้

 5. กลุ่มด�าเนินการสนทนาเน้นหลักการท่ีเปิดโอกาสให้

สมาชิกทุกคนได้มีการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในกลุ่ม ทั้งโดยวาจาและ

โดยภาษาท่าทาง

 6. มีวิธีการติดต่อสื่อสารระหว่างผู ้สังเกตการณ์และ 

ผู้ด�าเนินการสนทนากลุ่ม เพื่อให้เป็นหลักประกันว่าผู้สังเกตการณ์

และผู้ด�าเนินการกลุ่มจะสามารถมีปฏิสัมพันธ์กันได้ตลอดเวลาของ

การจัดการอภิปรายกลุ่ม

 7. เป็นการจัดกลุ่มสนทนาภายใต้บรรยากาศแวดล้อม 

ที่เป็นไปเพราะความสนใจกับประเด็นการอภิปรายอย่างเต็มท่ี 

ของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 1. กระดานสนทนาจ�าลองท่ีสร้างขึ้นมาจากข้อมูลการ

วิเคราะห์เนื้อหาและการสัมภาษณ์ (กมลชนก เศรษฐบุตร, 2563 : 

12)

 2. ผู้วิจัยใช้แนวค�าถาม (Question guideline) ที่เป็น

แบบสอบถามกึ่งโครงสร้างโดยวิธีการสนทนากลุ ่มโดยค�าถาม 

เป็นประเด็นที่ชัดเจนแต่ไม่เป็นทางการ มีความเป็นกันเองสูงและ

ไม่มีพิธีรีตอง มีรูปแบบเหมือนกับการพูดคุยกันและเนื่องจากการ 

ตั้งค�าถาม 10 ค�าถาม ให้การสนทนากลุ่มอภิปรายตอบภายใน  

1 ชั่วโมงครึ่งนั้นถือว่ามากเกินไป (Morgan, 1995 : 521) ผู้วิจัยจึง

มีแนวค�าถามอยู่ 5 หมวด ซ่ึงค�าถามเริ่มแรกจะเป็นการให้สมาชิก

เป็นผูห้ยบิยกเป็นประเดน็ขึน้มาเอง เพือ่ให้กลุม่เกดิพลวตัรไประยะหนึง่ 

แล้วจึงพร้อมท่ีจะแสดงความเหน็ได้อย่างเตม็ที ่แม้จะเป็นความเหน็

ทีแ่ตกต่างกนักต็าม จากนัน้จงึเข้าสู่ค�าถามทีเ่ป็นของนกัวจัิยโดยตรง 

เพือ่ให้การสนทนากลุม่ด�าเนนิไปได้อย่างราบรืน่และได้ข้อมลูค�าตอบ

ที่น่าพอใจ

 แนวค�าถามมีดังต่อไปนี้

  2.1 องค์ประกอบทีส่�าคญัของคุณภาพกระดานสนทนา 

   2.1.1 การออกแบบ

   2.1.2 เนื้อหา

   2.1.3 เทคนิคและปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้

   2.1.4 ประโยชน์และการน�าไปใช้

  2.2 การเดินทางของผู้บริโภค การรับรู้ การหาข้อมูล

เพือ่ประเมนิทางเลือก การตดัสินใจใช้ประสบการณ์หลังการเลอืกใช้ 

ข้อใดบ้างที่มีผลต่อการสื่อสารผ่านกระดานสนทนา

  2.3 ความจ�าเป็น ความความต้องการใช้กระดาน

สนทนาสุขภาพเพื่อผู้ดูแลผู้สูงอายุไทยในครอบครัว

 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย

 ท�าการทดสอบประเดน็ค�าถาม (Pretest) กบัผู้ดแูลผูส้งูอายุ 

จ�านวน 2 คน เพื่อทดสอบดูว่าประเด็นค�าถามนั้นมากเกินไปหรือไม่

ง่ายที่จะตอบหรือไม่ จากน้ันทดสอบกับผู้ดูแลผู้สูงอายุท่านอื่นอีก  

4 คน เพื่อปรับปรุงชุดประเด็นค�าถามให้เหมาะสมที่สุด
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กมลชนก  เศรษฐบุตร

 การวิเคราะห์และน�าเสนอข้อมูล

 หน่วยการวิเคราะห์ของการสนทนากลุ่มจะคิดเป็นกลุ่ม

เท่านั้นไม่ใช่ข้อมูลที่ออกมาจากรายบุคคล ดังนั้นผู้วิจัยจึงพิจารณา

ข้อมลูในฐานะทีเ่ป็นกลุม่มากกว่ารายบคุคล ถ้าหากสมาชกิทัง้ 8 คน 

ในกลุม่มคีวามเหน็เหมอืนกนัหมดในค�าถามประเดน็หนึง่จะวเิคราะห์

ในฐานะกลุ่มว่ากลุ่มท้ังหมดมีความเห็นเหมือนกัน และหากว่า

สมาชิก 8 คนในกลุ่มมีความเห็นแตกต่างกันไปไม่ซ�้ากันเลย 8 ด้าน

จะวิเคราะห์ทั้งสองด้านมุม คือ กล่าวถึงความเห็นพ้องต้องกันของ

สมาชิกทั้งหมด 8 ราย และกล่าวถึงการเห็นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

เป็น 8 ด้านของทั้ง 8 คนหรือทั้งกลุ่ม โดยให้ความสนใจทั้งในฐานะ

ที่กลุ่มมีสมาชิก 8 คน และในฐานะเป็นกลุ่มทั้งหมดกลุ่มหนึ่ง และ 

ให้ความส�าคัญกับความคิดเห็นในประเด็นท้ังที่เห็นพ้องกันและ 

แตกต่างกัน ซ่ึงการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวเกิดข้ึนในบริบทเฉพาะ

ชุดนี้เท่านั้น จากนั้นน�าข้อมูลที่ได้มาตีความและพยายามลดทอน

ข้อมูลให้เหลือเพียงมโนทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 

ควบคู่กับการหาประเด็นในการเช่ือมโยงมโนทัศน์ท้ังหมดให้มี

ลกัษณะเป็นข้อสรุปเชงิทฤษฎแีละเป็นข้อสนันษิฐานช่ัวคราว เมือ่ได้

ค�าตอบทีไ่ม่มคีวามแตกต่างจากค�าตอบเดมิทีม่อียูแ่ล้วจงึจดักลุ่มของ

มโนทัศน์โดยอาศัยความไวทางทฤษฎี (Theoretical Sensitivity) 

จนน�าไปสู่การสร้างมโนทัศน์และได้ข้อสรุปเป็นทฤษฎีฐานราก  

ซึง่กระบวนการนีเ้ป็นวธิกีารวเิคราะห์ข้อมลูด้วยวธีิวทิยาของทฤษฎี

ฐานราก (Grounded Theory Approach) ที่น�าเสนอโดย Strauss 

& Corbin (1990) แล้วท�าเช่นนี้ไปจนครบ 3 กลุ่ม

 จากนั้นเสนอผลสรุปการวิจัยโดยอธิบายถึงรายละเอียด

ของสภาพการณ์แล้วน�าเสนอข้อมูลในรายละเอียดรวมไปถึง 

ข้อคิดเห็นของผู้วิจัยเอง

ผลการวิจัย
 จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อพัฒนาแบบจ�าลองกระดาน

สนทนาสุขภาพเพื่อผู้ดูแลผู้สูงอายุไทยในครอบครัว ได้ผลการวิจัย 

คือ แบบจ�าลองกระดานสนทนาเพือ่ผู้ดแูลผู้สูงอายไุทยในครอบครวั 

3 รูปแบบ

 จากการวเิคราะห์เนือ้หารปูแบบกระดานสนทนาทีป่ระสบ

ความส�าเร็จและจากการสัมภาษณ์เจาะลึกผู้ที่เกี่ยวข้อง (กมลชนก  

เศรษฐบุตร, 2563 : 12) จึงได้แบบจ�าลองต้นแบบกระดานสนทนา

เพื่อผู้ดูแลผู้สูงอายุไทยในครอบครัว ที่มีเนื้อหาประกอบไปด้วย 

กระทู้แนะน�า ถามตอบ เล่าเรื่อง รีวิว ซ้ือขาย ข่าว บทความ  

สายตรงนักจิตวิทยา link โรงพยาบาล ปฏิทินกิจกรรม โดยมี  

3 รูปแบบ ดังต่อไปนี้

 1. แบบจ�าลองที่ใช้ภาพถ่าย พื้นหลังเป็นสีขาว ใช้ภาพ

ประกอบเป็นภาพถ่ายทัง้หมด เน้นความเรยีบง่าย เนือ้หาจะใช้ภาษา

ที่เป็นทางการ เช่น วิธีการจัดการกับอารมณ์ตนเองเมื่อพบกับความ

ผิดหวัง

 2. แบบจ�าลองเป็นกราฟฟิก พื้นหลังเป็นสีเขียวอ่อน  

ใช้ภาพประกอบเป็นลายเส้นกราฟฟิกทั้งหมด เน้นความเป็น

เทคโนโลยดีิจิตลั เนื้อหาจะใช้ภาษาทีท่ันสมัย เช่น AI ปลอบใจสูงวยั

ได้อย่างเฉียบ

 3. แบบจ�าลองเป็นศิลปะ พื้นหลังสีสด ใช้ภาพประกอบ

เป็นลายเส้นแนวย้อนยุค เน้นความเป็นธรรมชาติเนื้อหาจะใช้ภาษา

ที่เป็นกันเอง เช่น เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่ได้เป็น

อย่างที่เราคิด

    

ภาพที่	1 แบบจ�าลองที่ 1 การใช้ภาพถ่าย
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ภาพท่ี 1: แบบจําลองท่ี 1 การใชภาพถาย 

 

   
ภาพท่ี 2: แบบจําลองท่ี 2 การใชภาพกราฟก 

   
ภาพท่ี 3: แบบจําลองท่ี 3 การใชภาพแนวศิลปยอนยคุ 

จากวัตถุประสงคขอท่ี 2 เพ่ือสังเคราะหแบบจาํลองและออกแบบแนวทางกระดานสนทนาสุขภาพเพ่ือผูดูแลผูสูงอายุไทย
ในครอบครัว ไดผลการวิจัย คือ การสังเคราะหแบบจําลองดวยการสนทนากลุม (Focus Group)  
ปจจัยสวนบุคคล: ผูดูแลผูสูงอายุในครอบครัว 48 คน แบงเปน 
ตารางท่ี 2: ปจจัยสวนบุคคลของผูใหขอมูลในสัมภาษณการสนทนากลุม (Focus Group) 

เพศ 
ชาย 24 คน 
หญิง 24 คน 
อายุ 
34     2 คน 36     3 คน 37     3 คน 39     2 คน 40     1 คน 41     3 คน 42     4 คน 
43     3 คน 45     2 คน 46     4 คน 47     3 คน 48     7 คน 49     5 คน 50     6 คน 
อาชีพ 
ธุรกิจสวนตัว 11 คน พนักงาน/ลูกจางของรัฐ 9  คน 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/องคกรอิสระ 10 คน รับราชการ 8  คน 
พนักงาน/ลูกจางเอกชน 10 คน  
รายไดเฉลี่ยครอบครัวตอเดือน 70,000 – 100,000 บาท 
ภูมิลําเนาอยูจังหวัด กรุงเทพมหานคร 
ความเก่ียวของกับผูสูงอายุที่ดูแล บิดามารดา ลุง ปา นา อา ปูยา ตายาย 
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ในครอบครัว ไดผลการวิจัย คือ การสังเคราะหแบบจําลองดวยการสนทนากลุม (Focus Group)  
ปจจัยสวนบุคคล: ผูดูแลผูสูงอายุในครอบครัว 48 คน แบงเปน 
ตารางท่ี 2: ปจจัยสวนบุคคลของผูใหขอมูลในสัมภาษณการสนทนากลุม (Focus Group) 

เพศ 
ชาย 24 คน 
หญิง 24 คน 
อายุ 
34     2 คน 36     3 คน 37     3 คน 39     2 คน 40     1 คน 41     3 คน 42     4 คน 
43     3 คน 45     2 คน 46     4 คน 47     3 คน 48     7 คน 49     5 คน 50     6 คน 
อาชีพ 
ธุรกิจสวนตัว 11 คน พนักงาน/ลูกจางของรัฐ 9  คน 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/องคกรอิสระ 10 คน รับราชการ 8  คน 
พนักงาน/ลูกจางเอกชน 10 คน  
รายไดเฉลี่ยครอบครัวตอเดือน 70,000 – 100,000 บาท 
ภูมิลําเนาอยูจังหวัด กรุงเทพมหานคร 
ความเก่ียวของกับผูสูงอายุที่ดูแล บิดามารดา ลุง ปา นา อา ปูยา ตายาย 
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กมลชนก  เศรษฐบุตร

 จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อสังเคราะห์แบบจ�าลองและ

ออกแบบแนวทางกระดานสนทนาสุขภาพเพื่อผู้ดูแลผู้สูงอายุไทย 

ในครอบครัว ได้ผลการวิจัย คือ การสังเคราะห์แบบจ�าลองด้วยการ

สนทนากลุ่ม (Focus Group) 

 ปัจจัยส่วนบุคคล: ผู้ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว 48 คน  

แบ่งเป็น

ภาพที่	2 แบบจ�าลองที่ 2 การใช้ภาพกราฟิก

    

ภาพที่	3 แบบจ�าลองที่ 3 การใช้ภาพแนวศิลป์ย้อนยุค

6 
 

   
ภาพท่ี 1: แบบจําลองท่ี 1 การใชภาพถาย 

 

   
ภาพท่ี 2: แบบจําลองท่ี 2 การใชภาพกราฟก 

   
ภาพท่ี 3: แบบจําลองท่ี 3 การใชภาพแนวศิลปยอนยคุ 

จากวัตถุประสงคขอท่ี 2 เพ่ือสังเคราะหแบบจาํลองและออกแบบแนวทางกระดานสนทนาสุขภาพเพ่ือผูดูแลผูสูงอายุไทย
ในครอบครัว ไดผลการวิจัย คือ การสังเคราะหแบบจําลองดวยการสนทนากลุม (Focus Group)  
ปจจัยสวนบุคคล: ผูดูแลผูสูงอายุในครอบครัว 48 คน แบงเปน 
ตารางท่ี 2: ปจจัยสวนบุคคลของผูใหขอมูลในสัมภาษณการสนทนากลุม (Focus Group) 

เพศ 
ชาย 24 คน 
หญิง 24 คน 
อายุ 
34     2 คน 36     3 คน 37     3 คน 39     2 คน 40     1 คน 41     3 คน 42     4 คน 
43     3 คน 45     2 คน 46     4 คน 47     3 คน 48     7 คน 49     5 คน 50     6 คน 
อาชีพ 
ธุรกิจสวนตัว 11 คน พนักงาน/ลูกจางของรัฐ 9  คน 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/องคกรอิสระ 10 คน รับราชการ 8  คน 
พนักงาน/ลูกจางเอกชน 10 คน  
รายไดเฉลี่ยครอบครัวตอเดือน 70,000 – 100,000 บาท 
ภูมิลําเนาอยูจังหวัด กรุงเทพมหานคร 
ความเก่ียวของกับผูสูงอายุที่ดูแล บิดามารดา ลุง ปา นา อา ปูยา ตายาย 

 

6 
 

   
ภาพท่ี 1: แบบจําลองท่ี 1 การใชภาพถาย 

 

   
ภาพท่ี 2: แบบจําลองท่ี 2 การใชภาพกราฟก 

   
ภาพท่ี 3: แบบจําลองท่ี 3 การใชภาพแนวศิลปยอนยคุ 

จากวัตถุประสงคขอท่ี 2 เพ่ือสังเคราะหแบบจาํลองและออกแบบแนวทางกระดานสนทนาสุขภาพเพ่ือผูดูแลผูสูงอายุไทย
ในครอบครัว ไดผลการวิจัย คือ การสังเคราะหแบบจําลองดวยการสนทนากลุม (Focus Group)  
ปจจัยสวนบุคคล: ผูดูแลผูสูงอายุในครอบครัว 48 คน แบงเปน 
ตารางท่ี 2: ปจจัยสวนบุคคลของผูใหขอมูลในสัมภาษณการสนทนากลุม (Focus Group) 

เพศ 
ชาย 24 คน 
หญิง 24 คน 
อายุ 
34     2 คน 36     3 คน 37     3 คน 39     2 คน 40     1 คน 41     3 คน 42     4 คน 
43     3 คน 45     2 คน 46     4 คน 47     3 คน 48     7 คน 49     5 คน 50     6 คน 
อาชีพ 
ธุรกิจสวนตัว 11 คน พนักงาน/ลูกจางของรัฐ 9  คน 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/องคกรอิสระ 10 คน รับราชการ 8  คน 
พนักงาน/ลูกจางเอกชน 10 คน  
รายไดเฉลี่ยครอบครัวตอเดือน 70,000 – 100,000 บาท 
ภูมิลําเนาอยูจังหวัด กรุงเทพมหานคร 
ความเก่ียวของกับผูสูงอายุที่ดูแล บิดามารดา ลุง ปา นา อา ปูยา ตายาย 

 

ตารางที่	2 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูลในสัมภาษณ์การสนทนากลุ่ม (Focus Group)

เพศ

ชาย 24 คน

หญิง 24 คน

อายุ

34     2 คน 36     3 คน 37     3 คน 39     2 คน 40     1 คน 41     3 คน 42     4 คน

43     3 คน 45     2 คน 46     4 คน 47     3 คน 48     7 คน 49     5 คน 50     6 คน

อาชีพ

ธุรกิจส่วนตัว 11 คน พนักงาน/ลูกจ้างของรัฐ 9  คน

พนักงานรัฐวิสาหกิจ/องค์กรอิสระ 10 คน รับราชการ 8  คน

พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน 10 คน

รายได้เฉลี่ยครอบครัวต่อเดือน 70,000 - 100,000 บาท

ภูมิล�าเนาอยู่จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ความเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุที่ดูแล บิดา-มารดา ลุง ป้า น้า อา ปู่-ย่า ตา-ยาย
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กมลชนก  เศรษฐบุตร

 องค์ประกอบด้านการออกแบบ - ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่  

(36 คน) เลือก แบบจ�าลองที่ 3 เพราะหน้าโฮมเพจมีความสวยงาม 

ทนัสมยั น่าสนใจ แปลกแตกต่างจากทีเ่คยเหน็ สทีีใ่ช้มคีวามเหมาะสม 

สพีืน้หลงักบัสตีวัอกัษรมคีวามเหมาะสมต่อการอ่าน ขนาดตวัอกัษร

และรูปแบบตัวอักษรมีความสวยงามและอ่านได้ง่าย ผู้ให้ข้อมูล 

เพียงเล็กน้อย (5 คน) เลือก แบบจ�าลองที่ 1 เพราะภาพประกอบ

สือ่ความหมายได้ และผูใ้ห้ข้อมลูอกีเพยีงเลก็น้อย (7 คน) เลือก แบบ

จ�าลองที่ 2 เพราะรูปแบบง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน

 องค์ประกอบด้านเนื้อหา - ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ (38 คน) 

ให้ความเห็นว่าเนือ้หามคีวามทนัสมยั ข่าวสาร ภาพ การประชาสัมพนัธ์ 

มคีวามเหมาะสม น่าสนใจ ปรมิาณเนือ้หาเพยีงพอกบัความต้องการ 

การจัดล�าดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน ต่อเนื่อง อ่านแล้วเข้าใจ มีการจัด

หมวดหมู่ให้ง่ายต่อการค้นหาและท�าความเข้าใจ ข้อความถูกต้อง

ตามหลักภาษาและไวยากรณ์ เน้ือหากับภาพมีความสอดคล้องกัน 

ผูใ้ห้ข้อมลูบางส่วน (10 คน) ให้ความเหน็ว่าเนือ้หาขาดความชดัเจน 

ถูกต้อง 

 องค์ประกอบด้านเทคนิคและการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ -  

ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ (35 คน) มีความเห็นว่าเว็บไซต์มีการออกแบบ

การเชื่อมโยงการใช้งานกระดานสนทนาการใช้งานหมวดอื่น ๆ  และ

การใช้งานในส่วนของปฏิทินได้อย่างดี รวมไปถึงการเข้าถึงข้อมูล 

มีความเหมาะสม ในด้านปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้นั้นควรมีการโต้ตอบ  

แต่ไม่จ�าเป็นต้องในทันทีทันใด ผู ้ให้ข ้อมูลที่เหลือ (13 คน)  

มีความเห็นว่า นอกจากเทคนิคที่ดีแล้วควรมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ใน

ทันที

 องค์ประกอบด้านประโยชน์และการน�าไปใช้ - ผู้ให้ข้อมูล

ส่วนใหญ่ (30 คน) มคีวามเหน็ว่ามปีระโยชน์ต่อผูใ้ช้งานและสามารถ

น�าไปประยุกต์ใช้ได้เป็นแหล่งข้อมูลที่ตรงกับความต้องการผู้ใช้งาน 

ผู้ให้ข้อมูลส่วนหนึ่ง (10 คน) มีความเห็นว่ามีประโยชน์แต่ต้องใช้

วิจารณญาณส่วนบุคคลในการน�าไปใช้ ผู ้ให้ข้อมูลอีกส่วนหนึ่ง  

(8 คน) มีความเห็นว่าไม่สามารถเป็นแหล่งความรู้ได้

 ผลการวิจัยด้านการเดินทางของผู้บริโภค

 ผูใ้ห้ข้อมลูเกอืบทัง้หมด (45 คน) มคีวามเหน็ว่าการสือ่สาร

ผ่านกระดานสนทนาช่วยให้ผูด้แูลผูส้งูอายไุทยในครอบครวัเกิดการ

รบัรู ้ได้รบัข้อมลูเพ่ือประเมนิทางเลอืก แต่การตดัสนิใจใช้ผลติภัณฑ์ 

บรกิาร ข้อแนะน�าต่าง ๆ  และบอกต่อประสบการณ์หลงัการเลอืกใช้

ในผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อแนะน�าต่าง ๆ  เหล่านั้น จ�าเป็นต้องสร้างให้

ตารางที่	3 ผลการวิจัยต้นแบบกระดานสนทนาจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group)

หัวข้อ ประเด็นที่เหมือนกัน ประเด็นที่แตกต่าง

1.	องค์ประกอบ

การออกแบบ

- เลือก แบบจ�าลองที่ 3 เพราะมีความสวยงาม น่าสนใจ - เลือก แบบจ�าลองที่ 1 เพราะภาพประกอบสื่อ

ความหมายได้ดี         

- เลือก แบบจ�าลองที่ 2 เพราะรูปแบบง่ายต่อ

การอ่านและการใช้งาน

เนื้อหา - ข่าวสาร ภาพ การประชาสัมพันธ์มีความเหมาะสม น่าสนใจ 

ปริมาณเนื้อหาเพียงพอกับความต้องการ

- การจัดล�าดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน ต่อเน่ือง อ่านแล้วเข้าใจ  

มีการจัดหมวดหมู่ให้ง ่ายต่อการค้นหาและท�าความเข้าใจ 

ข้อความถูกต้องตามหลักภาษาและไวยากรณ์ เนื้อหากับภาพ 

มีความสอดคล้องกัน

ยังขาดความน่าเชื่อถือ

เทคนิคและ

ปฏิสมัพันธ์กบัผูใ้ช้

- มีความเหมาะสมของการออกแบบการเชื่อมโยง ทั้งการใช้งาน

กระดานสนทนา หมวดอื่น ๆ และปฏิทิน สามารถเข้าถึงข้อมูล

ได้ง่าย

- มีประโยชน์แต่ต้องใช้วิจารณญาณส่วนบุคคล

ในการน�าไปใช้                  

- ไม่สามารถเป็นแหล่งความรู้ได้

ประโยชน์และ

การน�าไปใช้

- เนื้อหามีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานและสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้ 

เป็นแหล่งข้อมูลที่ตรงกับความต้องการผู้ใช้งาน

2.	การเดินทาง

ของผู้บริโภค

- การสื่อสารผ่านกระดานสนทนาช่วยให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุไทย 

ในครอบครัวเกิดการรับรู้ ได้รับข้อมูลเพื่อประเมินทางเลือก  

แต่การตดัสนิใจใช้ผลติภณัฑ์ บรกิาร ข้อแนะน�าต่าง ๆ  และบอกต่อ 

ประสบการณ์หลังการเลือกใช้ในผลิตภัณฑ์ บริการข้อแนะน�า 

ต่าง ๆ เหล่านั้น จ�าเป็นต้องสร้างให้เกิดชุมชนขึ้นมาก่อน

การสื่อสารผ่านกระดานสนทนาช่วยให้ผู้ดูแล 

ผูส้งูอายไุทยในครอบครวัเกดิการรบัรู ้ได้รบัข้อมลู 

เพื่อประเมินทางเลือกตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ 

บริการ ข้อแนะน�าต่าง ๆ และยังบอกต่อไปยัง 

คนอื่น ๆ อีกด้วย
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กมลชนก  เศรษฐบุตร

เกิดชุมชนขึ้นมาก่อน ผู้ให้ข้อมูลเพียงเล็กน้อย (3 คน) มีความเห็น

ว่าการสื่อสารผ่านกระดานสนทนาจะช่วยให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุไทย 

ในครอบครวัเกิดการรบัรู ้ได้รบัข้อมลูเพือ่ประเมินทางเลอืกตดัสนิใจ

ใช้ผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อแนะน�าต่าง ๆ  และยังบอกต่อไปยังคนอื่น ๆ  

อีกด้วย

 ผลการวิจัยด้านความจ�าเป็น ความต้องการใช้กระดาน

สนทนาสุขภาพเพื่อผู้ดูแลผู้สูงอายุไทยในครอบครัว

 ผูใ้ห้ข้อมลูทัง้หมดเหน็ถงึความจ�าเป็นและมคีวามต้องการ

ใช้กระดานสนทนาสุขภาพเพื่อผู้ดูแลผู้สูงอายุไทยในครอบครัว

 จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อออกแบบแนวทางกระดาน

สนทนาสุขภาพเพื่อผู้ดูแลผู้สูงอายุไทยในครอบครัว ได้ผลการวิจัย 

คือ แนวทางกระดานสนทนาเพื่อผู้ดูแลผู้สูงอายุไทยในครอบครัว

 ขั้นตอนการออกแบบ 

 1. ผูว้จิยัรวบรวมข้อมลูทัง้หมดจากแบบจ�าลองทัง้ 3 แบบ 

แล้วให้นักออกแบบสร้างชิ้นงานขึ้นมา ภายใต้โจทย์ท่ีว่าจะต้องมี

ความสวยงาม ทนัสมยั น่าสนใจ แปลกแตกต่างจากท่ีเคยเหน็ สสีดใส 

ขนาดตัวอักษรและรูปแบบตัวอักษรมีความสวยงามและอ่านได้ง่าย 

โดยมีตัวอย่างเป็นแบบจ�าลองที่ 3 (ศิลปะ) ที่ผู้ให้ข้อมูลเลือกขึ้นมา

 2. ด้านเนือ้หา ผูว้จิยัปรบัปรงุมาจากข้อคิดเหน็ของผูด้แูล

ผูส้งูอายใุนเร่ืองทีป่ระสบมาด้วยตนเองหรอืเป็นเรือ่งทีผู่ด้แูลผู้สูงอายุ

ต้องการทราบข้อมูล โดยใช้ภาษาที่เป็นกันเอง

 3. ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบในการออกแบบมีเพียง 

เล็กน้อย เช่น ภาพประกอบที่น�ามาใช้ต้องระวังในเรื่องของลิขสิทธิ์ 

 4. เมือ่ส�าเร็จแล้ว จงึได้กระดานสนทนาทีใ่ช้ชือ่ว่า C Near 

360 มีค�าขวัญว่า อยู่สบายกับสูงวัย ลักษณะของต้นแบบกระดาน

สนทนามีการออกแบบที่เรียบง่าย ชัดเจน มีการสร้างรูปแบบที่ใช้

เหมือนกันทุกหน้า คือวางโลโก้ไว้ด้านบนซ้าย หัวข้อทั้งหมด 

อยูด้่านบน มกีารใช้สสีนัทีส่ดใส สะดดุตา ภาพประกอบเป็นภาพวาด

ลายเส้นแนวย้อนยุค และภาพถ่ายที่สอดคล้องกับเนื้อหา ในด้าน

เนือ้หานัน้ประกอบไปด้วยหน้าแรก กระทูแ้นะน�า ถามตอบ เล่าเรือ่ง 

รีวิว ซื้อขายข่าว บทความ สายตรงนักจิตวิทยา link โรงพยาบาล 

ปฏิทินกิจกรรม โดยแต่ละหัวข้อใหญ่จะมีหัวข้อย่อย มีตัวอย่าง 

ดังต่อไปนี้

 กระทู้แนะน�า - เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ  

ทีไ่ม่ได้เป็นอย่างทีเ่ราคดิ / อยากท�าประกนัชวีติให้พ่อแม่แบบจ่ายท้ิง 

ปีละไม่เกิน 5 พัน มีไหมคะ / พรุ่งนี้คือก�าหนดวันฆ่าตัวตายของแม่

 ถามตอบ - ปรึกษาเรื่องคุณแม่ใส่สายปัสสาวะเบอร์เล็ก

กว่าเดิม / ลูกที่ถูกคาดหวังให้ดูแลพ่อแม่ต้องแบกรับอะไรบ้าง / พ่อ

นั่งรถเข็น แนะน�าที่เที่ยวเขาใหญ่หน่อย ที่พักด้วยค่ะ

 เล่าเรื่อง - เมื่อเช้าแม่ท�ากระเป๋าเงินตกแต่ได้คืนเพราะ

กล้องติดรถยนต์ / เล่าเรื่องบ้านพักคนชราในต่างประเทศ / พาแม่

เที่ยวอยุธยาวันแม่

 รีวิว - ฟื้นร่างกายจากป่วยด้วย Ensure / ผ้าอ้อมผู้ใหญ่

แบบกางเกง / พาพ่อไปหัวหิน

 ซือ้ขาย - หวัเขม็ฉดียาแบบใช้แล้วท้ิง / ชดุอยูบ้่านผูใ้หญ่ / 

รถเข็นไฟฟ้าส�าหรับคนตัวใหญ่

 ข่าว - ลกูทดลองใช้ “น�า้มนักัญชา” แทนแม่ป่วยเป็นมะเรง็ / 

หาหมอออนไลน์ทางวิดีโอคอล / ส่งยาถึงบ้านสมิติเวชจัดให้

 บทความ - เริ่มต้นดูแลผู้สูงอายุอย่างไร / สัมภาษณ์ 

คุณหมอ

 ปฏิทินกิจกรรม - งานรุ่นใหญ่ไฟกระพริบ / งานอินเตอร์

แคร์ Event เพื่อคนวัยเก๋า / งานมหกรรมผู้สูงอายุและครอบครัว / 

งานเข้าใจผู้สูงอายุ เรียนรู้งานออกแบบเพื่อคนชรา
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เกิดการรับรู ไดรับขอมูลเพ่ือประเมินทางเลือกตัดสินใจใชผลิตภัณฑ บริการ ขอแนะนําตาง ๆ และยังบอกตอไปยังคน  
อ่ืน ๆ อีกดวย 

ผลการวิจัยดานความจําเปน ความตองการใชกระดานสนทนาสุขภาพเพ่ือผูดูแลผูสูงอายุไทยในครอบครัว 
ผูใหขอมูลท้ังหมดเห็นถึงความจําเปนและมีความตองการใชกระดานสนทนาสุขภาพเพ่ือผูดูแลผูสูงอายไุทยใน

ครอบครัว 
จากวัตถุประสงคขอท่ี 2 เพ่ือออกแบบแนวทางกระดานสนทนาสุขภาพเพ่ือผูดูแลผูสูงอายุไทยในครอบครัว ไดผลการวิจัย 
คือ แนวทางกระดานสนทนาเพ่ือผูดูแลผูสูงอายุไทยในครอบครัว 
ข้ันตอนการออกแบบ  

1. ผูวิจัยรวบรวมขอมลูท้ังหมดจากแบบจําลองท้ัง 3 แบบ แลวใหนักออกแบบสรางช้ินงานข้ึนมา ภายใตโจทยท่ีวา
จะตองมีความสวยงาม ทันสมัย นาสนใจ แปลกแตกตางจากท่ีเคยเหน็ สีสดใส ขนาดตัวอักษรและรูปแบบตัวอักษรมี
ความสวยงามและอานไดงาย โดยมีตัวอยางเปนแบบจําลองท่ี 3 (ศิลปะ) ท่ีผูใหขอมูลเลือกข้ึนมา 

2. ดานเน้ือหา ผูวิจยัปรับปรุงมาจากขอคิดเห็นของผูดูแลผูสูงอายุในเรือ่งท่ีประสบมาดวยตนเองหรือเปนเรื่องท่ี
ผูดูแลผูสูงอายุตองการทราบขอมลู โดยใชภาษาท่ีเปนกันเอง 

3. ปญหาและอุปสรรคท่ีพบในการออกแบบมีเพียงเล็กนอย เชน ภาพประกอบท่ีนํามาใชตองระวังในเรื่องของ
ลิขสิทธ์ิ  

4. เมื่อสําเร็จแลว จึงไดกระดานสนทนาท่ีใชช่ือวา C Near 360 มีคําขวัญวา อยูสบายกับสูงวัย ลักษณะของ
ตนแบบกระดานสนทนามีการออกแบบท่ีเรียบงาย ชัดเจน มีการสรางรูปแบบท่ีใชเหมือนกันทุกหนา คือวางโลโกไว
ดานบนซาย หัวขอท้ังหมดอยูดานบน มีการใชสีสันท่ีสดใส สะดุดตา ภาพประกอบเปนภาพวาดลายเสนแนวยอนยุค และ
ภาพถายท่ีสอดคลองกับเน้ือหา ในดานเน้ือหาน้ันประกอบไปดวยหนาแรก กระทูแนะนํา ถามตอบ เลาเรื่อง รีวิว ซ้ือขาย
ขาว บทความ สายตรงนักจิตวิทยา link โรงพยาบาล ปฏิทินกิจกรรม โดยแตละหัวขอใหญจะมีหัวขอยอย มีตัวอยาง
ดังตอไปน้ี 

กระทูแนะนํา– เกร็ดเล็กเกรด็นอยเก่ียวกับสิ่งตาง ๆท่ีไมไดเปนอยางท่ีเราคิด / อยากทําประกันชีวิตใหพอ
แมแบบจายท้ิงปละไมเกิน 5 พัน มีไหมคะ / พรุงน้ีคือกําหนดวันฆาตัวตายของแม 

ถามตอบ – ปรึกษาเรื่องคุณแมใสสายปสสาวะเบอรเล็กกวาเดิม / ลกูท่ีถูกคาดหวังใหดูแลพอแมตองแบกรับ
อะไรบาง / พอน่ังรถเข็น แนะนําท่ีเท่ียวเขาใหญหนอย ท่ีพักดวยคะ 

เลาเรื่อง – เมื่อเชาแมทํากระเปาเงินตกแตไดคืนเพราะกลองติดรถยนต / เลาเรื่องบานพักคนชราใน
ตางประเทศ / พาแมเท่ียวอยุธยาวันแม 

รีวิว – ฟนรางกายจากปวยดวย Ensure / ผาออมผูใหญแบบกางเกง / พาพอไปหัวหิน 
ซื้อขาย – หัวเข็มฉีดยาแบบใชแลวท้ิง / ชุดอยูบานผูใหญ / รถเข็นไฟฟาสําหรับคนตัวใหญ 
ขาว  ลูกทดลองใช“นํ้ามันกัญชา”แทนแมปวยเปนมะเร็ง / หาหมอออนไลนทางวิดีโอคอล/ สงยาถึงบานสมิติ

เวชจัดให 
บทความ – เริ่มตนดูแลผูสูงอายุอยางไร / สัมภาษณคณุหมอ 
ปฏิทินกิจกรรม – งานรุนใหญไฟกระพริบ / งานอินเตอรแคร Event เพ่ือคนวัยเกา / งานมหกรรมผูสูงอายุและ

ครอบครัว / งานเขาใจผูสูงอายุ เรยีนรูงานออกแบบเพ่ือคนชรา 
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ภาพท่ี 4: ตนแบบกระดานสนทนาเพ่ือผูดูแลผูสูงอายุไทยในครอบครัว 

จากวัตถุประสงคขอท่ี 3 เพ่ือศึกษาถึงความจําเปน ความตองการใชกระดานสนทนาสุขภาพเพ่ือผูดูแลผูสูงอายุไทยใน
ครอบครัว ไดผลการวิจัย คือ ผูใหขอมูลท้ังหมดเห็นวาปจจุบันไมมีชองทางการสื่อสารสําหรับผูดูแลผูสูงวัยในครอบครัว
ไทยโดยตรง การท่ีตองทํางานประจําและดูแลผูสูงวัยไปดวย จึงไมมีเวลาเขาอบรมหรือเขาถึงเน้ือหาท่ีทางรัฐและเอกชน
จัดข้ึน คิดวาเน้ือหาในกระดานสนทนานาเช่ือถือกวาใน Facebook หรือ Line เพราะชวยในการสนับสนุนความคิดไป
จนถึงทางแกปญหาท่ีเร็วข้ึน ขอมูลผูสูงอายุน้ันมีในเว็บไซตเปนจํานวนมาก ขอมูลดานการดูแลผูสูงอายุน้ันมีอยูบาง แต
วิธีการดูแลคนท่ีดูแลผูสูงอายุ วิธีท่ีจะจัดการตัวเอง ผูดูแลมือใหม พฤติกรรมท่ีเปลี่ยนไป จะดูแลตัวเองอยางไร ลดความ
กดดันตัวเองอยางไร ลดความเครียดอยางไรท่ีจะทําใหดูแลผูสูงอายุไดดีข้ึน การแลกเปลี่ยนขอมูลหรือสิ่งของ เชน เคย
ดูแลผูสูงอายุแลวทานเสียแลวอยากนําไปบริจาค กระดานสนทนาน้ีก็จะเปนท่ีตองการ เปนกลุมตลาดพิเศษแบบเฉพาะ 

อภิปรายผล: C Near 360 พ้ืนท่ีสาธารณะในการแลกเปลี่ยนความรูสุขภาพผูสูงวัย 
C Near 360 เปนตนแบบกระดานสนทนาท่ีพัฒนามาจากการวิเคราะหเน้ือหากระดานสนทนาท่ีประสบ

ความสําเร็จ การสัมภาษณแบบเจาะลึกรายบุคคลท่ีเก่ียวของ และการสังเคราะหแบบจําลองผานการสนทนากลุม 
กระดานสนทนาเปนชองทางท่ีเหมาะสมเพราะเทคโนโลยีอินเตอรเน็ตทําใหเกิดลักษณะของการสรางเน้ือหาบนสื่อ
ออนไลนซ่ึง Deuze (2003 : 211) อธิบายวาการใชสื่อออนไลนตองเหมาะสมกับเน้ือหาท่ีจะนําเสนอและมีความเปน
มัลติมีเดีย (Multimedia) ตองคํานึงถึงชองทางเครื่องมือท่ีจะทําใหมีการโตตอบกับผูรับสารและมีเครื่องมือใหผูรับสาร
สามารถเลือกรับขาวสารในรูปแบบท่ีตองการได (Interactivity) เชนเดียวกับ Skoler (2009: 39) ท่ีอธิบายวาสื่อสังคม
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66   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2564

กมลชนก  เศรษฐบุตร

 จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อศึกษาถึงความจ�าเป็น ความ

ต้องการใช ้กระดานสนทนาสุขภาพเพื่อผู ้ดูแลผู ้สูงอายุไทย 

ในครอบครัว ได้ผลการวิจัย คือ ผู้ให้ข้อมูลท้ังหมดเห็นว่าปัจจุบัน 

ไม่มีช่องทางการสื่อสารส�าหรับผู ้ดูแลผู ้สูงวัยในครอบครัวไทย

โดยตรง การทีต้่องท�างานประจ�าและดแูลผูส้งูวยัไปด้วย จงึไม่มเีวลา

เข้าอบรมหรือเข้าถึงเนื้อหาที่ทางรัฐและเอกชนจัดขึ้น คิดว่าเนื้อหา

ในกระดานสนทนาน่าเชื่อถือกว่าใน Facebook หรือ Line เพราะ

ช่วยในการสนับสนุนความคิดไปจนถึงทางแก้ปัญหาที่เร็วขึ้น ข้อมูล

ผูส้งูอายนุัน้มใีนเวบ็ไซต์เป็นจ�านวนมาก ข้อมลูด้านการดแูลผู้สูงอายุ

นั้นมีอยู่บ้าง แต่วิธีการดูแลคนที่ดูแลผู้สูงอายุ วิธีที่จะจัดการตัวเอง 

ผูด้แูลมอืใหม่ พฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นไป จะดแูลตวัเองอย่างไร ลดความ

กดดันตัวเองอย่างไร ลดความเครียดอย่างไรที่จะท�าให้ดูแลผู้สูงอายุ

ได้ดข้ึีน การแลกเปลีย่นข้อมลูหรอืสิง่ของ เช่น เคยดแูลผูส้งูอายแุล้ว

ท่านเสยีแล้วอยากน�าไปบรจิาค กระดานสนทนานีก็้จะเป็นทีต้่องการ 

เป็นกลุ่มตลาดพิเศษแบบเฉพาะ

อภิปรายผล
C	Near	360	พื้นที่สาธารณะในการแลกเปลี่ยน	ความรู้สุขภาพ

ผู้สูงวัย

 C Near 360 เป็นต้นแบบกระดานสนทนาทีพ่ฒันามาจาก

การวิเคราะห์เนื้อหากระดานสนทนาที่ประสบความส�าเร็จ การ

สมัภาษณ์แบบเจาะลกึรายบคุคลทีเ่กีย่วข้อง และการสงัเคราะห์แบบ

จ�าลองผ่านการสนทนากลุม่ กระดานสนทนาเป็นช่องทางทีเ่หมาะสม 

เพราะเทคโนโลยอีนิเตอร์เนต็ท�าให้เกดิลกัษณะของการสร้างเนือ้หา

บนสือ่ออนไลน์ ซึง่ Deuze (2003 : 211) อธบิายว่า การใช้สือ่ออนไลน์ 

ต้องเหมาะสมกับเนื้อหาที่จะน�าเสนอและมีความเป็นมัลติมีเดีย 

(Multimedia) ต้องค�านงึถึงช่องทางเครือ่งมอืทีจ่ะท�าให้มีการโต้ตอบ

กับผู้รับสารและมีเคร่ืองมือให้ผู้รับสารสามารถเลือกรับข่าวสาร 

ในรปูแบบทีต้่องการได้ (Interactivity) เช่นเดยีวกบั Skoler (2009 : 

39) ที่อธิบายว่าส่ือสังคมเป็นเรื่องของการแบ่งบัน การรับฟังและ

ตอบโต้กับผู้อื่น ซ่ึงการแบ่งปันข้อมูลนี้ท�าให้มีการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ ความรู้ และการรับฟังความเห็นของผู้อื่น การสร้าง

ความสัมพันธ์ และการรวบรวมความรู้มาจากแหล่งที่หลากหลาย 

รวมถึงมาจากประสบการณ์โดยตรง ซึ่ง C Near 360 มีการแบ่ง

เนื้อหาออกเป็นส่วน ๆ ให้ผู้ดูแลผู้สูงวัยเลือกรับสารตามความสนใจ

ของตนได้ โดยมีส่วนของความรู ้ข่าวสาร บทความ กิจกรรม  

ส่วนของห้องสนทนา ถาม-ตอบ สายตรงนักจิตวิทยา เล่าเรื่อง รีวิว  

ซื้อขาย ที่สามารถโต้ตอบ แสดงความคิดเห็นกันได้ โดยมีตัวแทน

จากเจ้าของผลิตภัณฑ์เข้ามาร่วมตอบค�าถามด้วย นอกจากนี้สื่อ

ออนไลน์ท่ีดีต้องค�านึงถึงการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวไปสู่ประเด็นหรือ

ฐานข้อมูลอื่น ๆ  ผ่าน Hyperlink (Deuze, 2003 : 211) ซึ่ง C Near 

360 มี Hyperlink ที่เช่ือมโยงไปยังเว็บไซต์ที่จ�าเป็นส�าหรับผู้ดูแล 

ผูส้งูวัย ไม่ว่าจะเป็นเวบ็ไซต์ของโรงพยาบาล สถานพกัฟ้ืน ร้านขายยา 

ฯลฯ 

ภาพที่	4 ต้นแบบกระดานสนทนาเพื่อผู้ดูแลผู้สูงอายุไทยในครอบครัว
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ภาพท่ี 4: ตนแบบกระดานสนทนาเพ่ือผูดูแลผูสูงอายุไทยในครอบครัว 

จากวัตถุประสงคขอท่ี 3 เพ่ือศึกษาถึงความจําเปน ความตองการใชกระดานสนทนาสุขภาพเพ่ือผูดูแลผูสูงอายุไทยใน
ครอบครัว ไดผลการวิจัย คือ ผูใหขอมูลท้ังหมดเห็นวาปจจุบันไมมีชองทางการสื่อสารสําหรับผูดูแลผูสูงวัยในครอบครัว
ไทยโดยตรง การท่ีตองทํางานประจําและดูแลผูสูงวัยไปดวย จึงไมมีเวลาเขาอบรมหรือเขาถึงเน้ือหาท่ีทางรัฐและเอกชน
จัดข้ึน คิดวาเน้ือหาในกระดานสนทนานาเช่ือถือกวาใน Facebook หรือ Line เพราะชวยในการสนับสนุนความคิดไป
จนถึงทางแกปญหาท่ีเร็วข้ึน ขอมูลผูสูงอายุน้ันมีในเว็บไซตเปนจํานวนมาก ขอมูลดานการดูแลผูสูงอายุน้ันมีอยูบาง แต
วิธีการดูแลคนท่ีดูแลผูสูงอายุ วิธีท่ีจะจัดการตัวเอง ผูดูแลมือใหม พฤติกรรมท่ีเปลี่ยนไป จะดูแลตัวเองอยางไร ลดความ
กดดันตัวเองอยางไร ลดความเครียดอยางไรท่ีจะทําใหดูแลผูสูงอายุไดดีข้ึน การแลกเปลี่ยนขอมูลหรือสิ่งของ เชน เคย
ดูแลผูสูงอายุแลวทานเสียแลวอยากนําไปบริจาค กระดานสนทนาน้ีก็จะเปนท่ีตองการ เปนกลุมตลาดพิเศษแบบเฉพาะ 

อภิปรายผล: C Near 360 พ้ืนท่ีสาธารณะในการแลกเปลี่ยนความรูสุขภาพผูสูงวัย 
C Near 360 เปนตนแบบกระดานสนทนาท่ีพัฒนามาจากการวิเคราะหเน้ือหากระดานสนทนาท่ีประสบ

ความสําเร็จ การสัมภาษณแบบเจาะลึกรายบุคคลท่ีเก่ียวของ และการสังเคราะหแบบจําลองผานการสนทนากลุม 
กระดานสนทนาเปนชองทางท่ีเหมาะสมเพราะเทคโนโลยีอินเตอรเน็ตทําใหเกิดลักษณะของการสรางเน้ือหาบนสื่อ
ออนไลนซ่ึง Deuze (2003 : 211) อธิบายวาการใชสื่อออนไลนตองเหมาะสมกับเน้ือหาท่ีจะนําเสนอและมีความเปน
มัลติมีเดีย (Multimedia) ตองคํานึงถึงชองทางเครื่องมือท่ีจะทําใหมีการโตตอบกับผูรับสารและมีเครื่องมือใหผูรับสาร
สามารถเลือกรับขาวสารในรูปแบบท่ีตองการได (Interactivity) เชนเดียวกับ Skoler (2009: 39) ท่ีอธิบายวาสื่อสังคม
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กมลชนก  เศรษฐบุตร

 เมื่อมีช่องทางและเนื้อหาท่ีเหมาะสมแล้ว จ�าเป็นต้อง

ค้นหาเส้นทางการสือ่สารของผูด้แูลผูส้งูอายเุพือ่ให้รูว้ธิทีีจ่ะตอบสนอง 

ต่อพวกเขา ดังเช่น Court., D et al. (2017) กล่าวว่า ความเข้าใจ

ในเรื่องการเดินทางของผู้บริโภค และการท�าการเข้าใจว่าผู้บริโภค 

มีปฏิสัมพันธ์อย่างไรกับสื่อต่าง ๆ ในขั้นตอนต่าง ๆ อย่างไร ท�าให้

สามารถวางแผนในการสร้างสื่อในแต่ละขั้นตอนอย่างครบวงจร  

เพือ่อ�านวยความสะดวกให้ผูบ้รโิภคหรอืท�าให้ผูบ้รโิภคนัน้มเีส้นทาง

ท่ีสัน้ทีส่ดุ เพ่ือทีจ่ะรับรูไ้ด้ว่าผูบ้รโิภคนัน้อยูใ่นขัน้ตอนไหนและเพือ่สร้าง 

การตลาดเฉพาะบคุคล (Personalized Marketing) แล้วตอบสนอง

กลับไปให้ถูก เพราะเส้นทางผู้บริโภคในยุคของสื่ออินเทอร์เน็ตนั้น

ขัน้ตอนตัง้แต่การรบัรูไ้ปจนถงึการเกดิความจงรกัภกัดสีามารถสลบั

สับเปลี่ยนกันระหว่างสื่อออนไลน์และออฟไลน์ได้ทุกเมื่อ ปรากฏ 

ในตารางที่ 4 ซ่ึงเป็นการแสดงให้เห็นว่าส่ือดิจิทัลที่จ�าเป็นส�าหรับ

สื่อสารตราสินค้าในข้ันตอนที่แตกต่างกันของเส้นทางผู ้บริโภค 

เป็นอย่างไร

ตารางที่	4 การใช้ยุทธวิธีดิจิทัล (Young, 2010)

ตัวอย่างยุทธวิธีทางดิจิทัล

รับรู้ เกี่ยวพัน พิจารณาอย่าง

กระตือรือร้น

ซื้อ บริโภค สร้างความ

สัมพันธ์

สนับสนุน

- ป้ายโฆษณาบน

เว็บไซต์อย่างดี, สื่อที่

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

ที่มากและเฉพาะ

เจาะจง 

- ขยาย/ผสานกับ

กิจกรรมสื่อดั้งเดิม  

- แผนให้หน้าม้าบอก

ปากต่อปาก-ไวรัล

วิดีโอ-ออนไลน์วิดีโอ

- สร้างประสบการณ์

ตราสินค้าที่ส่งเสริม

ความคดิในตราสนิค้า             

- ขยายกิจกรรม

ทางการตลาดไปยัง

กลุ่มเป้าหมาย

ที่กว้างขึ้น

- ค้นหาโฆษณา

- แผนโฆษณา

ออนไลน์เพื่อ

โน้มน้าวความ

สนใจและดึงให้

เข้ามาในเว็บ

ตราสินค้า

- ลดงบประมาณ

ค่าใช้จ่ายในการ

ขาย

- แจกคูปอง

ในออนไลน์               

- เว็บไซต์ขายของ

- ดึงให้เกิดการ

ทดลองและแจก

ของตัวอย่าง

- สร้างการใช้

ตราสินค้าที่เสริม

ประสบการณ์

ในผลิตภัณฑ์

- แผนการตลาด

ทางอีเมล์

- สร้างข้อมูล

ลูกค้าและบท

สนทนา             

- Facebook 

Fan pages                 

- สร้างเนือ้หาทีด่งึ

ให้เกิดกิจกรรมใน 

ชุมชนตราสินค้า

- ดึงให้ลูกค้า

สนับสนุน

ช่วยบอกต่อ

 กระดานสนทนาเป็นหนึ่งในจุดสัมผัสผ่านส่ือออนไลน์ 

ที่ช่วยให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุได้รับข้อมูลครบถ้วน เส้นทางของผู้ดูแล 

ผูส้งูอายใุนกระดานสนทนานัน้ท�าให้เกดิผลตอบสนองในขัน้แรกและ

ขั้นที่สอง กล่าวคือ การสื่อสารผ่านกระดานสนทนาช่วยให้ผู้ดูแล 

ผู้สูงอายุไทยในครอบครัวเกิดการรับรู้และได้รับข้อมูลเพื่อประเมิน

ทางเลอืก แต่ในขัน้ทีส่ามและสี ่คอื การตดัสนิใจใช้ผลติภณัฑ์ บรกิาร 

ข้อแนะน�าต่าง ๆ และบอกต่อประสบการณ์หลังการเลือกใช ้

ในผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อแนะน�าต่าง ๆ  เหล่านั้น จ�าเป็นต้องสร้างให้

เกิดชุมชนขึ้นมาก่อน ดังที่ Young (2010) ชี้ให้เห็นว่าบทบาทที่เป็น

จุดแข็งหลักของสื่อออนไลน์น้ันสามารถสร้างให้เกิดความเกี่ยวพัน 

การพิจารณาอย่างกระตือรือร้น สร้างความสัมพันธ์และสนับสนุน

หรือไปถึงขั้นบอกต่อได้ แต่กลยุทธ์ท่ีจะสร้างให้เกิดเป็นจุดสัมผัส 

ที่แข็งแกร่งนั้นจ�าเป็นต้องขยายกิจกรรมทางการตลาด วางแผน 

ทีโ่น้มน้าวความสนใจและดงึกลุม่เป้าหมายให้เข้ามาในเวบ็ไซต์ สร้าง

ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายและบทสนทนา มีการโต้ตอบท่ีเก่ียวข้องกับ 

กลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ซึ่งในการสร้างความสัมพันธ์นั้นสื่อออนไลน์

ถกูใช้อย่างมากมายหลายวธิเีพือ่รกัษาบทสนทนาและความสมัพนัธ์

กับลูกค้า วิธีที่ใช้มากที่สุดคือ โปรแกรมการบริหารความสัมพันธ์กับ

ลูกค้า (Customer-Relationship Management - CRM) ซึ่งต้อง

พึ่งพาการสร้างฐานข้อมูลลูกค้าและการส่ือสารอย่างต่อเนื่องผ่าน

ทางอีเมล์เป็นอย่างมาก เครือข่ายสังคมออนไลน์ กระดานสนทนา 

กลุ่มและบล็อก ถูกแทรกซึมโดย eCRM สิ่งที่จ�าเป็นที่สุดคือ เนื้อหา 

ไม่ว่าจะสร้างโดยตราสินค้าหรือสมาชิกผู้ติดตาม เน้ือหาจะต้องมี

ประโยชน์ ให้ความบันเทงิและปรบัปรงุให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ สามารถ

ดึงให้เกิดกิจกรรมในชุมชนและดึงให้กลุ ่มเป้าหมายสนับสนุน 

ช่วยบอกต่อ เพราะการบอกปากต่อปากเป็นวิธีการที่สื่อดิจิทัลและ

ส่ือสังคมออนไลน์ช่วยเพิ่มให้เกิดการสนทนาในตราสินค้า และ 

บอกต่อไปเรื่อย ๆ อันจะท�าให้เกิดเป็นชุมชนที่เหนียวแน่นในท่ีสุด 

ซึง่ต้นแบบกระดานสนทนาทีส่ร้างขึน้มานีจ้ะช่วยให้ผู้ดแูลผู้สูงอายไุทย 

ในครอบครัวได้รับความรู้ ข่าวสาร และได้มีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยน

ข้อมลู แสดงความคิดเหน็ต่าง ๆ  เพราะเป็นการสือ่สารแบบสองทาง 

มีหัวข้อต่าง ๆ ให้เลือกตามความต้องการได้ สามารถโต้ตอบกันได้ 

และมี Hyperlink ที่เช่ือมโยงไปยังแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์  

อีกทั้งยังมีแนวโน้มที่จะท�าให้เกิดเป็นเครือข่ายขึ้นมาได้ เพื่อให้เกิด

ความสมบูรณ์ในเส้นทางการสื่อสารของกลุ่มผู้ดูแลผู้สูงวัย 
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ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

  1.1 น�าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการก�าหนด

นโยบายด้านรปูแบบและเนือ้หา เพือ่ป้องกนัปัญหา อปุสรรค ส�าหรบั

การออกแบบกระดานสนทนาของผู้ดูแลผู้สูงอายุไทยในครอบครัว

  1.2 วางแผนด้านการตลาด การโฆษณา การจัดหา

ผู้ดูแล และด�าเนินการเปิดใช้เว็บไซต์กระดานสนทนา

  1.3 ใช้เป็นเคร่ืองมือในการตอบสนองนโยบาย 

ภาครัฐที่มุ่งเน้นมาตรการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุเพื่อขับเคลื่อนสังคม

 2. ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

  2.1 ควรท�าการส�ารวจความคิดเห็นจากผู ้ดูแล 

ผู้สูงอายุไทยในครอบครัวที่มีต่อกระดานสนทนาดังกล่าวว่าได้รับ

แนวทางในการดูแลสุขภาพของผู ้สู งอายุที่มีประสิทธิภาพ 

ทีห่ลากหลายมากขึน้ สามารถใช้ข้อมลูจากกระดานสนทนาเพือ่การ

ดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในครอบครัวได้ดียิ่งขึ้น ช่วยลดค่าใช้จ่าย 

ในการรักษาพยาบาลของผู้สูงอายุได้มากขึ้นหรือไม่
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บทคัดย่อ
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีต่อแนวทางการแก้ไขปัญหา PM

2.5
 กรุงเทพมหานคร และ  

2) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติของประชาชนในการแก้ไขปัญหา PM
2.5

 กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร จ�านวน 10 เขต ด้วยแบบสอบถามทัศนคติของประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และสุ่มตัวอย่างแบบโควตา และ 

สุ่มตัวอย่างประชาชนแบบสะดวก ได้แก่ เขตพญาไท จตุจักร บางซื่อ ราชเทวี ห้วยขวาง บางกะปิ พระโขนง สะพานสูง ลาดกระบัง และ

หนองจอก จ�านวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติมาใช้การวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ย ร้อยละ ความถี่ และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน การทดสอบสอบค่าที การทดสอบค่าเอฟ และค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05 

 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจต่อแนวทางการแก้ไขปัญหา PM
2.5

 อยู่ในระดับมาก (X̄   = 0.76) ทัศนคต ิ

ของประชาชนต่อแนวทางแก้ไขปัญหา PM
2.5

 อยู่ในระดับมากที่สุด (X̄   = 4.52) การมีส่วนร่วมประชาชนต่อแนวทางแก้ไขปัญหา PM
2.5

  

อยู่ในระดับมาก  (X̄   = 3.58) และความคิดเห็นของประชาชนต่อผลกระทบในการป้องกัน PM
2.5

 อยู่ในระดับมาก  (X̄   = 0.84)  

ผลการเปรยีบเทียบปัจจยัทีม่ผีลต่อแนวทางในการแก้ไขปัญหา PM
2.5

 ชีใ้ห้เหน็ว่า ประชาชนทีม่เีพศแตกต่างกนัจะมกีารมส่ีวนร่วมต่อแนวทาง

แก้ไขปัญหา PM
2.5

 แตกต่างกัน ในขณะประชาชนที่มีอายุที่แตกต่างกันจะมีความรู้ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมต่อแนวทางแก้ไข PM
2.5  

ทีแ่ตกต่างกนั ในส่วนระดับการศึกษา และอาชีพของประชาชนทีแ่ตกต่างกนัจะมทีศันคต ิความรูค้วามเข้าใจ และการมส่ีวนร่วมต่อแนวทาง

แก้ไขปัญหา PM
2.5

 ทีแ่ตกต่างกนั ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ทางสถติ ิพบว่า ความรูค้วามเข้าใจของประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชน 

และความคดิเหน็ของประชาชนมคีวามสมัพนัธ์กนัอย่างมีนยัส�าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 นอกจากนี ้ปัจจยัทีม่ผีลต่อการแก้ไขปัญหา PM
2.5  

จากทัศนคติของประชาชน ได้แก่ 1) การประชาสัมพันธ์หรือการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ PM
2.5

 2) ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา 

สาเหตุ และผลกระทบ 3) การมีส่วนร่วมของประชาชน ตามล�าดับ

ค�าส�าคัญ : ฝุน่ละอองขนาดไม่เกนิ 2.5 ไมครอน, ทัศนคต,ิ แนวทางการแก้ไขฝุน่ละอองขนาดไม่เกนิ 2.5 ไมครอน, ปัจจยัการแก้ไขฝุน่ละออง  

  ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 
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Abstract
 This article (1) aimed to 1) study people’s attitudes towards the guidelines for solving PM

2.5
 problems in 

Bangkok and 2) study factors affecting people’s attitudes towards the guidelines for solving PM
2.5

 problems in  

Bangkok. The quantitative research methodology was employed to collect data from 10 districts of Bangkok. The 

attitude questionnaires were used. The samples aged 18 years or above were selected by quota sampling and  

convenience sampling. The areas studied included Phaya Thai, Chatuchak, Bang Sue, Ratchathewi, Huai Khwang,  

Bang Kapi, Phra Khanong, Saphan Sung, Lat Krabang and Nong Chok districts. The data were analyzed using mean, 

percentage, frequency, standard deviation, t-test, F-test, and Pearson correlation at the statistical significance of 0.05

 The results showed that the people had a high level of understanding of the guidelines for solving PM
2.5 

problems (X̄    = 0.76), while people’s attitudes towards the guidelines for solving PM
2.5

 problems were at the highest 

level  (X̄   = 4.52). People’s involvement with the guidelines for solving PM
2.5

 problems was very high  (X̄   = 3.58),  

and people’s opinions towards the impacts of PM
2.5

 prevention was very high (X̄   = 0.84). The comparison of factors 

affecting the guidelines for solving PM
2.5

 problems suggested that people of different genders were differently  

involved with the guidelines for solving PM
2.5

 problems, while people of different ages had different knowledge and 

understanding of the guidelines for solving PM
2.5

 problems, and they were differently involved with the guidelines 

for solving PM
2.5

 problems. People of different levels of education and professions had different attitudes, knowledge 

and understanding, and involvement with the guidelines for solving PM
2.5

 problems. Statistical relation test found 

that people’s knowledge and understanding, people’s involvement, and people’s opinions were related with the 

statistical significance of 0.05. The study on people’s opinions revealed that factors affecting resolutions for PM
2.5 

problems included 1) public relations or information provision about PM
2.5

, 2) knowledge and understanding of the 

problems, causes and effects, and 3) people’s involvement respectively.

Keywords : Particulate Matter 2.5 microns , Attitudes, Guideline for solving PM
2.5

 , Affecting factors PM
2.5
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บทน�า
 ปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 2.5 ไมครอน (Particulate 

Matter : PM
2.5

) ถือเป็นปัญหาที่มีความส�าคัญของประเทศไทย 

พิจารณาได้จากการจัดท�าแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ 

“การแก้ไขปัญหามลพษิด้านฝุน่ละออง” สามารถแบ่งออกเป็นระยะ

เร่งด่วน ระยะสั้น และระยะยาว ประกอบด้วย 3 มาตรการ ได้แก่ 

มาตรการแรก การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ 

มาตรการที่สอง การป้องกันและการลดการเกิดมลพิษจากแหล่ง

ก�าเนิด และมาตรการสุดท้าย การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

จดัการมลพิษ (กรมควบคมุมลพษิ, 2562) ซึง่แผนปฏบิตักิารดงักล่าว

ข้างต้น เป็นการด�าเนินงานโดยอาศัยความร่วมมือของหน่วยงาน 

ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ท�าให้การด�าเนนิการในการแก้ไข

ปัญหา PM
2.5

 เป็นไปอย่างล่าช้า เนือ่งจากไม่มหีน่วยงานควบคมุดแูล

เกี่ยวกับปัญหาฝุ่นละอองโดยตรง และปัญหา PM
2.5

 น้ันขึ้นอยู่กับ

ลักษณะทางกายภาพของแหล่งก�าเนิด รวมถึงปัญหาของลักษณะ 

ภูมิอากาศที่ไม่สามารถควบคุมได้ ดังน้ันการแก้ไขปัญหาท่ีสามารถ

บรรเทาผลกระทบ PM
2.5

 คือ การแก้ปัญหาท่ีแหล่งก�าเนิด อาทิ 

การน�าน�้ามันเชื้อเพลิงท่ีมีก�ามะถันไม่เกิน 10 ppm มาใช้ก่อน

กฎหมายบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 การบังคับใช้

มาตรฐานการระบายมลพิษจากรถยนต์ใหม่ EURO 6/VI ภายในปี 

2565 จากมาตรการข้างต้น เห็นได้ว่ากรุงเทพมหานครไม่สามารถ

บงัคบัใช้มาตรการทีมี่ความรุนแรงได้ เนือ่งจากเป็นพ้ืนทีท่ีม่ปีระชากร

อยู่อาศัยอย่างหนาแน่น มีการก่อสร้างอาคาร รถไฟฟ้า รวมถึง 

ผูป้ระกอบการหรือประชาชนไม่ทราบว่าตนเองเป็นส่วนหนึง่ของการ

ก่อให้เกิด PM
2.5

 

 จากปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขปัญหา PM
2.5 

กรงุเทพมหานคร ก่อให้เกดิผลกระทบ 4 ด้าน คอื ด้านแรก เศรษฐกจิ 

ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจท้ังทางบวกและทางลบ 

โดยการก่อสร้างอาคาร รถไฟฟ้า การขายรถยนต์ได้เพิ่มปริมาณ 

มากขึ้นถือว่าส่งผลต่อเศรษฐกิจทางบวก เน่ืองจากกิจกรรมต่าง ๆ 

ท�าให้มีการใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้น แต่ในด้านการท่องเที่ยวถือว่า 

ส่งผลต่อเศรษฐกิจทางลบ เนือ่งจากประชาชนไม่นิยมออกมาท่องเทีย่ว 

ในบรเิวณทีม่มีลพษิเยอะ สอดคล้องกับ ชฎาภรณ์  นาประดษิฐ และ 

วิษณุ  อรรถวานิช (2563) พบว่า นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มที่จะ 

เดินทางไปท่องเที่ยวตามแผนการเดินทางที่วางไว้ แต่มีการเปล่ียน

กจิกรรมหรอืสถานที ่เพ่ือหลกีเลีย่ง PM
2.5

 ซึง่เช่ือมโยงถึง ด้านทีส่อง 

สิ่งแวดล้อม ท�าให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นต�่าลง ส่งผลไปถึงด้าน 

การท่องเที่ยว ด้านท่ีสาม สังคม ท�าให้วิถีชีวิตในการด�าเนินชีวิต

เปล่ียนแปลงไป เนือ่งจากประชาชนมคีวามกงัวลเกีย่วกบัฝุ่นละออง

มากขึ้น และหันมาให้ความส�าคัญในการสวมใส่หน้ากากอนามัย  

ซึ่งมีความเชื่อมโยงถึงด้านสุดท้าย สุขภาพ การได้รับสัมผัสท้ังใน 

ระยะส้ันและระยะยาว เป็นการเพิม่อตัราการตายด้วยโรคหัวใจและ

หลอดเลือด โรคทางเดินหายใจ การสั้นลงของชีวิต การเพิ่มขึ้นของ

ระดับน�้าตาลในเลือดและน�้าตาลสะสม ภาวะไขมันเลือดผิดปกติ 

เป็นต้น (บรรจบ  ชุณหสวสัดกิลุ, พยงค์  วณเิกยีรต,ิ อมัพร  กรอบทอง 

และกมล  ไชยสิทธิ์, 2563)

 การแก้ไขปัญหา PM
2.5

 ถึงแม้จะมีมาตรการเชิงเทคนิค 

และเทคโนโลยกีารจดัการแล้ว แต่ยงัขาดการให้ความส�าคญัเกีย่วกบั

ด้านสังคม ด้านพฤตกิรรม ด้านการรบัทราบข้อมลูข่าวสาร และด้าน

ทัศนคติ ดังนั้นมาตรการที่ควรให้ความส�าคัญ คือ การสร้างความรู้

ความความเข้าใจให้กบัประชาชน เพือ่เป็นการเพิม่โอกาสของการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิบัติตามมาตรการของหน่วยงาน

ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับ การศึกษาของ (De 

Pretto, Acreman, Ashfold, Mohankumar, & Campos-Arceiz, 

2015) พบว่า ระดับความรู้และทัศนคติท่ีเพ่ิมมากขึ้น ท�าให้เพิ่ม

โอกาสการมส่ีวนร่วมในการปฏบิติัเพือ่ป้องกนัฝุน่ละอองมากขึน้ และ

ข้อมูลที่มีความถูกต้อง รวดเร็ว เกี่ยวกับการรายงานสถานการณ์

คุณภาพอากาศจะเกิดประโยชน์ส�าหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง 

 ดงัน้ันผูว้จิยัจงึสนใจศึกษาเกีย่วกบัทศันคตขิองประชาชน

ต่อแนวทางการแก้ไขปัญหา PM
2.5

 กรุงเทพมหานคร และศึกษา

ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติของประชาชนในการแก้ไขปัญหา PM
2.5 

กรุงเทพมหานคร เพื่อน�าข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการสร้าง

ความรู้ความเข้าใจ การสร้างทัศนคติ และการสร้างการมีส่วนร่วน

ของประชาชนในการน�านโยบายและแผนงานมาปรบัใช้ให้เหมาะสม

กับบริบทของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 

2.5 ไมครอน กรุงเทพมหานครต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
 1. เพื่อศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีต่อแนวทาง 

การแก้ไขปัญหา PM
2.5

 กรุงเทพมหานคร

 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติของประชาชน 

ในการแก้ไขปัญหา PM
2.5

 กรุงเทพมหานคร
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สมมติฐาน
 1. ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

ที่แตกต่างกัน จะมีความรู้ความเข้าใจต่อแนวทางการแก้ไขปัญหา 

PM
2.5

 ทัศนคติต่อแนวทางแก้ไขปัญหา PM
2.5

 การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนต่อแนวทางแก้ไขปัญหา PM
2.5

 และความคิดเห็นของ

ประชาชนต่อผลกระทบในการป้องกัน PM
2.5

 แตกต่างกัน 

 2. ความรู้ความเข้าใจต่อแนวทางการแก้ไขปัญหา PM
2.5 

มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อแนวทางแก้ไขปัญหา PM
2.5

 3. การมีส่วนร่วมประชาชนต่อแนวทางแก้ไขปัญหา 

PM
2.5

 มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อแนวทางแก้ไขปัญหา PM
2.5

 4. ความคิดเห็นของประชาชนต่อผลกระทบในการ

ป้องกัน PM
2.5

 มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อแนวทางแก้ไขปัญหา 

PM
2.5

 

วิธีด�าเนินการวิจัย
 การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) ใช้แบบสอบถามในการเกบ็รวบรวมข้อมลู ซึง่แบบสอบถาม 

ผู้วิจัยตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยขอความอนุเคราะห์ 

ผูท้รงคณุวฒุ ิจ�านวน 9 ท่าน เพือ่ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง

ข้อค�าถามและวัตถุประสงค์ (Item - Objective Concordance 

Index : IOC) ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 0.56 - 1.00 สะท้อนถึงความ 

เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาตามเกณฑ์ที่ก�าหนด (สุวิมล  ติรกานันท์, 2556) 

นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้ท�าการทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของ

ข้อค�าถามในแต่ละด้าน โดยความรูค้วามเข้าใจต่อแนวทางการแก้ไข

ปัญหา PM
2.5

 และความคิดเห็นต่อผลกระทบของประชาชนในการ

ป้องกัน PM
2.5

 มีการใช้สูตรคูเดอร์และริชาร์ดสัน (Kuder -  

Richardson) ส�าหรบัค�าถามประเภท (0, 1) ซึง่มค่ีา 0.44 และ 0.60 

ตามล�าดบั ในส่วนของทศันคตขิองประชาชนต่อแนวทางแก้ไขปัญหา 

PM
2.5

 และการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อแนวทางแก้ไขปัญหา  

PM
2.5

 มีการใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient - α) ส�าหรับ

ค�าถามมาตรวัดแบบลิเคิร์ท (Likert scale) (5, 4, 3, 2, 1) ซึ่งมีค่า 

0.81 และ 0.85 ตามล�าดับ (Ebel, 1986) 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม

ปลายปิด (Closed - End Question) และแบบสอบถามปลายเปิด 

(Open - End Question) ซึ่งสามารถแบ่งแบบสอบถามออกเป็น  

7 ส่วน ดังนี้

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปของประชาชนในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร

 ส่วนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจต่อแนวทางการแก้ไขปัญหา 

PM
2.5

 โดยมีค�าตอบให้เลือก 3 ข้อ คือ ใช่ ไม่ใช่ และไม่ทราบ ตอบ

ใช่ได้ 1 คะแนน ตอบไม่ใช่ได้ 0 คะแนน และตอบไม่ทราบได้ 0

 ส่วนที่ 3 ทัศนคติของประชาชนต่อแนวทางแก้ไขปัญหา 

PM
2.5

 โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคิร์ท 

(Likert Scale) แบ่งระดับความเห็นด้วยออกเป็น 5 ระดับ คือ  

เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 ส่วนที่ 4 การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อแนวทางแก้ไข

ปัญหา PM
2.5

 โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของ 

ลิเคิร์ท (Likert Scale) แบ่งระดับความเห็นด้วยออกเป็น 5 ระดับ 

คือ ปกติ บ่อยครั้ง บางครั้ง นาน ๆ  ครั้ง ไม่เคย โดยให้คะแนน 5, 4, 

3, 2, 1 ตามล�าดับ 

กรอบแนวคิดในการวิจัย

วัตถุประสงคการวิจัย 
 

1. เพื่อศึกษาทัศนคติของประชาชนท่ีมีตอแนวทางการแกไขปญหา PM2.5 กรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอทัศนคติของประชาชนในการแกไขปญหา PM2.5 กรุงเทพมหานคร 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สมมติฐาน 

1. ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพท่ีแตกตางกัน จะมีความรูความเขาใจตอแนวทางการแกไขปญหา 
PM2.5 ทัศนคติตอแนวทางแกไขปญหา PM2.5 การมีสวนรวมประชาชนตอแนวทางแกไขปญหา PM2.5 และความคิดเห็นของ
ประชาชนตอผลกระทบในการปองกัน PM2.5 แตกตางกัน  

2. ความรูความเขาใจตอแนวทางการแกไขปญหา PM2.5 มีความสัมพันธกับทัศนคติตอแนวทางแกไขปญหา PM2.5 
3. การมีสวนรวมประชาชนตอแนวทางแกไขปญหา PM2.5 มีความสัมพันธกับทัศนคติตอแนวทางแกไขปญหา PM2.5 
4. ความคิดเห็นของประชาชนตอผลกระทบในการปองกัน PM2.5 มีความสัมพันธกับทัศนคติตอแนวทางแกไขปญหา 

PM2.5 
  

ขอมูลทั่วไปของประชาชน 
 เพศ 
 อายุ 
 ระดับการศึกษา 
 อาชีพ 

ความรูความเขาใจของประชาชน 

ทัศนคติของประชาชนตอแนว
ทางแกไขปญหา ฝุนละอองขนาด

ไมเกิน 2.5 ไมครอน
กรุงเทพมหานคร 

การมีสวนรวมของประชาชน 

ความคิดเห็นของประชาชนตอผลกระทบ 

ทัศนคติของประชาชนต่อ

แนวทางแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง

ขนาดไม่เกิน	2.5	ไมครอน

กรุงเทพมหานคร
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ศิริลักษณ์  เจริญรัมย์, วิสาขา  ภู่จินดา 

 ส่วนที่ 5 ความคดิเหน็ของประชาชนต่อผลกระทบในการ

ป้องกัน PM
2.5

 โดยมีค�าตอบให้เลือก 3 ข้อ คือ ใช่ ไม่ใช่ และไม่ทราบ 

ตอบใช่ได้ 1 คะแนน ตอบไม่ใช่ได้ 0 คะแนน และตอบไม่ทราบได้ 0 

 ส่วนท่ี 6 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการแก้ไขปัญหา PM
2.5

 ซ่ึงเป็น

ลักษณะแบบให้ตอบเป็นคะแนน (Rating Scale) โดยมีค�าตอบให้

เลือก 3 อันดับ คือ มาก ปานกลางและน้อย โดยให้คะแนน 3, 2, 1 

ตามล�าดับ

 ส่วนที่ 7 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

 การก�าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรกรุงเทพมหานคร 

ซึ่งพบว่า จ�านวน 5,676,648 คน ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

(ระบบสถติิทางการทะเบยีน, 2562) ซึง่ไม่รวมจ�านวนประชากรแฝง

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และการก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดย

อาศัยหลักการค�านวณของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 

1970) ซึง่ผูว้จิยัก�าหนดขนาดตวัอย่าง โดยก�าหนดระดบัความเช่ือมัน่ 

ร้อยละ 95 และมีระดับความคลาดเคลื่อนที่ร้อยละ 5 (0.05)  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นจ�านวน 400 ตัวอย่าง โดย 

ผูว้จิยัสุม่ตวัอย่างตามเขตทีต้ั่งของพืน้ทีก่รงุเทพมหานครแบบโควตา 

(Quota Sampling) เป็นจ�านวนทั้งสิ้น 10 เขต โดยเขตกรุงเทพ 

ชั้นใน จ�านวน 21 เขต เลือกมา 5 เขต เขตกรุงเทพชั้นกลาง จ�านวน 

18 เขต เลือกมา 3 เขต และเขตกรุงเทพชั้นนอก จ�านวน 11 เขต 

เลอืกมา 2 เขต ล�าดบัต่อมาเป็นการเลอืกเขตพืน้ทีโ่ดยการสุม่ตวัอย่าง

แบบจบัฉลาก (Lottery Sampling) เพือ่ให้สามารถทราบข้อมลูของ

กลุ่มตัวอย่างได้อย่างท่ัวถึง โดยเขตกรุงเทพชั้นใน จ�านวน 5 เขต 

ได้แก่ เขตพญาไท เขตจตุจักร เขตบางซื่อ เขตราชเทวี เขตห้วยขวาง 

เขตกรงุเทพชัน้กลาง จ�านวน 3 เขต ได้แก่ เขตบางกะปิ เขตพระโขนง 

เขตสะพานสูง และเขตกรุงเทพชั้นนอก จ�านวน 2 เขต ได้แก่  

เขตลาดกระบัง เขตหนองจอก ต่อมาเป็นการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ซ่ึง

เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบโควตาไม่เป็นสัดส่วน (Quota Sampling) 

ซึ่งมีจ�านวนเขตละ 40 ตัวอย่าง และในแต่ละเขตจะเป็นลักษณะ 

การสุ่มแบบสะดวก (Convenient Sampling) กับประชาชน 

 การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา

 เมื่อได้แบบสอบถามจากการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว  

น�ามาตรวจสอบความถูกต้องแล้วน�ามาลงรหัส จากน้ันน�าข้อมูล 

ที่ลงรหัสแล้วมาประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสถิติ

ส�าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ (Statistical Package for the Social 

Science : SPSS) เพื่อน�ามาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ความถี่ และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงน�าไปเปรียบเทียบและอภิปรายผล 

ในรูปแบบของตาราง

 การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงอนุมาน 

 เป็นการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอสิระและ

ตัวแปรตาม โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน ที่ระดับนัยส�าคัญ 

0.05 ดังน้ี แบบ t - test เม่ือทดสอบความแตกต่างของตัวแปร  

2 กลุ่มย่อย แบบ F - test เมื่อทดสอบความแตกต่างของตัวแปร  

3 กลุ่มย่อยขึ้นไป แบบ Pearson’s Correlation ในการทดสอบ

ความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้ความเข้าใจของประชาชน การม ี

ส่วนร่วมของประชาชน ทศันคตขิองประชาชน และความคดิเหน็ต่อ

ผลกระทบที่ได้รับเกี่ยวกับ PM
2.5

 

ผลการวิจัย
 ผู้วิจัยได้มีการแจกแบบสอบถามไปยังประชากรกลุ ่ม

ตัวอย่างจ�านวนทั้งสิ้น 400 ตัวอย่าง และมีผู้ที่ได้รับทราบข้อมูล

ข่าวสารเกี่ยวกับปัญหา PM
2.5

 กรุงเทพมหานคร จากการได้รับ

แบบสอบถามจ�านวนทั้งสิ้น 379 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 94.8  

น�าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้

 ตอนที่	 1	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม

 ผู ้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็น 

ร้อยละ 69.0 มีอายุเฉลี่ยสูงสุดในช่วง 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.5 

รองลงมาในช่วง 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.3 และต�่าที่สุดในช่วง 

41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.3 มีระดับการศึกษาสูงที่สุดในระดับ

ปรญิญาตรี คิดเป็นร้อยละ 36.0 รองลงมาคือ สูงกว่าระดบัปริญญาตรี 

คิดเป็นร้อยละ 20.0 และต�่าที่สุดเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คิด

เป็นร้อยละ 19.8 กลุ่มตวัอย่างมากทีสุ่ดมอีาชพีเป็นรบัจ้างทัว่ไป คดิ

เป็นร้อยละ 18.0 รองลงมาเป็นค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 16.3 และต�า่

ทีส่ดุเป็นนกัเรียน/นกัศกึษา คดิเป็นร้อยละ 15.5 โดยมกีารรบัทราบ 

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขปัญหา PM
2.5

 คิดเป็น 

ร้อยละ 95 และไม่รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไข

ปัญหา PM
2.5

 คิดเป็นร้อยละ 5

 ตอนที	่2	ปัจจยัท่ีมีต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุน่ละออง	

ขนาดไม่เกิน	2.5	ไมครอน
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 จากตารางที่ 1 พบว่า เมื่อพิจารณาปัจจัยที่มีต่อแนวทาง

การแก้ไขปัญหา PM
2.5

 ด้านต่าง ๆ สามารถเรียงล�าดับจากมากไป

น้อย ดังนี้ ด้านทัศนคติของประชาชน (X̄   = 4.52 , S.D.= 0.585) 

ด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อผลกระทบ (X̄   = 0.84 , S.D. = 

0.285) ด้านความรู้ความเข้าใจของประชาชน (X̄   = 0.76 , S.D. = 

0.329) และด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน (X̄   = 3.58 , S.D. = 

0.935) ตามล�าดับ และปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ไขปัญหา PM
2.5

 จาก

ทัศนคติของประชาชน ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาด 2.5 

ไมครอน ในภาพรวมพบว่า การประชาสัมพันธ์หรือการให้ข้อมูล

ข่าวสารเกี่ยวกับฝุ่นละอองขนาด 2.5 ไมครอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

2.65 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.506 รองลงมาคือ ความรู้

และความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาสาเหตุ และผลกระทบ มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 2.59 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.524 และอันดับ

สุดท้ายการมีส่วนร่วมของประชาชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.56 มีส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.561

 ตอนที่	3	การเปรี่ยบเทียบความแตกต่างของปัจจัยที่มี

ต่อแนวทางการแก้ไขฝุ่นละอองขนาด	2.5	ไมครอน	ระหว่างเพศ	

อายุ	ระดับการศึกษา	และอาชีพ

ตารางที่	1 ปัจจัยที่มีต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน

  ปัจจัยที่มีต่อแนวทางการแก้ไขปัญหา PM2.5 X̄    ร้อยละ X̄     S.D. แปลความหมาย

ทัศนคติของประชาชน 4.52 (5) 90.4 0.585 มากที่สุด

ความรู้ความเข้าใจของประชาชน 0.76 (1) 76 0.329 มาก

การมีส่วนร่วมของประชาชน 3.58 (5) 71.6 0.935 มาก

ความคิดเห็นของประชาชนต่อผลกระทบ 0.84 (1) 84 0.285 มาก

* ( ) คะแนนเต็ม

ตารางที่	2 การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยที่มีต่อแนวทางการแก้ไขฝุ่นละอองขนาด 2.5 ไมครอน ระหว่างเพศ อายุ  

  ระดับการศึกษา และอาชีพ

    ปัจจัยที่มีผลต่อแนวทางการแก้ไขฝุ่นละอองขนาด 2.5 ไมครอน

  
ปัจจัยส่วนบุคคล ทัศนคติของประชาชน

 ความรู้ความเข้าใจ การมีส่วนร่วม ความคิดเห็นของ

  ของประชาชน ของประชาชน ประชาชนต่อผลกระทบ

   Sig  Sig  Sig  Sig

1. เพศ t = -1.317 0.189 t = 1.504 0.134 t = 2.291 0.022 t = 1.698 0.091

2. อายุ F = 1.409 0.210 F = 3.574 0.002 F = 3.437 0.003 F = 0.809 0.563

3. ระดับการศึกษา F = 2.127 0.050 F = 3.794 0.001 F = 2.707 0.014 F = 1.003 0.423

4. อาชีพ F= 3.240 0.001 F = 4.545 0.000 F = 2.491 0.012 F = 1.313 0.235

 จากตารางที่ 2 สามารถสรุปได้ว่า

 1. ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไข PM
2.5

 แตกต่างกัน  

 2. ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอายุที่แตกต่างกัน มีผลต่อความ

รูค้วามเข้าใจของประชาชน และการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการ

แก้ไข PM
2.5

 แตกต่างกัน 

 3. ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีระดับการศึกษา และอาชีพ 

ที่แตกต่างกัน มีผลต่อทัศนคติของประชาชน ความรู้ความเข้าใจ 

ของประชาชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไข PM
2.5

 

แตกต่างกัน

 ตอนที่	4	ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของประชาชน

กบัความรูค้วามเข้าใจของประชาชน	การมีส่วนร่วมของประชาชน	

และผลกระทบที่ได้รับ
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 จากตารางที่ 3 สามารถสรุปได้ว่า

 1. ทัศนคติของประชาชนกับความรู ้ความเข้าใจของ

ประชาชนมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต�่า มีค่าสัมประสิทธ์ิ 

สหสัมพันธ์ 0.239 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 2. ทศันคตขิองประชาชนกับการมส่ีวนร่วมของประชาชน 

มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต�่า มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 

0.121 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

 3. ทัศนคติของประชาชนกับความคิดเห็นต่อผลกระทบ

ของประชาชนมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต�่ามาก มีค ่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.133 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
 ผลการวิจัย เรื่อง ทัศนคติของประชาชนต่อแนวทาง 

การแก้ไขฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน กรุงเทพมหานคร

สามารถสรุปและอภิปรายผลได้ดังนี้

 1. ความรูค้วามเข้าใจของประชาชนต่อแนวทางการแก้ไข

ปัญหา PM
2.5

 พบว่า อยู่ในระดับมาก และจากสมมติฐานปัจจัยส่วน

บุคคลที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ที่แตกต่างกัน จะท�าให้

มคีวามรูค้วามเข้าใจของประชาชนต่อแนวทางการแก้ไขปัญหา PM
2.5

 

แตกต่างกัน นั้นคือ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพที่แตกต่างกัน 

จะมีผลต่อความรู้ความเข้าใจของประชาชนต่อแนวทางการแก้ไข

ปัญหา PM
2.5

 สอดคล้องกบั ศศธิร  มะโนมัน่, สุธาวลัย์  พงศ์พริยิะจติ, 

ปลื้มกมล  ชาวนาหุบ, ปฏิภาณ  สีสุก, ภาสกร  มีมูลทอง, กุลสตรี   

แย้มมา, วัชรกร  โพสกุล และกิตติพงษ์  ภู่พัฒน์วิบูลย์ (2562)  

พบว่า มีความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับ PM
2.5

 ในระดับมาก และ

สอดคล้องกับการศึกษาของ Qian et al. (2016) พบว่า ส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิงร้อยละ 59.41 อายุ อาชีพ และระดับการศึกษา  

แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดับ 0.05 ซึง่อายแุละอาชพี

เป็นปัจจัยหลักที่เกี่ยวข้องกับระดับความรู้ด้านมลพิษทางอากาศ 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 รวมถึงสอดคล้องกับ ณภัทร  

พงษ์เทอดศกัดิ,์ พชัรา  ก้อยชสูกลุ และพริภานวุตัณ์  ชืน่วงศ์ (2558) 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ 

ที่แตกต่างกัน มีระดับความรู ้ความเข้าใจในปัญหาหมอกควัน 

แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

 2. ทัศนคติของประชาชนต่อแนวทางแก้ไขปัญหา PM
2.5 

พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด และจากสมมติฐานประชาชนท่ีมีเพศ 

อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ที่แตกต่างกัน จะมีทัศนคติของ

ประชาชนต่อแนวทางแก้ไขปัญหา PM
2.5

 แตกต่างกัน นั้นคือ ระดับ

การศกึษาและอาชพีทีแ่ตกต่างกนั จะมีผลต่อทศันคตขิองประชาชน 

ต่อแนวทางแก้ไขปัญหา PM
2.5

 สอดคล้องกับ ผลการศึกษาของ 

Majumder, Sihabut, and Saroar (2019) พบว่า ระดบัการศกึษา 

และอาชีพ มีความสัมพันธ์กับแนวปฏิบัติในการป้องกันฝุ่นละออง

ขนาดเล็กที่สูดดมได้ ในท�านองเดียวกัน ระดับความรู้และทัศนคติ  

มีความสัมพันธ์กับแนวปฏิบัติในการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กที่

สูดดมได้ และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ จิราภรณ์  หลาบค�า, 

จินตนา  ศิริบูรณ์พิพัฒนา และธนาพร  ทองสิม (2017) พบว่า 

ทัศนคติของพนักงานในการป้องกันฝุ่น มีทัศนคติอยู่ในระดับดีมาก 

เนื่องจากทัศนคติเป็นความคิดเห็น ความเชื่อ ความรู้สึกนึกคิดที่ได้

จากการเรียนรู้ประสบการณ์ที่จะท�าให้บุคคลใช้ในการตัดสินใจ 

ในการป้องกันฝุ่น

 3. การมีส่วนร่วมประชาชนต่อแนวทางแก้ไขปัญหา 

PM
2.5

 อยู่ในระดับมาก และจากสมมติฐานประชาชนที่มีเพศ อายุ 

ระดับการศึกษา และอาชีพ แตกต่างกัน จะท�าให้การมีส่วนร่วม

ประชาชนต่อแนวทางแก้ไขปัญหา PM
2.5

 แตกต่างกัน สอดคล้องกับ 

ภาณุวัฒน์  หาญยุทธ และอรนันท์  กลันทปุระ (2564) พบว่า เพศ

ที่ต่างกัน มีผลต่อระดับการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง 

แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 4. ความคิดเห็นของประชาชนต่อผลกระทบในการ

ป้องกัน PM
2.5

 อยู่ในระดับมาก และประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับ

การศึกษา และอาชีพ แตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นของประชาชน

ต่อผลกระทบในการป้องกัน PM
2.5

 แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ 

Xiong et al. (2018) พบว่า เพศหญิง อายุ 50-60 ปี มีความรู ้

เกี่ยวกับฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน และมีพฤติกรรม 

ตารางที่	3 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของประชาชนกับความรู้ความเข้าใจของประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชน 

  และผลกระทบที่ได้รับ

                                                ทัศนคติของประชาชน

  sig Pearson Correlation

1. ความรู้ความเข้าใจของประชาชน 0.000 0.239**

2. การมีส่วนร่วมของประชาชน 0.019 0.121*

3. ความคิดเห็นของประชนต่อผลกระทบ 0.010 0.133*

* มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05, ** มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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ในการป้องกนัตนเองเพือ่ลดความเส่ียงเก่ียวกบัการสมัผสัฝุ่นละออง

ขนาดไม่เกนิ 2.5 ไมครอน และสอดคล้องกบั ณภทัร  พงษ์เทอดศักดิ,์ 

พัชรา  ก้อยชูสกุล และพิรภานุวัตณ์  ชื่นวงศ์ (2558) พบว่า อาชีพ

ที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการป้องกันตนเองในภาวะหมอกควัน 

ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพที่แตกต่างกัน

 5. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจของ

ประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชน และความคิดเห็นของ

ประชาชนต่อผลกระทบ กบัทศันคตขิองประชาชนต่อแนวทางแก้ไข

ปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน กรุงเทพมหานคร  

พบว่า ความรูค้วามเข้าใจของประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชน 

และความคิดเห็นของประชาชนต่อผลกระทบ มีความสัมพันธ์กับ

ทัศนคติของประชาชนทางบวกในระดับต�่า สอดคล้องกับการศึกษา

ของ วีระศักดิ์  จรบุรมย์, กวี  ไชยศิริ และคงศักดิ์  บุญยะประณัย 

(2558) พบว่า ความรู้ ทัศนคติ มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วม 

ของประชาชนในการป้องกันและการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองที่มี 

ผลกระทบต่อสุขภาพ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย

ความรูม้คีวามสมัพันธ์กบัการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการป้องกนั

และการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในทางลบ กล่าวคือ เมื่อความรู้เรื่อง

ฝุ่นละอองและโรคที่มาจากฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น จะท�าให้การส่วนร่วม

ของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจะลดลง  

แต่ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ป้องกันและการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในทางบวก กล่าวคือ เมื่อ

ทัศนคติเกี่ยวกับฝุ่นละอองและโรคที่มาจากฝุ่นละอองเพิ่มมากขึ้น

จะท�าให้การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและการแก้ไข

ปัญหาฝุ่นละอองเพิ่มมากขึ้น และจากการศึกษาของ ภาณุวัฒน์  

หาญยุทธ และ อรนันท์  กลันทปุระ (2564) พบว่า ความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับฝุ่นละออง มีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วม 

ในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในทางลบ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 ถ้าหากประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่อง 

การแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง ซ่ึงจะส่งผลให้กระบวนการมีส่วนร่วม 

ของประชาชนไม่ทั่วถึง เน่ืองจากการสร้างความรู ้ความเข้าใจ 

ยังไม่มีประสิทธิภาพและประชาชนที่มีความรู้ยังมีจ�านวนไม่มาก 

เท่าที่ควร อย่างไรก็ตาม หากหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงาน 

ทีเ่กีย่วข้องส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าเกีย่วกบัฝุน่ละออง 

และตระหนักถึงผลกระทบของฝุ่นละอองที่มีต่อสุขภาพจะสามารถ

ช่วยแก้ไขปัญหาได้

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะน�าผลการวิจัยไปใช้

 เป็นแนวทางในการสร้างความรู ้ความเข้าใจ และผลกระทบ 

ที่เกิดขึ้นให้กับประชาชนรับทราบเกี่ยวกับปัญหาฝุ่นละอองขนาด 

ไม่เกิน 2.5 ไมครอน เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมประชาชนต่อ

แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน และสร้างทัศนคติ 

เนือ่งจากทศันคตเิกดิมาจากการเรยีนรูห้รอืประสบการณ์ทีส่ามารถ

เปล่ียนแปลงได้หากมีการสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง  

รวมถงึการร่วมมือกัน ท�าให้เกดิการเรยีนรูท้ศันคตแิละเปลีย่นแปลง

พฤติกรรม
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาทักษะการสร้างความรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลังได้รับการจัดการเรียนรู้

แบบสืบเสาะหาความรู้ 2) เปรียบเทียบทักษะการสร้างความรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ

หาความรู้กับเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม กลุ่มตัวอย่าง คือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จ�านวน  

27 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ จ�านวน 

4 แผน 2) แบบประเมินทักษะการสร้างความรู้ แบบรูบริคส์ จ�านวน 3 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และการทดสอบทีแบบกลุ่มเดียว 

 ผลการวิจัย พบว่า 

 1. ทักษะการสร้างความรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้อยู่ในระดับดี  

(X̄  = 2.90, S.D. = 0.24)

 2. ทกัษะการสร้างความรูข้องนักศึกษาระดบับณัฑติศกึษาหลังจากได้รบัการจดัการเรยีนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูน้กัศกึษาระดบั

บัณฑิตศึกษาสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ค�าส�าคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้, ทักษะการสร้างความรู้, นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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Abstract
 The objectives of this research were to 1) study the graduate students’ skills of knowledge construction 

after completing the inquiry-based learning management, and 2) compare the graduate students’ skills of knowledge 

construction after completing the inquiry-based learning management with the set criteria of 75 percent of the total 

score. The samples were 27 graduate students from Master of Education Program in Curriculum and Instruction.  

They were selected by cluster random sampling method. The research instruments were 1) lesson plans based on 

inquiry-based learning management and 2) three rubrics for evaluating skills of knowledge construction. The statistics 

used for analyzing data were mean scores, standard deviation and one-sample t-test.

 The results were as follows:

 1. The graduate students’ skills of knowledge construction after completing the inquiry-based learning was 

at the good level (X̄  = 2.90, S.D. = 0.24).

 2. The graduate students’ skills of knowledge construction after completing the inquiry-based learning 

management was higher than the set criteria of 75 percent of the total score with statistical significance of 0.05.

Keywords : Inquiry-based learning management, skills of knowledge construction, graduate students
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บทน�า
 การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  

เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 

22 ที่ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความ

สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส�าคัญ

ทีส่ดุ (กระทรวงศกึษาธกิาร, 2542 : 13-14) การจดัการศกึษาระดบั

บณัฑติศกึษาของมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์ ส่วนหนึง่คือระดบั

ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนท่ีหลักสูตรก�าหนด

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อพัฒนามหาบัณฑิต ให้มีคุณลักษณะ

ต่าง ๆ  โดยข้อ 2 ระบวุ่า สามารถออกแบบหลกัสตูรและจดัการเรยีน

การสอนให้สอดคล้องและเหมาะสมกับท้องถิ่น มีมาตรฐานและ 

ทันต่อความเปลีย่นแปลงทางวชิาการและสงัคมในอนาคต นอกจากนัน้ 

ระบุผลการเรียนรู้ด้านหนึ่งคือ ทักษะทางปัญญา ข้อ 3 ว่าสามารถ

วเิคราะห์ปัญหาทีเ่กดิข้ึนในการปฏบิติัการ และข้อ 4 ระบวุ่าสามารถ

แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน โดยก�าหนดกลยุทธ์การสอน  

ข้อ 3 คอื การสอนโดยให้ผูเ้รยีนเป็นผูส้ร้างองค์ความรู ้(มหาวทิยาลยั

ราชภัฏนครสวรรค์, 2561: 11-67) ซึ่งการจัดการเรียนรู้ในสังคม

ปัจจุบันหรือการจัดเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีทักษะการเรียนรู้และ

นวตักรรมทีจ่�าเป็นอย่างหนึง่คอื การคดิอย่างมวีจิารณญาณ (critical 

thinking) (Bernie and Charles (2009 : 50-54) ผู้วิจัยจึงใช้เป็น

เนือ้หาเพือ่พัฒนานกัศกึษาให้สามารถวเิคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหา 

จนเกิดทักษะการสร้างความรู้ สามารถออกแบบและจัดการเรียน

การสอนให้แก่ผู้เรียนท่ีทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม นับเป็น

อีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้เรียนในความรับผิดชอบของนักศึกษา 

มีทักษะการเรียนรุ ้แห่งศตวรรษท่ี 21 ตามนโยบายของชาติ 

(ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559 : 25) 

 ทักษะการสร้างความรู้ เป็นความสามารถในการสร้าง

ข้อความรู้ของตนเองจากการท�าความเข้าใจเชื่อมโยงข้อมูลใหม่กับ

ข้อมูลเดิม (ชนาธิป  พรกุล, 2554 : 258) ซึ่งในการเรียนการสอน

ระดับบัณฑิตศึกษาผู ้เรียนบางกลุ ่มจะเรียนรู ้ข ้อมูลใหม่ โดย 

ไม่เชือ่มโยงกับข้อมลูเดมิ ท�าให้เกดิการจ�าในระยะสัน้ เรยีกคืนได้ยาก 

และเกิดการเรียนรู ้ไม่มากเท่าท่ีควร ซ่ึงเห็นได้จากการทดสอบ 

กลางภาคและปลายภาคที่นักศึกษาจดจ�าแนวคิดในต�ารามาตอบ 

โดยไม่สามารถยกตัวอย่างเชื่อมโยงความรู้กับสถานการณ์ที่พบเห็น

ในวิชาชีพครูของตนเอง (พรสิริ เอี่ยมแก้ว, 2561 : 18)     

 การจดัการเรยีนรูท้ีส่ามารถพฒันาทกัษะการสร้างความรู้

มีหลายวิธี วิธีหนึ่งคือการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ซึ่ง

หมายถงึ การจัดการเรยีนรูท่ี้ให้ผูเ้รยีนได้ค้นคว้าหาค�าตอบอย่างเป็น

ระบบ เพื่อน�าสู่การสร้างองค์ความรู้ (ประสาท  เนืองเฉลิม, 2558 : 

147-148) รวมทั้งยังเป็นรูปแบบการสอนที่เน้นการถ่ายโอน 

การเรียนรู ้และให้ความส�าคัญกับการตรวจสอบความรู้เดิมของ

นักเรียน นักเรียนจะสร้างความรู้จากพื้นความรู้เดิมท�าให้นักเรียน

เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ของการ

เรียนรู้ (ประสาท  เนืองเฉลิม, 2550 อ้างถึงใน มันทนา  อ่อนรัศมี, 

อาพนัธ์ชนติ  เจนจิต และเชษฐ์  ศริสิวัสดิ,์ 2559 : 118) ซึง่การเรยีน 

วิทยาศาสตร์นอกจากจะเน้นกระบวนการเรียนรู้แล้วยังเน้นการใช้

ความคิดอย่างเป็นระบบ โดยที่การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ

สืบเสาะหาความรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรูน้ัน้จะช่วยส่งเสรมิให้ผูเ้รยีน

ได้มกีารพฒันาความรูแ้ละการคดิได้เป็นอย่างด ีเพราะแต่ละขัน้ตอน

ของการจัดการเรียนรู้นักเรียนจะต้องใช้ความคิดในการวางแผน 

ลงมือปฏิบัติและใช้เหตุผลในการตัดสินใจ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่

ด้วยตนเอง อีกทั้งการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณต้อง

ค�านึงถึงพัฒนาการของนักเรียนและเนื้อหาที่ใช้จัดการเรียนรู้ด้วย  

ถ้านกัเรยีนมพีฒันาการทางความคิดสูงและเนือ้หาท่ีใช้ในการจดัการ

เรยีนรูเ้อือ้อ�านวยต่อการฝึกทกัษะการคดิกจ็ะสามารถพฒันาการคดิ

อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 จากที่กล่าวมาแล้ว ผู้วิจัยจึงน�าแนวคิดการจัดการเรียนรู้

แบบสืบเสาะหาความรู้มาเสริมสร้างทักษะการสร้างความรู้ โดย

อาศัยขั้นตอนการจัดกิจกรรมในการสืบเสาะหาความรู ้มาสร้าง

ข้อความรู้ของตนเองจากการท�าความเข้าใจเชื่อมโยงข้อมูลใหม่กับ

ข้อมูลเดิม โดยท�าการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา 

ความรูท่ี้มต่ีอทกัษะการสร้างความรูข้องนกัศกึษาระดบับณัฑติศึกษา 

เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการสร้าง

ความรู้ให้เพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาทักษะการสร้างความรู้ของนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้

 2. เพือ่เปรยีบเทยีบทกัษะการสร้างความรูข้องนกัศกึษา

ระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้

กับเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม

สมมติฐานการวิจัย
 นกัศกึษาระดบับณัฑิตศึกษาทีไ่ด้รบัการจัดการเรยีนรูแ้บบ

สืบเสาะหาความรู้มีทักษะการสร้างความรู้สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 

ของคะแนนเต็ม

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยอาศัยแนวคิด ทฤษฎีการสร้าง 

องค์ความรูด้้วยตนเอง (constructivism) ของเพยีเจต์ และวก็ีอทสกี 

ซึง่ทิศนา  แขมมณ ี(2555 : 90-94) อธบิายว่า ทฤษฎคีอนสตรคัติวสิต์ 

หรือทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง มีรากฐานมาจากทฤษฎี

พัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์และวีก็อทสกี โดยเพียเจต์

อธบิายว่า พฒันาการทางสตปัิญญาของบคุคลมกีารปรบัตวัผ่านทาง
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กระบวนการซมึซับ จดัระบบจนเกิดภาวะสมดุล ทีเ่ป็นไปตามล�าดบัขัน้ 

จากการมปีฏสิมัพนัธ์และประสบการณ์กับสิง่แวดล้อมตามธรรมชาติ 

ประสบการณ์ที่ เกี่ยวกับการคิดเชิงตรรกะและคณิตศาสตร ์  

การถ่ายทอดทางสงัคม วฒุภิาวะ และกระบวนการพฒันาความสมดลุ 

ส�าหรับวกีอ็ทสกอีธบิายว่า พฒันาการทางสตปัิญญาของบคุคลได้รับ

อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมทั้งท่ีเป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมทางสังคม โดยมีภาษาเป็นเครื่องมือส�าคัญของการคิด

และการพัฒนาสติปัญญาข้ันสูง จากแนวคิดดังกล่าวผู้วิจัยจึงน�ามา

เป็นแนวทางในการจัดการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรูโ้ดยขัน้ตอน

น�าเข้าสูบ่ทเรยีนจะเป็นการกระตุน้ความสนใจของนกัศึกษาจากการ

ปฏิสัมพันธ์กับสื่อและสิ่งแวดล้อม ที่เป็นค�าถามหรือสื่อต่าง ๆ ของ

ผู้วิจัย ที่ช่วยให้นักศึกษาสามารถก�าหนดปัญหาและตั้งสมมติฐาน

เกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการรู้ อันน�าไปสู่การทบทวนความรู้เดิม ขั้นส�ารวจ 

จะเป็นการซึมซับความรู ้ใหม่ของนักศึกษา ผ่านการวางแผน  

การปฏิบัติการค้นหาความรู้ การเก็บรวบรวมข้อมูล ขั้นอธิบาย  

จะเป็นการวเิคราะห์ข้อมลูและน�ามาอธบิายเปรยีบเทยีบความรูท้ีไ่ด้รบั 

ขั้นขยายความรู้ จะเป็นการจัดระบบเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้

ใหม่เข้าด้วยกันกลายเป็นองค์ความรู้ใหม่ หรือที่เรียกว่าเกิดภาวะ

สมดุลในสมองของนักศึกษา ขั้นประเมินผล จะเป็นการตรวจสอบ

องค์ความรู้ใหม่ที่นักศึกษาได้รับ โดยผู้วิจัยตรวจสอบผ่านเครื่องมือ

ที่หลากหลาย   

 ส�าหรบัแนวทางในการวดัประเมนิทกัษะการสร้างความรู้ 

ที่แบ่งเป็น 3 ทักษะย่อย คือ 1) ความสามารถในการอธิบาย 

ความรู ้เดิม 2) ความสามารถในการอธิบายความรู ้ใหม่ และ  

3) ความสามารถในการจัดกระท�าข้อมูลส�าหรับทักษะการสร้าง 

ความรู้ ใช้องค์ประกอบของการสร้างความรู้ มี  3 ประการ คือ  

(ชนาธิป  พรกุล, 2554 : 73-89)

 1. โครงสร้างทางปัญญา (schema) หรอืความรูเ้ดมิ เป็น

ที่เก็บข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงกัน เกิดจากการน�าข้อมูลจ�านวนมาก

มาจัดใหม่ให้เป็นระบบที่มีความหมายของมโนทัศน์ ทักษะ หรือ

เหตุการณ์    

 2. กระบวนการทางปัญญา (cognitive process)  เป็น 

กระบวนการจัดกระท�ากับข้อมูลในสมองของผู้เรียน เพื่อท�าความ

เข้าใจหรือท�าให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงนี้เรียกว่า 

การปรับตัว ประกอบด้วย 2 กระบวนการ คือ กระบวนการดูดซึม 

(assimilation) และกระบวนการปรับสภาวะ (accommodation)  

การปรับตวัเป็นการสร้างความสมดลุระหว่างกระบวนการดดูซมึและ

กระบวนการปรับสภาวะ

  กระบวนการดูดซึม (assimilation) เป็นการคัดกรอง

ข้อมูลใหม่ หรือความรู้ใหม่เข้าไปเก็บรวมกับความรู้เดิมที่มีอยู่ใน

โครงสร้างทางปัญญา ผู้เรียนใช้กระบวนการนี้เมื่อความรู ้ใหม ่

แตกต่างจากความรู้เดิมไม่มาก

  กระบวนการปรับสภาวะ (accommodation) 

เป็นการปรับหรือเปล่ียนแปลงความเข้าใจที่เคยมีอยู่แล้วให้เข้ากับ

ข้อมูลใหม่ ผู้เรียนใช้กระบวนการนี้เมื่อไม่สามารถใช้กระบวนการ 

ดูดซึม เนื่องจากข้อมูลใหม่ไม่มีความใกล้เคียงหรือสัมพันธ์กับ 

ความรู้เดิม จ�าเป็นต้องปรับความรู้ความเข้าใจเรื่องเดิมให้เข้ากับ

ความรู้ใหม่ แล้วจึงจัดเก็บในโครงสร้างทางปัญญา

 3. ข้อมูลใหม่หรือประสบการณ์ใหม่ เป็นข้อมูลท่ีอยู่ใน

สิง่แวดล้อมรอบตวั ทีค่รนู�ามาสอนเพือ่พฒันาผูเ้รียนทัง้ด้านร่างกาย 

สติปัญญา อารมณ์และสังคม  

 จากที่กล่าวมาจึงปรากฏความสัมพันธ์ของกรอบแนวคิด

การวิจัย ดังภาพที่ 1

  จากท่ีกลาวมาจึงปรากฏความสัมพันธของกรอบแนวคิดการวิจัย ดังภาพท่ี 1 
                                                  

 

 

 

 

 

 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงทดลองเบ้ืองตน (preexperimental research) ใชแบบแผนการ
วิจัยกลุมเดียววัดผลหลังเรียน (one shot case study)   

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษท่ีเรียนอยูในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 จํานวน 2 
หองเรียน จํานวน 42  คน  
 กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน ท่ีกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562  จํานวน 1 หองเรียน จํานวน 27 คน  ซึ่ง
ไดมาจากการสุมตัวอยางแบบกลุม (cluster random sampling)  โดยใชหองเรียนเปนหนวยในการสุม    
 
ตัวแปรท่ีศึกษา 
 ตัวแปรอิสระ คือ การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
  ตัวแปรตาม คือ ทักษะการสรางความรู 
 
 
เคร่ืองมือท่ีใชวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี   มี 2 ประเภท คือ 
 1. แผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู จํานวน 4 แผน ๆ ละ 4 ช่ัวโมง ใชเวลาในการ
จัดการเรียนรูจํานวน 16 ช่ัวโมง ท่ีผานการตรวจสอบคุณภาพดานความเหมาะสม โดยผูเช่ียวชาญดาน
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู และพบวาแผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูในภาพรวมมีความ
เหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด (Χ =4.87, SD=0.14)     

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

การจัดการเรยีนรูแบบสืบ
เสาะหาความรู 
ข้ันท่ี 1 ข้ันนํา     
ข้ันท่ี 2 ข้ันสํารวจ 
ข้ันท่ี 3 ข้ันอธิบาย 
ข้ันท่ี 4 ข้ันขยายความรู 
ข้ันท่ี 5 ข้ันประเมินผล 



ทักษะ 

การสรางความรู 
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วิธีด�าเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งน้ี เป็นการวิจัยเชิงทดลองเบ้ืองต้น (pre- 

experimental research) ใช้แบบแผนการวิจัยกลุ่มเดียววัดผล 

หลังเรียน (one shot case study)  

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับ 

บณัฑติศกึษา หลกัสตูรครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาหลกัสตูรและ

การสอน ภาคพิเศษ ที่เรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

จ�านวน 2 ห้องเรียน จ�านวน 42  คน 

 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร

ครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน ทีก่�าลงัศกึษา

อยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  จ�านวน 1 ห้องเรียน จ�านวน 

27 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (cluster random 

sampling)  โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม   

 ตัวแปรที่ศึกษา

 ตวัแปรอสิระ คอื การจัดการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู้

  ตัวแปรตาม คือ ทักษะการสร้างความรู้

 เครื่องมือที่ใช้วิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มี 2 ประเภท คือ

 1. แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู ้จ�านวน 

4 แผน ๆ  ละ 4 ชัว่โมง ใช้เวลาในการจดัการเรยีนรูจ้�านวน 16 ชัว่โมง 

ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพด้านความเหมาะสม โดยผู้เชี่ยวชาญ

ด้านหลกัสตูรและการจดัการเรยีนรู ้และพบว่า แผนการจดัการเรยีนรู้ 

แบบสืบเสาะหาความรู้ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ 

มากที่สุด (X̄  = 4.87, S.D. = 0.14)    

 2. แบบประเมินทักษะการสร้างความรู้ จ�านวน 1 ฉบับ 

มีเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริคส์ 3 ระดับ ประกอบด้วย รายการ

ประเมิน จ�านวน 3 ทักษะย่อย คือ 1) ความสามารถในการอธิบาย

ความรู ้เดิม 2) ความสามารถในการอธิบายความรู ้ใหม่ และ  

3) ความสามารถในการจัดกระท�าข้อมูล ซึ่งผ่านการตรวจสอบ 

ความตรง ความเหมาะสมของเนื้อหา ส�านวนภาษา ความถูกต้อง

ขององค์ประกอบของทักษะการสร้างความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้าน

หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ และพบว่าแต่ละทักษะย่อย มีค่า

ระหว่าง 0.66-1 และหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมิน 

(RAI)  มีค่าเท่ากับ 0.98 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 ผู ้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดย 

ด�าเนินการดังนี้

 1. จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ตามแผนการจัด 

การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ จ�านวน 4 แผน ๆ ละ 4 ชั่วโมง 

รวมใช้เวลาด�าเนินการทดลอง  16 ชั่วโมง 

 2. ในแต่ละแผนมีการด�าเนินการให้กลุ่มตัวอย่างปฏิบัติ

ดังน้ี 1) เขียนแผนการสอนและสาธิตการจัดการเรียนรู้ที่ฝึกทักษะ

การคิด และ 2) เขียนแผนการสอนและสาธิตการสอนที่ฝึกทักษะ

การคิดอย่างมวีจิารณญาณทีสั่มพนัธ์กับรายวชิาทีน่กัศึกษารบัผิดชอบ  

 3. ผูว้จิยัประเมนิทกัษะการสร้างความรูต้ามแบบประเมนิ

ทกัษะการสร้างความรูท่ี้ผูว้จิยัสร้างขึน้ เป็นแบบรบูริคส์ 3 ทักษะย่อย 

โดยก�าหนดเกณฑ์เป็น 3 ระดับ คือ 3, 2 และ 1 คะแนน เมื่อได ้

ค่าเฉลีย่ของคะแนนแต่ละข้อแล้ว น�ามาเทียบกบัเกณฑ์การประเมนิผล 

ซึ่งมีการแปลผลตามระดับค่าเฉลี่ยจากอันตรภาคชั้น ดังนี้ (วาโร   

เพ็งสวัสดิ์, 2551)

  2.50-3.00 หมายถึง มีทักษะการสร้างความรู้/

     ทักษะย่อยอยู่ในระดับ ดี

  1.50-2.49 หมายถึง มีทักษะการสร้างความรู้/

     ทักษะย่อยอยู่ในระดับ พอใช้

  1.00-1.49 หมายถึง มีทักษะการสร้างความรู้/

     ทกัษะย่อยอยูใ่นระดบั ปรบัปรงุ

 4.  น�าคะแนนทีวิ่เคราะห์และแปลผลได้ ไปท�าการทดสอบ 

ทางสถิติตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ 2

ผลการวิจัย
 ผู้วิจัยด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของ

การวิจัย ดังนี้

 1. การศึกษาทักษะการสร้างความรู้ของนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 

ตารางที่	1 ผลการศึกษาทักษะการสร้างความรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (n=27)

ทักษะการสร้างความรู้ X̄ S.D. ระดับความสามารถ

1. ความสามารถในการอธิบายความรู้เดิม   3.00 0.00 ดี

2. ความสามารถในการอธิบายความรู้ใหม่ 2.85 0.36 ดี

3. ความสามารถในการจัดกระท�าข้อมูล 2.85 0.36 ดี

ภาพรวม 2.90 0.24 ดี
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 จากตารางที ่1 พบว่า นกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษาทีไ่ด้รบั 

การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ มีทักษะการสร้างความรู ้

ในภาพรวมอยู่ในระดับดี (X̄ = 2.90, S.D. = 0.24) เมื่อพิจารณา 

เป็นรายทักษะย่อย พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ความสามารถในการ

อธิบายความรู้เดิมอยู่ในระดับดี (X̄ = 3.00) และค่าเฉลี่ยต�่าสุดคือ 

ความสามารถในการอธบิายความรูใ้หม่และความสามารถในการจดั

กระท�าข้อมูลอยู่ในระดับดี (X̄ = 2.85)

 2. การเปรยีบเทยีบทกัษะการสร้างความรูข้องนกัศกึษา

ระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้

กับเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม

ตารางที่	2 ผลการเปรียบเทียบทักษะการสร้างความรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู ้

  กับเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม

กลุ่มตัวอย่าง คะแนนเต็ม
คะแนนเกณฑ์	

(75%)	
X̄ S.D. t Sig.

27 3 2.4 2.90 0.24 8.63* 0.000

* นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตารางที ่2 พบว่า นกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษาทีไ่ด้รบั 

การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้มีทักษะการสร้างความรู ้

สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05   

 

สรุปผลการวิจัย
 ในการวิจัยครั้งนี้ สามารถสรุปผลได้ดังนี้

 1. นกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษาทีไ่ด้รบัการจดัการเรียนรู้ 

แบบสืบเสาะหาความรู้มีทักษะการสร้างความรู้อยู่ในระดับดี

 2. นกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษาทีไ่ด้รบัการจดัการเรียนรู้ 

แบบสืบเสาะหาความรู ้มีทักษะการสร้างความรู ้สูงกว่าเกณฑ  ์

ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผล
 จากผลการวิจัย สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้

 1. นกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษาทีไ่ด้รบัการจดัการเรียนรู้ 

แบบสืบเสาะหาความรู้มีทักษะการสร้างความรู้อยู่ในระดับดี ทั้งนี้

อาจเป็นเพราะผูวิ้จยัได้ออกแบบและจดักิจกรรมตามแผนการจัดการ

เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยแบ่งออกเป็น 5 ขั้น คือ ขั้นที่ 1  

ขั้นน�าเข้าสู่บทเรียน ผู้วิจัยตั้งค�าถามเพื่อให้นักศึกษามีการทบทวน

ความรูเ้ดิมหรอือธบิายความรูเ้ดมิ เช่น ความรู้เกีย่วกบัองค์ประกอบ

ของแผนการสอนและการจดัการเรยีนรูโ้ดยท่ัวไป แล้วให้ผูเ้รยีนระบุ

ปัญหาที่เชื่อมโยงระหว่างแผนการสอนและการจัดการเรียนรู ้

โดยทั่วไปกับการแผนการสอนและการจัดการเรียนรู้การคิดอย่างมี

วิจารณญาณ อันก่อให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นว่าแผนการสอน

และการจัดการเรียนรู ้การคิดอย่างมีวิจารณญาณแตกต่างกับ

แผนการสอนและการจัดการเรียนรู้โดยทั่วไปอย่างไร เป็นต้น 

 นอกจากน้ันในระหว่างการเรียนรู้ในขั้นที่ 2 ขั้นส�ารวจ 

นักศึกษาได้ปฏิบัติงานเป็นกลุ่มและร่วมกันพิจารณาก�าหนดปัญหา

ของกลุม่ มกีารตัง้สมมตฐิาน การรวบรวมข้อมลูและการบนัทึกข้อมลู

จากสือ่ทีห่ลากหลาย เช่น เวบ็ไซต์ต่าง ๆ  ต�ารา ตวัอย่างแผนการสอน

โดยทั่วไปกับตัวอย่างแผนการสอนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  การ

สังเกต การสาธิตของผู้สอน และการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้

ตามแผนการสอนโดยทั่วไปกับการจัดการเรียนรู้ตามแผนการสอน

การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา เป็นต้น ท�าให้เกิดการ

ปฏิสัมพนัธ์กบัส่ือและปฏิสัมพนัธ์กบัเพือ่นในกลุ่ม มกีารเปรยีบเทยีบ

ความเหมือนและความแตกต่าง ท�าให้เกิดการรับรู้ข้อมูลใหม่ 

 ส่วนในข้ันที ่3 ขัน้อธบิาย นกัศกึษาได้มปีฏิสมัพนัธ์ภายในกลุม่ 

คือ น�าข้อมูลมาแปลความหมายและสรุปหาค�าตอบและสร้าง 

ค�าอธิบายร่วมกันในแต่ละกลุ่ม และปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคือ  

ร่วมกันอภิปรายทั้งห้องจนเกิดความคิดรวบยอด เป็นการน�าสิ่งท่ี 

รบัรู ้มาอธบิายจนกลายเป็นความสามารถในการอธบิายความรูใ้หม่ 

เช่น เมื่อรวบรวมข้อมูลองค์ประกอบของแผนการสอนและการจัด 

การเรียนรู้โดยทั่วไปเปรียบเทียบกับองค์ประกอบของแผนการสอน

และการจัดการเรียนรู้การคิดอย่างมีวิจารณญาณแล้ว นักศึกษา

แต่ละกลุ่มสามารถสร้างค�าอธิบายได้แตกต่างกัน และเมื่อร่วมกัน

อภิปรายทั้งห้อง ท�าให้ได้ประเด็นที่ครอบคลุม ได้แก่ มีความ 

เหมือนกันคือ องค์ประกอบในแผนการสอน แต่มีความแตกต่างกัน

หลายองค์ประกอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขั้นตอนของกิจกรรมที่ 

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ต้องฝึกทักษะการคิดที่หลากหลาย 

อันจะช่วยในการตัดสินใจ รวมทั้งสื่อการสอนที่ต้องพิจารณา 

ความน่าเชือ่ถอืจากเหตผุลทีไ่ม่ถกูต้อง และแหล่งข้อมลู ทีส่นบัสนนุ

แต่ละข้อโต้แย้ง เป็นต้น  

 ส�าหรับในขั้นที่ 4 ขั้นขยายความรู้ นักศึกษาได้ร่วมกัน

อภิปราย มีการซึมซับและจัดกระท�าข้อมูล เกิดการเชื่อมโยงความรู้
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เดมิกบัความรูใ้หม่ ซ่ึงเป็นความสามารถในการจดักระท�าข้อมลู เช่น 

ภายหลังนักศึกษาสร้างความคิดรวบยอดโดยเปรียบเทียบการจัด 

การเรยีนรูก้ารคดิอย่างมวีจิารณญาณกับการจดัการเรยีนรู้โดยทัว่ไป

แล้ว ได้เชื่อมโยงกับความรู้เดิมเรื่อง ทักษะการคิดประเภทต่าง ๆ 

ตลอดจน เหตุผลที่ไม่ถูกต้อง ท�าให้เม่ือมีส่วนร่วมจัดการเรียนรู ้

การคิดอย่างมวีจิารณญาณด้วยตนเอง จงึมคีวามพยายามผสมผสาน

ความรู้เกี่ยวกับทักษะการคิดต่าง ๆ มาออกแบบและน�าความรู้ 

ทีส่ร้างขึน้มาใช้ในการจดัการเรยีนรู้การคดิอย่างมวีจิารณญาณ ได้แก่ 

ทกัษะการระบเุร่ืองราวและประเด็นปัญหา ทกัษะการรวบรวมข้อมูล

และจัดระบบข้อมูล ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการเชื่อมโยงความ

สมัพนัธ์เชงิเหตผุลของข้อมลู ทกัษะการประเมนิ และทกัษะการสรปุ

อ้างอิงได้อย่างครบถ้วน 

 ส่วนในขั้นท่ี 5 ข้ันประเมินผล ผู้สอนทดสอบความรู ้

ความเข้าใจของผูเ้รยีนโดยใช้เครือ่งมอืทีห่ลากหลาย เช่น แบบฝึกหดั 

การเขียนแผนการคิดอย่างมีวิจารณญาณเปรียบเทียบกับแผน 

การสอนโดยทั่วไป การทดลองการจัดการเรียนรู้การคิดอย่างมี

วิจารณญาณ เปรียบเทียบกับการจัดการเรียนรู้โดยทั่วไป เป็นต้น  

ซึง่ผูว้จิยัสร้างตามแนวคดิทฤษฎกีารสร้างความรูด้้วยตนเอง (ทศินา  

แขมมณี, 2555 : 90-94) ที่ระบุว่า พัฒนาการทางสติปัญญาของ

บุคคลมีการปรับตัวผ่านทางกระบวนการซึมซับ จัดระบบ จนเกิด

ภาวะสมดุล ที่เป็นไปตามล�าดับขั้นจากการมีปฏิสัมพันธ์และ

ประสบการณ์กบัสิง่แวดล้อมทัง้ทีเ่ป็นสิง่แวดล้อมทางธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อมทางสังคม โดยมีภาษาเป็นเครื่องมือส�าคัญของการคิด

และการพฒันาสตปัิญญาขัน้สงู ซึง่สอดคล้องผลการวจิยัของมนัทนา  

อ่อนรัศมี, อาพันธ์ชนิต  เจนจิต และเชษฐ์  ศิริสวัสดิ์ (2559) ที่ได้

ศึกษาผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู ้ด ้วยกระบวนการสืบเสาะ 

หาความรู ้เรือ่ง ระบบต่อมไร้ท่อ ส�าหรบันักเรยีนช้ันมธัยมศกึษาปีที ่5 

โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�าเพ็ญ” แล้วพบว่า นักเรียนท่ีได้รับการจัด 

การเรียนรู้ด้วยกระบวนการสบืเสาะหาความรู้ เรือ่ง ระบบต่อมไร้ท่อ 

มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และมีทักษะการคิดอย่างมี

วิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด (ร้อยละ 70) อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 2. นกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษาทีไ่ด้รบัการจดัการเรียนรู้ 

แบบสืบเสาะหาความรู ้มีทักษะการสร้างความรู ้สูงกว่าเกณฑ  ์

ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้วิจัยได้ออกแบบ

และจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  

5 ขัน้ ดงัได้กล่าวแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิง่ขัน้ที ่1 ขัน้น�าเข้าสูบ่ทเรยีน 

ผู้วิจัยตั้งค�าถามเพื่อให้นักศึกษาได้ทบทวนความรู้เดิม และใช้เป็น

แนวทางในการก�าหนดปัญหา เพือ่ฝึกฝนความสามารถในการอธบิาย

ความรูเ้ดมิทีเ่กีย่วข้องกบับทเรยีน  นอกจากนัน้ในขัน้ที ่2 ขัน้ส�ารวจ 

มีการแนะน�าพอสังเขปเกี่ยวกับกระบวนการท�างานตามขั้นตอน 

การสืบเสาะหาความรู้ การได้ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่เป็นเพื่อน

ตลอดจนส่ือที่หลากหลาย เพ่ือทบทวนให้เป็นปัญหาของกลุ ่ม  

การร่วมกันตั้งสมมติฐาน การร่วมกันค้นคว้าหาค�าตอบ การเก็บ

รวบรวมข้อมูล ท�าให้สมองรับรู้ข้อมูลใหม่ และขั้นที่ 3 ขั้นอธิบาย 

การปฏสิมัพนัธ์พดูคยุทัง้ภายในกลุม่และระหว่างกลุม่ มกีารวเิคราะห์ 

เชื่อมโยงและสรา้งค�าอธบิายร่วมกัน ท�าใหม้ีการน�าข้อมูลใหม่ทีร่ับรู้

มาร่วมกนัอธบิาย เพือ่ฝึกฝนความสามารถในการอธบิายความรูใ้หม่ 

แต่เน่ืองจากธรรมชาติของสมองข้อมูลที่ผ่านการรับรู้แล้วจะถูกน�า

ไปเกบ็ไว้ในความจ�าระยะสัน้ ซึง่อาจคงอยูเ่พยีง 15-30 วนิาทเีท่านัน้ 

จงึต้องมกีลวธิใีนการน�าไปเกบ็ไว้ในความจ�าระยะยาว (ทศินา  แขมมณ,ี 

2555 : 84) ท�าให้การสืบเสาะหาความรู้มีการเชื่อมโยงความรู้ใหม่

ให้เข้ากบัความรูเ้ดมิในขัน้ที ่4 ขัน้ขยายความรู ้โดยนกัศกึษาร่วมกนั

อภิปราย สมองมกีารจดักระท�าข้อมลู จดัระเบยีบความคิด เชือ่มโยง

กับสิง่ที่เรยีนรู้มาแล้วจนกลายเป็นองคค์วามรู้ที่สร้างขึ้น  เพือ่ฝึกฝน

ความสามารถในการจัดกระท�าข้อมูล  

 นอกจากนัน้การทีผู่วิ้จยัสร้างตามแนวคดิทฤษฎกีารสร้าง

ความรู้ด้วยตนเอง โดยมีกิจกรรมฝึกฝนทักษะการสร้างความรู้  

ที่ครอบคลุมองค์ประกอบของการสร้างความรู้ (ชนาธิป  พรกุล, 

2554 : 73-89) 3 ประการ คอื 1. โครงสร้างทางปัญญาหรอืความรูเ้ดมิ 

2. กระบวนการทางปัญญา ที่เป็นกระบวนการจัดกระท�ากับข้อมูล

ในสมองของผู้เรียน ซึ่งแบ่งเป็นกระบวนการดูดซึมหรือซึมซับ และ

กระบวนการปรับสภาวะ และ 3. ข้อมูลใหม่หรือประสบการณ์ใหม่  

นอกจากนั้นได้ปฏิบัติตามแนวทางการน�าทฤษฎีการสร้างความรู ้

ด้วยตนเองไปใช้ คอื เน้นทีก่ระบวนการและข้ันตอนการสร้างความรู้ 

(ทศินา  แขมมณ,ี 2555 : 94) โดยผูว้จัิยมคี�าแนะน�าแนวทางการแปล 

และสร้างความหมายพอสังเขป เพื่อเป็นทิศทางให้นักศึกษาได้รับ

ประสบการณ์ตรงตามข้ันตอนต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องกับบทความวิจัย

ของ Kirschner, Sweller and Clark (2010) ที่ระบุว่า การเรียน

การสอนตามทฤษฎกีารสร้างความรูด้้วยตนเอง การสอนแบบค้นพบ 

ปัญหาเป็นฐาน ประสบการณ์ และแบบสืบเสาะหาความรู้ จะมี

ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลจนผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้

ด้วยตนเองหรือจัดเก็บความรู้ไปอยู่ในหน่วยความจ�าระยะยาวได้ 

ต้องมคี�าแนะน�าเพือ่เช่ือมโยงความรูเ้ดมิกบัส่ิงทีค้่นพบ (ความรูใ้หม่) 

สั้น ๆ หากไม่ฝึก ความรู้ใหม่จะหายไปภายในเวลา 30 วินาที

ข้อเสนอแนะ
	 ข้อเสนอแนะทั่วไป

 1. การออกแบบและจัดการเรียนรู ้แบบสืบเสาะหา 

ความรู้ในส่วนที่ส่งเสริมความสามารถในการอธิบายความรู้เดิม  

ผู้สอนควรต้ังค�าถามท่ีชัดเจน โดยเชื่อมโยงว่าความรู้ใหม่ที่ต้องการ

นั้นต้องใช้ความรู้เดิมเรื่องใด  
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 2. การออกแบบและจัดการเรียนรู ้แบบสืบเสาะหา 

ความรู้ในส่วนที่ส่งเสริมความสามารถในการอธิบายความรู้ใหม่  

ผู้สอนควรให้ค�าแนะน�าเก่ียวกับกระบวนการ ขั้นตอนในการหา 

ความรู้อย่างเป็นรูปธรรม 

 3. การออกแบบและจัดการเรียนรู ้แบบสืบเสาะหา 

ความรูใ้นส่วนทีส่่งเสรมิความสามารถในการจดักระท�าข้อมลู ผู้สอน

ควรมีค�าแนะน�าหรือให้แนวทางการแปลและสร้างความหมาย 

พอสังเขป โดยยกตัวอย่างที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจ�าวันหรือความรู้

เดิม

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรท�าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบ

สบืเสาะหาความรูท้ีบ่รูณาการสือ่เทคโนโลยร่ีวมกนัในแต่ละขัน้ตอน 

ซึ่งอาจจะส่งเสริมประสิทธิภาพในการเรียนรู้ด้านอื่น ๆ เพิ่มขึ้น

 2. ควรท�าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบ

สืบเสาะหาความรู้ที่มีผลต่อคุณลักษณะของตัวแปรอื่น ๆ ได้แก่  

ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ความสามารถในการ 

แก้ปัญหา ทักษะในการแสวงหาความรู้ เป็นต้น
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 โดยศึกษาคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ได้แก่  

ความเป็นผู้รู้จักเหตุ ความเป็นผู้รู้ผล ความเป็นผู้รู้จักตน ความเป็นผู้รู้จักประมาณ ความเป็นผู้รู้จักกาล ความเป็นผู้รู้จักชุมชน ความเป็น 

ผู้รู้จักบุคคล และเสนอแนวทางพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17  

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ปีการศึกษา 2561 

จ�านวน 317 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  

ค่าความถี่ ค่าร้อยละ คะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 ผลการวิจัย พบว่า 1) คุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 17 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X̄  = 3.42) เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความเป็นผู้รู้จัก

เหตุผล (X̄  = 3.57) รองลงมา คือ ด้านความเป็นผู้รู้จักชุมชน (X̄  = 3.53) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ ด้านความเป็นผู้รู้จักตน (X̄  = 3.20)  

2) แนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ตาม 

ความคิดของครูผู้สอน คือ ผู้บริหารควรด�าเนินแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน ผู้บริหารควรรับรู้ผลจากการกระท�าของตนเอง  

ผู้บริหารควรใช้หลักธรรมในการบริหารงาน ผู้บริหารควรใช้จ่ายแบบพอประมาณและบริโภคปัจจัย 4 ผู้บริหารควรให้ความส�าคัญกับเวลา

ราชการ ผู้บริหารควรเข้าถึงชุมชนให้ชุมชุนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ผู้บริหารควรให้รางวัลแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีความรับผิดชอบ 

 ผลการวิจัยครั้งน้ีแสดงให้เห็นว่าคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 17 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีความจ�าเป็นต้องพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้

แนวทางที่กล่าวมาข้างต้น

ค�าส�าคัญ : แนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยม 
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Abstract	
 This study aimed to 1) apply the Buddhist principle of Sappurisa-dhamma 7 into examination of the  

guideline for developing morality and ethics and 2) propose a guideline for developing morality and ethics for school 

administrators under the Office of the Secondary Educational Service Area 17. The Sappurisadhamma 7 or 7 qualities 

of a good man include (1) knowing of causes underlying all the happenings, (2) knowing of the results or fruition 

derived from the causes, (3) knowing of one's own self or self-knowledge, (4) knowing of moderation or the sense of 

proportion, (5) knowing of time or time management, (6) knowing of the populated communities or societies or even 

the assembly, and (7) knowing of individual differences. 

 The samples were 317 teachers at schools under the Office of the Secondary Educational Service Area 17 

in academic year 20!8. The instrument was a 5-level Likert scale questionnaire. The statistics used for data analysis 

were frequency, percentage, mean, and standard deviation. 

 The results were that the overall morality and ethics of the school administrators was in moderate level  

(X̄   = 3.42). When it is considered by aspect, the aspect rated the highest was knowing of the results of the causes  

(X̄  = 3.57) and the second place was knowing of the populated communities or societies (X̄  = 3.53). The aspect  

rated the lowest was knowing of one’s own self (X̄   = 3.20). According to the sample teachers’ opinion towards  

the morality and ethics development for school administrators, the findings were as follows. The administrators 

should take action in solving any matters of the school. The administrators should concern the consequence of  

their action. The administrators should rely on moral principles when performing their functions. The administrators 

should concern sufficiency and main|y spend money on four requisites. The administrators should concern offliciaI 

working hours. The administrators should understand the community and provide the community participation in 

educationaI management. The administrators should provide incentive for responsible subordinates. ln conclusion, 

from the moderate level of morality and ethics of the school administrators under the Office of the Secondary  

Educational Service Area 17, the enhancement of morality and ethics of the school administrators is necessary.

   

Keyword : Morality and Ethics Enhancement Guideline for Secondary School Administrators
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บทน�า
 โรงเรียนมัธยมศึกษาเป็นหน่วยงานส�าคัญท่ีจัดการศึกษา

เพือ่สร้างประชากรให้มคุีณภาพ บคุคลทีม่บีทบาทเกีย่วข้องโดยตรง

ที่ท�าให้การจัดการศึกษาในสถานศึกษาประสบความส�าเร็จ คือ 

ผูบ้ริหารโรงเรยีน  ครปูฏบิตักิารสอน  และบคุลากรต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง  

โดยเฉพาะผู้บริหารโรงเรียนน้ัน เป็นกลไกส�าคัญที่จะท�าให้การ 

ด�าเนนิงานของโรงเรียนมปีระสทิธภิาพ  และสามารถพฒันาคณุภาพ 

นักเรียนให้บรรลุเป้าหมายได้ เพราะผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้ก�าหนด

นโยบาย และตดัสนิใจในระดบัโรงเรยีนภายใต้เงือ่นไขของทรพัยากร

การบรหิารทีม่อียูอ่ย่างจ�ากดั ซึง่ นพพงษ์  บญุจติราดลุย์ (2556 : 4) 

ได้ให้แนวคดิว่า การบรหิารเป็นทัง้ศาสตร์และศิลป์ กล่าวคอื ผูบ้รหิาร 

ต้องมีหลักในการท�างาน ยึดกฎหมาย ระเบียบ ค�าสั่ง ธรรมเนียม  

และประเพณีเป็นหลักและต้องมีศิลปะในการครองตน ครองคน 

และครองงานต้องศึกษางานและพฤติกรรมของผู้ร่วมงานซึ่งเป็น

ยทุธศาสตร์ในการท�างานของผูบ้รหิารทีม่ปีระสทิธภิาพ คอื ต้องมอง

เห็นลักษณะเด่นส�าคัญของครูให้พบความสามารถ ความสน ใจของ

ครูแต่ละคน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนความสามารถ และความสนใจ

ของครูแต่ละคนให้เจริญงอกงามขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์แก่ครูและ 

การบริหารงานให้ด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 การบริหารโรงเรียนที่ผ่านมา สงวน  สุทธิเลิศอรุณ 

(2556 : 55) ได้ให้ข้อสังเกตว่าผู้บริหารโรงเรียน มักจะมีพฤติกรรม

ทางการบรหิารทีไ่ม่เป็นไปตามความคาดหวงัของสงัคมจงึท�าให้เกดิ

ปัญหาและอปุสรรคเกีย่วกบัการบริหารงานจนท�าให้มผีลกระทบต่อ

คุณภาพการศึกษาอย่างมาก ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนไม่ว่าจะ

เป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อมอาจเกีย่วข้องกบัผู้บรหิารโรงเรยีน เช่น 

ผู้บริหารไม่ตั้งใจท�างาน ไม่อุทิศเวลาให้กับทางราชการ เอาเปรียบ 

ผู้ใต้บังคับบัญชา เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ขาดความเที่ยงธรรม  

ไม่ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งนี้ วีระ  อ�าพันสุข (2557 : 191) 

ศึกษาพบว่า สาเหตุท่ีท�าให้การบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน 

ล้มเหลว ได้แก่ การขาดคณุธรรมในการบรหิารงาน ไม่มีมนุษยสมัพนัธ์   

ไม่แสวงหาความรู้เกี่ยวกับการบริหารสมัยใหม่ ซ่ึงเป็นพฤติกรรมที่

ไม่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน และ อรรถสิทธิ์  สิทธิสุนทร 

(2555 : 9-8) ได้เสนอแนะว่า คณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของผูบ้รหิาร

จะต้องมีลักษณะที่ส�าคัญ 4 ประการ คือ 1) ภูมิฐาน หมายถึง  

ความสง่าผ่าเผย ความสะอาดหมดจด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย

และความพอเหมาะพอดี 2) ภูมิวุฒิ หมายถึง ความเป็นผู้มีความรู้

ในการปฏิบัติงาน กล่าวคือ จะต้องมีความรู้เฉพาะวิชาในวิชาการ

หน้าท่ีโดยตรงให้แตกฉาน และจะต้องมคีวามรูใ้นวชิาการแขนงอืน่ ๆ 

3) ภูมิธรรม ผู้น�าหรือผู้บังคับบัญชาแม้จะมีภูมิฐานและภูมิวุฒิที่ดี 

เลศิเพยีงใดถ้าความประพฤตไิม่ดี ไม่มวีนิยั จิตใจต�า่ไร้ศลีธรรมจรรยา

และวัฒนธรรม  4)  ความจดัเจนในศลิปะ  ผูบ้รหิารทีมี่ประสทิธภิาพนัน้ 

จะต้องมีความสามารถที่จะประยุกต์หรือผสมผสานท้ังสามภูมิ 

ด้วยกัน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานให้บรรลุถึงเป้าหมายโดยมี

ประสิทธิภาพ จากที่กล่าวมาข้างต้น คุณลักษณะหรือพฤติกรรม 

การบริหารของผู้บริหาร โรงเรียนจึงเป็นปัจจัยด้านหนึ่งที่ท�าให้การ

บริหารงานประสบความส�าเร็จ ซึ่ง ปราการ  บุตรโยจันโท (2558 : 

132) ศึกษาวิจัยพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนนอกจากจะต้องเป็นผู้ม ี

ความรู้ทางวิชาการดีแล้ว ความเป็นผู้มีคุณธรรมจะท�าให้ได้รับ 

ความเชื่อถือและความร่วมมือจากผู้ร่วมงานและชุมชนทั้งนี้ ฉลอง  

มาปรดีา (2557 : 11)  กล่าวว่า การทีผู่บ้รหิารโรงเรยีนขาดคุณธรรม

ในการบริหารงานมักเป็นเหตุให้เกิดผลเสียหายต่อการบริหารงาน 

ในสถานศึกษา คือ ผู้ร่วมงานหมดก�าลังใจเกิดความท้อถอยในการ

ท�างาน เกดิสภาพความขดัแย้ง ขาดความสามคัคกีนัระหว่างผู้บรหิาร

กบัครูจนเกดิการร้องเรยีนกล่าวโทษกนั ผูท้ีอ่ยูใ่นหน่วยงานเดยีวกนั

ทะเลาะเบาะแว้ง ชิงดี ชิงเด่น แบ่งพรรค แบ่งพวก อิจฉาริษยา 

กลั่นแกล้งกัน ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องอื่น ๆ เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน 

กรรมการ โรงเรียน ฯลฯ ขาดความเชื่อถือ ขาดความความเชื่อมั่น 

ไม่ไว้วางใจในตวัผูบ้รหิาร  และในทีส่ดุกจ็ะไม่ให้ความร่วมมอืในการ

สนับสนนุการจดัการศึกษา สภาพดงักล่าวเมือ่เกดิขึน้กับสถานศกึษาใด 

ย่อมบั่นทอนประสิทธิภาพการท�างานของหน่วยงานนั้นบุคลากร 

ขาดขวัญและก�าลังใจ ขาดการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ผู้บริหาร

ไม่ได้รับความร่วมมือขาดความไว้วางใจจากผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับ

สถานศึกษา จึงนับได้ว่าเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสถานศึกษา 

ทุก ๆ ด้าน 

 สภาพปัญหาดังกล่าวท�าให้ผู้วิจัยสนใจในการศึกษาเร่ือง

แนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู ้บริหารโรงเรียน

มธัยมศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 17  

เพ่ือน�าผลการศึกษาในครั้งนี้น�าไปพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม 

ของผู้บริหารโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพือ่ศกึษาระดบัการแสดงออกด้านคณุธรรมจรยิธรรม

ของผูบ้ริหารโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 17 

 2. เพื่อน�าเสนอแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

ของผูบ้ริหารโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 17  

วิธีด�าเนินการวิจัย
 การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เรื่อง 

แนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู ้บริหารโรงเรียน 

มธัยมศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 17 

ครั้งนี้ ซึ่งผู้วิจัยได้ด�าเนินการศึกษาตามขั้นตอนต่อไปนี้
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พิวา  หิ้งทอง

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

  - ประชากร

   ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ครูโรงเรียน

มธัยมศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 17  

ปีการศึกษา 2561 จ�านวน 1,773 คน 

  - กลุ่มตัวอย่าง

   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ จ�านวน  

317 คน

  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

  ผู้วิจัยได้ก�าหนดตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย

  1.1 สถานภาพส่วนบุคคล ได้แก่

   1.1.1 เพศ

   1.1.2 อายุ

   1.1.3 ประสบการณ์ในการท�างาน

   1.1.4 วุฒิการศึกษา

  1.2 ระดับการปฏิบัติด้านคุณธรรมจริยธรรมตาม

หลักสัปปุริสธรรม 7 ของผู ้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 

   1.2.1 ด้านความเป็นผู้รู้จักเหตุ

   1.2.2 ด้านความเป็นผู้รู้ผล

   1.2.3  ด้านความเป็นผู้รู้จักตน

   1.2.4 ด้านความเป็นผู้รู้จักประมาณ

   1.2.5 ด้านความเป็นผู้รู้จักกาล

   1.2.6 ด้านความเป็นผู้รู้จักชุมชน

   1.2.7 ด้านความเป็นผู้รู้จักบุคคล

  1.3 แนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ 

ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 17

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นแบบสอบถามที่

เกีย่วกบัแนวทางการพฒันาคณุธรรมจรยิธรรมของผูบ้รหิารโรงเรยีน

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 แบ่งเป็น  

3 ตอน คือ

  ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามสถานภาพ 

  ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมนิค่า 

(Likert’s rating scales) จ�านวน 7 ด้าน

  ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด เกีย่วกบัแนวทาง 

การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17

 3. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ

  3.1 การสร้างเครื่องมือ

   3.1.1 ศึกษาเอกสาร 

   3.1.2 ผู ้วิจัยน�าแบบสอบถามตามจ�านวน

ประชากรเก็บข้อมูล 

   3.1.3 สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมเนื้อหา 

   3.1.4 ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 

   3.1.5 น�าแบบสอบถามที่สร ้างแล ้วเสนอ

อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

  3.2 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

   3.2.1 น�าแบบสอบถามที่ผ่านการแก้ไขและ

ปรับปรุงแล้ว เสนอผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 3 ท่าน

  3.3 น�าแบบสอบถามมาปรบัปรงุแก้ไข ตามข้อเสนอแนะ 

ของผู้เชี่ยวชาญ 

  3.4 น�าแบบสอบถามมาหาความเชือ่มัน่ (Reliability) 

เพื่อให้ได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์ 

  3.5 น�าแบบสอบถามทีผ่่านการตรวจสอบความเชือ่มัน่ 

และความสมบูรณ์ ไปใช้เก็บข้อมูลจริง 

 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล

  ผูว้จิยัด�าเนนิการเกบ็ข้อมลูโดยวิธกีารน�าแบบสอบถาม

ไปแจกครู 

  4.1 ขออนุญาตผู้อ�านวยการสถานศึกษา 

  4.2 แจกแบบสอบถามครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 5. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ด�าเนินการวิเคราะห์

ข้อมูลดังนี้

  5.1 น�าข้อมลูได้จากแบบสอบถามไปวเิคราะห์ข้อมลู 

  5.2 ข้อมลูตอนที ่1 สถานภาพของครสัูงกดัส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 

  5.3 ข้อมูลตอนที่ 2  ระดับการปฏิบัติของผู้บริหาร

  5.4 น�าผลทีไ่ด้จากการวเิคราะห์ทางสถติมิาแปลผล

  5.5 ข้อมูลตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด 

เกีย่วกบัแนวทางการพฒันาคณุธรรมจรยิธรรมของผูบ้รหิารโรงเรยีน

ผลการวิจัย
 จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนา

คณุธรรมจรยิธรรมของผูบ้รหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

 1. ระดบัการแสดงออกด้านคณุธรรมจรยิธรรมตามหลกั

สัปปุริสธรรม 7 ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ 

ปานกลาง (X̄  = 3.42) เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า ด้านที่ม ี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความเป็นผู้รู้จักเหตุผล (X̄  = 3.57) รองลงมา 

คือ ด้านความเป็นผู้รู้จักชุมชน (X̄  = 3.53) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด  

คือ ด้านความเป็นผู้รู้จักตน (X̄  = 3.20 )
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พิวา  หิ้งทอง

  1.1 ด้านความเป็นผู้รู้จักเหตุผล พบว่า ระดับการ

แสดงออกของผูบ้ริหารโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̄  = 

3.57) เมื่อพิจารณาตามรายด้าน ด้านความเป็นผู้รู้จักเหตุผล พบว่า 

ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เม่ือเกิดปัญหาในโรงเรียนสามารถหาวิธีการ

แก้ไขปัญหาจากบุคลากรในโรงเรียน (X̄  = 3.78) รองลงมาคือ มีการ

ตัดสินใจพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบ (X̄  = 3.72) ส่วนที่มี 

ค่าเฉลีย่ต�า่สดุ คอื แก้ไขปัญหาจากสาเหตทุีเ่กดิขึน้ในขณะปฏบิตังิาน

อย่างรอบคอบและเหมาะสมกับสถานการณ์ (X̄  = 3.31)

  1.2 ด้านความเป็นผูรู้ผ้ล พบว่า ระดบัการแสดงออก

ของผูบ้ริหารโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

มธัยมศกึษา เขต 17  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (X̄   = 3.33) 

เมื่อพิจารณาตามรายด้าน ด้านความเป็นผู้รู ้ผล พบว่า ด้านที่มี 

ค่าเฉลีย่สงูสดุ คือ มกีารก�าหนดตวัชีว้ดัการปฏิบตังิานทีเ่ป็นรปูธรรม

และเป็นที่ยอมรับตามเกณฑ์การประเมิน (X̄  = 3.52) รองลงมาคือ

สามารถอธิบายความมุ่งหมายและหลักการปฏิบัติงานให้ครูเข้าใจ  

(X̄  = 3.44) ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ น�าผลการปฏิบัติงานที่ได้มา

ประเมินร่วมกับคณะครูเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (X̄  = 3.13)  

  1.3 ด้านความเป็นผู ้รู ้จักตน พบว่า ระดับการ

แสดงออกของผูบ้ริหารโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

(X̄  = 3.20) เมื่อพิจารณาตามรายด้าน ด้านความเป็นผู้รู้จักตน   

พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ยอมรับความผิดพลาดในการ 

ปฏิบัติงานในสถานศึกษากรณีที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ (X̄  = 3.42) 

รองลงมาคอื ยอมรบัความผดิพลาดในการปฏบิตังิานในสถานศึกษา 

กรณีที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ (X̄  = 3.39) ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ 

มีความสุขุมรอบคอบ สามารถควบคุมอารมณ์ ข่มใจในสถานการณ์

ต่าง ๆ ได้ (X̄  = 3.06) 

  1.4 ด้านความเป็นผู้รู ้จักประมาณ พบว่า ระดับ 

การแสดงออกของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ 

ปานกลาง (X̄  = 3.46) เมื่อพิจารณาตามรายด้าน ด้านความเป็น 

ผูรู้จ้กัประมาณ พบว่า ด้านท่ีมค่ีาเฉลีย่สงูสดุ คอื  ใช้ศาสตร์และศลิป์

ในการบริหารงาน (X̄  = 3.54) รองลงมาคือ สร้างบรรยากาศให้เอื้อ

ต่อการท�างานมีความอบอุ่นเสมอภาค (X̄  = 3.49) ส่วนที่มีค่าเฉลี่ย 

ต�า่สดุ คอื ควบคมุการใช้ทรพัยากรในการปฏบิตังิานให้เกดิประโยชน์

และคุ้มค่า (X̄  = 3.12) 

  1.5 ด้านความเป็นผู้รู ้จักกาล พบว่า ระดับการ

แสดงออกของผูบ้ริหารโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

(X̄  = 3.20) เม่ือพิจารณาตามรายด้าน ด้านความเป็นผู้รู้จักกาล   

พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ จัดล�าดับความส�าคัญของงานใน

หน้าที่ได้อย่างเหมาะสม (X̄  = 3.47) รองลงมาคือ มีการบริหารงาน 

ทันเวลาโดยใช้ความรู้และความสามารถอย่างเต็มที่ (X̄  = 3.38)  

ส่วนท่ีมีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ มีการประเมินผลระหว่างปฏิบัติงาน  

และพิจารณาปรับปรุงพัฒนางานให้ก้าวหน้าทันเหตุการณ์เสมอ  

(X̄  = 3.28) 

  1.6 ด้านความเป็นผู ้รู ้จักชุมชน พบว่า ระดับ 

การแสดงออกของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงาน 

เขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 17 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

(X̄  = 3.53) เมื่อพิจารณาตามรายด้าน ด้านความเป็นผู้รู้จักชุมชน  

พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ รู ้ตระหนักรู ้เข้าใจเกี่ยวกับ 

ขนบธรรมเนียม ประเพณีของสังคมที่โรงเรียนตั้งอยู่ (X̄  = 3.72)   

รองลงมาคือ ปฏิบัติตนได้สอดคล้องกับขนบธรรมเนียม ประเพณี

ของท้องถิ่น (X̄  = 3.59) ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ มีความเข้าใจ 

ในบริบทของชุมชนอย่างทั่วถึง (X̄  = 3.41) 

  1.7 ด้านความเป็นผู ้รู ้จักบุคคล พบว่า ระดับ 

การแสดงออกของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงาน 

เขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 17 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

(X̄  = 3.50) เมื่อพิจารณาตามรายด้าน ด้านความเป็นผู้รู้จักบุคคล  

พบว่า ด้านทีม่ค่ีาเฉล่ียสูงสุด คือ เปิดโอกาสให้ทกุคนได้พฒันาตนเอง

ตามความสามารถอย่างเต็มที่ (X̄  = 3.55) รองลงมาคือ เปิดโอกาส

ให้ทุกคนได้พัฒนาตนเองตามความสามารถอย่างเต็มที่ (X̄  = 3.53)  

ส่วนท่ีมค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุ คอื สร้างขวญัและก�าลงัใจเพ่ือให้ครมีูความสขุ 

ในการปฏิบัติงาน (X̄  = 3.43 )     

 2. แนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร

โรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา

เขต 17 ตามความคิดของครู พบว่า

  2.1 ด้านความเป็นผู้รู้จักเหต ุ

   ผู้บรหิารควรด�าเนนิแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ทีเ่กดิขึน้

ในโรงเรียน จ�านวน 36 คน รองลงมาคือ ควรวางแผนการท�างาน

ก่อนลงมือท�า จ�านวน 25 คน และควรรับฟังข้อเสนอแนะจากครู

อาวุโส จ�านวน 13 คน

  2.2 ด้านความเป็นผู้รู้ผล 

   ผู้บริหารควรรับรู้ผลจากการกระท�าของตนเอง 

จ�านวน 46 คน รองลงมาคือ ยอมรับผลที่เกิดขึ้นหากมีผิดพลาด 

จ�านวน 38 คน และค�านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม จ�านวน 25 คน  

และจากการสมัภาษณ์ครเูพิม่เตมิ จ�านวน 5 คน ได้แนวทางเพิม่เตมิ

คือ ผู ้บริหารยอมรับผลการตัดสินใจ รับผิดชอบงานที่เกิดจาก 

ความเสียหาย ช่วยผู้ใต้บงัคับบญัชาแก้ไขปัญหาเมือ่เกดิข้อผดิพลาด 

และแก้ไขให้ถูกต้อง

  2.3 ด้านความเป็นผู้รู้จักตน 

   ผู ้บริหารควรใช้หลักธรรมในการบริหารงาน 

จ�านวน 45 คน รองลงมาคือ ไม่ล�าเอียง มีความเสมอภาค จ�านวน 
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39 คน และควรกล้ายอมรับผลจากการกระท�า จ�านวน 29 คน และ

จากการสัมภาษณ์ครูเพิ่มเติม จ�านวน 5 คน ได้แนวทางเพิ่มเติมคือ 

ควรมีความเป็นกันเองกับผู้ใต้บังคับบัญชา ควรช่วยเหลือผู้ใต้บังคับ

บญัชาในทกุโอกาส ควรให้ค�าแนะน�าช่วยเหลอืเมือ่ผูใ้ต้บงัคบับญัชา

ประพฤตปิฏบัิตใินทางทีไ่ม่เหมาะสม ควรมคีวามเป็นกลางในทกุเร่ือง   

  2.4 ด้านความเป็นผู้รู้จักประมาณ

   ผูบ้รหิารควรใช้จ่ายแบบพอประมาณและบรโิภค

ปัจจัย 4 จ�านวน 35 คน รองลงมาคือ ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

จ�านวน 30 คน และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ จ�านวน 19 คน 

  2.5 ด้านความเป็นผู้รู้จักกาล

   ผู้บริหารควรให้ความส�าคัญกับเวลาราชการ 

จ�านวน 46 คน รองลงมาคอื ตัง้ใจปฏบิติัหน้าทีร่าชการ จ�านวน 35 คน 

เอื้อเวลาให้แก่บุคลากรในโรงเรียน จ�านวน 32 คน และจากการ

สัมภาษณ์ครูเพิ่มเติม จ�านวน 5 คน ได้แนวทางเพิ่มเติมคือ ใช้งาน

ให้ถูกเวลา มีเวลาให้ครูได้ปรึกษางานภายในโรงเรียน เซนต์เอกสาร

ให้ตรงเวลาและบริหารงานให้ตรงระยะเวลาที่ทางราชการก�าหนด 

  2.6 ด้านความเป็นผู้รู้จักชุมชน

   ผู้บริหารควรเข้าถึงชุมชนให้ชุมชุนมีส่วนร่วม 

ในการจัดการศึกษา จ�านวน 43 คน รองลงมาคือ วางตัวเป็นกันเอง 

กับชุมชน จ�านวน 31 คน และสนับสนุนระบอบการปกครองอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

  2.7 ด้านความเป็นผู้รู้จักบุคคล 

   ผู้บริหารควรให้รางวัลแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มี

ความรับผิดชอบ จ�านวน 45 คน รองลงมาคือ มีความยุติธรรม 

ในการให้ขวญัก�าลงัใจ จ�านวน 39 คน และ มกีารชมเชยในด้านต่าง ๆ  

เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาท�าดี

ข้อเสนอแนะ จ�านวน	(F) อันดับ

1. ด้านความเป็นผู้รู้จักเหตุ
 1.1 แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน
 1.2 วางแผนการท�างานก่อนลงมือท�า
 1.3 รับฟังข้อเสนอแนะจากครูอาวุโส

36
25
13

1
2
3

2. ด้านความเป็นผู้รู้ผล
 2.1 รู้ผลจากการกระท�าของตนเอง
 2.2 ยอมรับผลที่เกิดขึ้นหากมีข้อผิดพลาด
 2.3 ค�านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม

46
38
25

1
2
3

3. ด้านความเป็นผู้รู้จักตน
 3.1 ใช้หลักธรรมในการบริหารงาน
 3.2 ไม่ล�าเอียง มีความเสมอภาค
 3.3 กล้ายอมรับผลจากการกระท�า

45
39
29

1
2
3

4. ด้านความเป็นผู้รู้จักประมาณ
 4.1 ใช้จ่ายแบบพอประมาณ และบริโภคปัจจัย 4
 4.2 ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
 4.3 ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ

35
30
19

1
2
3

5. ด้านความเป็นผู้รู้จักกาล
 5.1 ให้ความส�าคัญกับเวลาราชการ
 5.2 ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 5.3 เอื้อเวลาให้แก่บุคลากรในโรงเรียน

46
35
32

1
2
3

6. ด้านความเป็นผู้รู้จักชุมชน
 6.1 เข้าถึงชุมชน ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 6.2 วางตัวเป็นกันเองกับชุมชน
 6.3 สนับสนุนระบอบการปกครองอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

43
31
29

1
2
3

7. ด้านความเป็นผู้รู้จักบุคคล
 7.1 ให้รางวัลแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีความรับผิดชอบ
 7.2 มีความยุติธรรม ในการให้ขวัญก�าลังใจ
 7.3 มีการชมเชย ในด้านต่าง ๆ เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาท�าดี

45
39
32

1
2
3
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อภิปรายผล
 ผลการวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนา

คณุธรรมจรยิธรรมของผูบ้รหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 มีประเด็นส�าคัญที่น�ามา

อภิปรายผล ดังนี้

 1. ระดบัการแสดงออกด้านคณุธรรมจรยิธรรมตามหลกั

สัปปุริสธรรม 7 ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 โดยภาพรวมและรายด้าน 

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะส�านักงานเขตพื้นที ่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 คุณธรรมจริยธรรมเป็นคุณสมบัติที่ดี

ของทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ด�ารงต�าแหน่งผู้น�า หรือผู้บริหาร

จ�าเป็นต้องมีคุณธรรมจริยธรรมมากกว่าต�าแหน่งอื่น ๆ เนื่องจาก 

ผู้บริหารเป็นผู้ผลักดันให้เกิดการด�าเนินงานขับเคลื่อนไปข้างหน้า

ตามวัตถุประสงค์ต้องมีการบริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต 

โปร่งใส ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม คุณธรรมจริยธรรมเป็นลักษณะของ

ความดี ถ้าผู้บริหารมีความดีมีคุณธรรมจริยธรรมก็จะได้รับการ

ยอมรับนบัถอืเท่ากับเป็นการสร้างภาวะผู้น�าให้เกดิขึน้การบรหิารงาน 

นอกจากจะวางระบบการบริหารงานที่ดีแล้วยังต้องพยายามสร้าง

แรงจงูใจเพือ่ให้ผูใ้ต้บงัคบับญัชาปฏบิตังิานให้บรรลเุป้าหมายทีต่ัง้ไว้ 

ซึ่งการสร้างแรงจูงใจมีท้ังทางบวกและทางลบ เช่น การให้รางวัล 

หรือการลงโทษ เป็นต้น แต่ในความเป็นจริงในการสร้างแรงจูงใจ 

ทีด่ทีีส่ดุคอื การท�าให้ผูใ้ต้บงัคับบญัชามคีวามรูส้กึว่าได้ปฏิบตัหิน้าที่

กับผู้บังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย์สุจริตยุติธรรม ดังนั้น ถ้าผู้บริหาร

มคีณุธรรมจริยธรรมกจ็ะเป็นการสร้างแรงจงูใจให้แก่ผูใ้ต้บงัคับบญัชา 

ได้เป็นอย่างดี (วิภาดา  ขุนทองจันทร์, 2555) ถ้าเปรียบการบริหาร

เสมือนกับการท�าสงคราม ผู้น�าก็เปรียบเสมือนแม่ทัพ ที่จะต้อง

วางแผน วางกลยุทธ์ให้ลูกทัพปฏิบัติตาม หากวางแผนผิดพลาด  

จะส่งผลเป็นอันตรายแก่บุคคลที่อยู่ในความควบคุม ดังนั้น ผู้น�าจะ

ต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์และมีความรับผิดชอบสูง หากสถานศึกษาใด

ได้ผู้น�าที่เฉื่อยแฉะ เช้าชาม เย็นชาม ก็จะท�าให้โรงเรียนหยุดนิ่งและ

เริ่มล้าหลังไปตามวันเวลา แต่ในทางกลับกันหากผู้น�ามีวิสัยทัศน์  

มีความคิดในการพัฒนาไม่หยุดน่ิงอยู่กับท่ีแล้วร่วมด้วยช่วยกัน 

ในการก�าหนดเป้าหมายแนวทางแล้วด�าเนนิการจะท�าให้สถานศึกษา

นั้น ๆ มีการก้าวหน้าและมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต้อง

  1.1 ด้านความเป็นผูรู้จั้กเหตุผล รายการทีม่ค่ีาเฉลีย่

สูงสุด คือ เมื่อเกิดปัญหาในโรงเรียนสามารถหาวิธีการแก้ไขปัญหา

จากบุคลากรในโรงเรียน ส�าหรับผู้บริหารท่ีจะน�าไปใช้ ซึ่งเสนอ 

คล้ายกับวันทนา  เมืองจันทร์ (2554) พบว่า ผู้บริหารจะต้องเป็น 

ผูท้ีม่คีวามเข้าใจในหลกัการ ทฤษฎ ีกฎระเบยีบ รูว่้าในฐานะผู้บรหิาร

จะต้องมีหน้าที่และรับผิดชอบอย่างไร วางแผนการด�าเนินงานเพื่อ

ให้การท�าหน้าที่บรรลุผลส�าเร็จ 

  1.2 ด้านความเป็นผู้รู้ผล รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

คือ มีการก�าหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรมและเป็นท่ี

ยอมรับตามเกณฑ์การประเมินตาม รู้ความมุ่งหมายและรู้จักกับผล 

ซ่ึงเสนอคล้ายกับ พระธรรมปิฎก ป.อ. ปยุตฺโต (2550) พบว่า  

รู ้ความหมาย และความมุ่งหมายของหลักการที่ปฏิบัติ เข้าใจ

วัตถุประสงค์ของกิจการที่ตนกระท�า รู้ว่าที่ตนท�าอยู่อย่างนั้น ๆ 

ด�าเนินชีวิตอยู่อย่างน้ัน เพื่อประสงค์ประโยชน์อะไร หรือควรท่ีจะ

ได้บรรลุผลอะไร ที่ให้มีหน้าที่ต�าแหน่ง ฐานะ การงานอย่างนั้น ๆ 

เขาก�าหนดวางกันไว้เพื่อมุ่งหมายอะไร กิจการที่ตนท�าอยู่ขณะนี้ 

เมื่อท�าไปแล้วจะบังเกิดผลอะไรบ้าง เป็นผลดีหรือผลเสียอย่างไร 

  1.3 ด้านความเป็นผู้รู ้จักตน รายการที่มีค่าเฉลี่ย

สูงสุด คือ ยอมรับความผิดพลาดในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา

กรณทีีไ่ม่บรรลวุตัถปุระสงค์ ซึง่เสนอคล้ายกบั ดนยั  ไชยโยธา (2553) 

พบว่า สามารถที่จะพิจารณา วิเคราะห์ตนเองถูกต้องตรงกับความ

เป็นจริงว่าโดย ฐานะ เพศ ก�าลังความรู้ ความสามารถ ความถนัด

และคุณธรรมเป็นอย่างไร เป็นต้น แล้วประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสม

และรูจั้กแก้ไขปรบัปรุงให้สอดคล้อง ถกูจดุตรงทางทีจ่ะเจรญิงอกงาม

และบังเกิดผลดี

  1.4 ด้านความเป็นผู ้รู ้จักประมาณ รายการที่ม ี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ใช้ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารงาน ซึ่งเสนอ

คล้ายกับ พระเทพเวที ประยุทธ์ ปยุตฺโต (2555) พบว่า ความรู้จัก

ประมาณ ในการบรโิภคในการใช้จ่ายทรัพย์ รูจ้กัความพอเหมาะพอดี

ในการพูด การปฏิบัติกิจและท�าการต่าง ๆ ตลอดจนการพักผ่อน 

นอนหลับและการสนุกสนานรื่นเริงทั้งหลาย โดยไม่ใช่เพียงเพื่อ 

เห็นแก่ความพอใจ ชอบใจ หรือเอาแต่ใจของตน แต่ท�าตามความ

พอดแีห่งปัจจยัหรอืองค์ประกอบทัง้หลาย ทีจ่ะลงตวัให้เกดิผลดงีาม

ตามที่มองเห็นด้วยปัญญา

  1.5 ด้านความเป็นผู้รู้จักกาล รายการที่มีค่าเฉลี่ย

สูงสุด คือ  จัดล�าดับความส�าคัญของงานในหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม 

ซึ่งเสนอคล้ายกับ วันทนา  เมืองจันทร์ (2554) พบว่า เป็นคนตรง

เวลา ไม่ต�าหนิผู้ใต้บังคับบัญชาต่อหน้าผู้อื่น รู้จักล�าดับความส�าคัญ

ของงาน แล้วด�าเนินงานได้อย่างเหมาะสมกับระยะเวลาและโอกาส

สรุปพฤติกรรมของผู้บริหารตามความหมายของข้อธรรมนี้ คือ  

1) เป็นคนตรงเวลา 2) ไม่ต�าหนผิูใ้ต้บงัคับบญัชาต่อหน้าผู้อืน่ 3) รูจ้กั

ล�าดบัความส�าคัญของงานและด�าเนนิงานได้อย่างเหมาะสมกบัระยะ

เวลาและโอกาส

  1.6 ด้านความเป็นผู้รู้จักชุมชน รายการที่มีค่าเฉลี่ย

สูงสุด คือ ตระหนักรู้เข้าใจเกี่ยวกับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีของ

สังคมที่โรงเรียนต้ังอยู่ ซึ่งเสนอคล้ายกับ นิยม  ไผ่โสภา (2553)  

พบว่า รู้จักถิ่น รู้จักที่ชุมชน และชุมชนรู้การอันควรประพฤติปฏิบัติ

ในถ่ินทีช่มุชนส�านกังานการคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 
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  1.7 ด้านความเป็นผู้รู้จักบุคคล รายการที่มีค่าเฉลี่ย

สูงสุด คือ เปิดโอกาสให้ทุกคนได้พัฒนาตนเองตามความสามารถ

อย่างเตม็ที ่ซึง่เสนอคล้ายกับ พระเทพเวท ีประยกุต์ ปยตุโฺต (2555) 

พบว่า ความรูจ้กับคุคล คอื ความแตกต่างของบคุคลว่า โดยอธัยาศยั 

ความสามารถ และคุณธรรม เป็นต้น ใคร ๆ ยิ่งหรือหย่อนอย่างไร 

และรู้ทีจ่ะปฏบิตัต่ิอบคุคลนัน้ ๆ  ด้วยดี ว่าควรคบหรอืไม่ จะใช้ต�าหนิ

ยกย่อง และแนะน�าสั่งสอนอย่างไร เป็นต้น 

 2. แนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร

โรงเรียนมธัยมศกึษาสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 

เขต 17  ตามความคิดเห็นของครู 

  2.1 ด้านความเป็นผูรู้จ้กัเหตผุล แนวทางการพัฒนา

ตามความคิดเห็นของครู พบว่า ผู้บริหารควรแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่

เกิดขึ้นในโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพระมหารุ่งโรจน์ 

ธมฺมฏฐเมธี (2550 : 87) ที่ท�าการศึกษาเรื่อง การศึกษาวิเคราะห์

หลกัภาวะผูน้�าในพระพุทธศาสนาเถรวาท พบว่า เมือ่ผูบ้รหิารจะท�า

หน้าที่อะไรก็ตาม ต้องรู้หลักการ รู้งาน รู้หน้าท่ีถึงกฎเกณฑ์ของ 

สิ่งทั้งหลายที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับหน้าท่ีรับผิดชอบของตน โดยรู้ว่า 

สิ่งน้ีเป็นเหตุแห่งสุข สิ่งนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์ และจะให้ความสุข 

แก่ผูใ้ต้ปกครองได้อย่างไรและให้การช่วยเหลอืตัง้ตนอยูใ่นหลักการนัน้ 

ในส่วนข้อเสนอแนะแนวทางการบริหาร ผู้บริหารควรควรรู้และ

เข้าใจสภาพปัญหา สาเหตุของปัญหาและวิธีหรือแนวทางในการ

แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง 

  2.2 ด้านความเป็นผู้รู้ผล แนวทางการพัฒนาตาม

ความคิดเห็นของครู พบว่า ผู้บริหารควรรู้ผลจากการกระท�าของ

ตนเองซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นริสา  จิตสมนึก (2553 : 96) 

ที่ท�าการศึกษาเรื่องการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 

ในก�ากับรัฐ ความคาดหวังกับการพัฒนาการบริหารงานบุคคลของ

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม พบว่า ความคาดหวงัเก่ียวกบัการบรหิาร

และการปฏิบัติงานในภาพรวมจ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้บริหารต้องการ

พิจารณา คุณลักษณะส่วนบุคคลเฉพาะด้าน มีระบบบริหารที่สาย

การบังคับบัญชาสั้นลง มีการวัดผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน

ตามสภาพจริงโดยมีจุดเน้นเพื่อพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

ด�าเนินการบริหารงานโดยยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก มีระบบ

การประเมินที่เป็นธรรม ในส่วนข้อเสนอแนะแนวทางการบริหาร 

ผู้บริหารควรมีการบริหารความเสี่ยง และมีการวางแผนวิเคราะห์

ผลกระทบด้านต่าง ๆ  เพือ่ให้ได้ผลลพัธ์ทีด่ทีีส่ดุ ควรรูห้ลกัและทฤษฎี

การบริหารองค์กรเพื่อการน�าพาองค์กรให้เจริญกาวหน้า และ 

ผู้บริหารควรเปิดใจให้กว้าง และยอมรับฟังความคิดความรู้สึกของ 

ผู้ร่วมงาน 

  2.3 ด้านความเป็นผูรู้จ้กัตน แนวทางการพฒันาตาม

ความคดิเหน็ของคร ูพบว่า ผูบ้รหิารควร ใช้หลกัธรรมในการบรหิาร

งานซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระถนัด วฑฺฒโน (2551 : 125) 

ที่ท�าการศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์คุณสมบัติของผู้น�าตามหลัก 

สัปปุริสธรรม 7 พบว่าผู้บริหารที่มีภาวะผู้น�าที่ดีนั้น ย่อมประกอบ

ด้วยหลัก 3 ประการ คือ หลักการครองตน ครองคนและครองงาน 

โดยมุ่งเน้นให้ผู้น�า เกิดการพัฒนาตน พัฒนาคน และพัฒนาระบบ

การท�างานให้มคุีณภาพทีส่มบรูณ์แบบทัง้สองด้าน คอื ด้านคณุภาพ

ด้านจิตใจ และคุณภาพด้านความสามารถ ส�าหรับข้อเสนอแนะ 

แนวทางการบริหาร ผู้บริหารควรรู้ว่าตนนั้น ว่าโดยฐานะ ภาวะเพศ

ก�าลังความรู้ความสามารถความถนัด และคุณธรรม เป็นต้น ควร

ควบคมุอารมณ์ของตนเองมคีวามอดทนอดกลัน้ ควรฟังความคิดเห็น

ของผู้ร่วมงาน ไม่ยึดถือความเห็นส่วนตนเป็นใหญ่และถ้ามีโอกาส

ควรเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองเพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่ม 

ประสิทธิภาพในการบริหารงานให้ดีย่ิงขึ้น และผู้บริหารควรน�า 

หลักธรรมทางสายกลางมาประยุกต์ใช้ในบริหารงาน 7 

  2.4 ด้านความเป็นผู ้รู ้จักประมาณ แนวทางการ

พัฒนาตามความคิดเห็นของครู พบว่า ผู้บริหารควรใช้จ่ายแบบ 

พอประมาณ บริโภคปัจจัย 4 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

พระสามารถ อานฺนฺโท (2550 : 103) ที่ท�าการศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น�า

ตามหลักสัปปุริสธรรม พบว่า ผู้บริหารตามหลักสัปปุริสธรรมต้อง

เป็นผู้ที่มีการรู้จักประมาณความพอดีในทุกกรณี ปฏิบัติตนเป็น 

แบบอย่างของการด�าเนินชีวิตแบบพอเพียง ส�าหรับข้อเสนอแนะ 

แนวทางการบริหาร ผู้บริหารควรประมาณขีดความสามารถของ

องค์กรให้ได้ตามศักยภาพของบุคลากรในองค์กร มีก�าลังแค่ไหน 

ในการจะท�ากิจกรรมหรือโครงการสักอย่างหนึ่ง ผู้บริหารควรรู้จัก

ประมาณตน ควรจะน�างบประมาณทีส่่วนกลางจดัสรรให้ไปใช้อย่าง 

เหมาะสม ผู้บริหารควรพิจารณาให้รู้จักประมาณในความเพียงพอ

ขององค์กร การบริหารงบประมาณหรือการขยายกิจการ และ 

ผู้บริหารไม่ควรใช้งบประมาณผิดวัตถุประสงค์เป็นไปตามแผนการ

ใช้งบประมาณครบทุกด้าน

  2.5 ด้านความเป็นผู้รู้จักกาล แนวทางการพัฒนา 

ตามความคดิเหน็ของคร ูพบว่า ผูบ้รหิารควรให้ความส�าคญักบัเวลา

ราชการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระสามารถ อานนฺโท  

(2550 : 103) ที่ท�าการศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น�าตามหลักสัปปุริสธรรม 

พบว่า ผู้บริหารที่มีภาวการณ์เป็นผู้น�าต้องมีลักษณะเป็นศูนย์รวม 

มีหลักการมีจุดมุ่งหมายในการท�างาน รู้จักเวลาที่เหมาะสมในการ

ด�าเนนิการ และสามารถใช้เทศกาลวาระต่าง ๆ  มาจดักจิกรรมให้เกดิ

การเรียนรู้ทางการศึกษา และสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

ได้ทันต่อเวลาและสถานการณ์ ส�าหรับข้อเสนอแนะแนวทางการ 

บรหิารผู้บรหิารควรมเีป้าหมาย และแผนในการด�าเนนิงานให้ชดัเจน

ควรรูก้าลเวลาอันเหมาะสมและระยะเวลาทีจ่ะต้องใช้ในการประกอบ 

กับการท�าหน้าที่การงาน เช่น ให้ตรงเวลา ให้เป็นเวลา ให้ทันเวลา 

ให้พอเวลา ให้เหมาะเวลา เป็นต้น ผู้บริหารควรใช้เวลาให้เหมาะสม

ไม่เอาเวลาเรียนของนักเรียนไปใช้ในงานส่วนตัว และผู้บริหารควร 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2564   95

พิวา  หิ้งทอง

มีแผนในการพัฒนาที่ดีกว่านี้ การปฏิบัติงานหรืองานในโรงเรียน 

  2.6 ด้านความเป็นผู้รู้จักชุมชน แนวทางการพัฒนา

ตามความคิดเห็นของครู พบว่า ผู้บริหารควรเข้าถึงชุมนุม ให้ชุมชน

มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

พระธนันตฺชยานนฺโท (2553 : 97) ที่ท�าการศึกษาเรื่อง การบริหาร

งานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามหลัก 

สัปปุริสธรรม 7 พบว่า การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา 

ลงกรณราชวิทยาลัย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีความรู้ ความ

เข้าใจในเรื่องหลักสัปปุริสธรรม 7 จึงให้ความส�าคัญของการบริหาร

งานโดยการท�าความตกลงร่วมมือกับเครือข่ายและชุมชน เพื่อ 

ร่วมกนัท�า 8 กจิกรรม และพฒันางานด้านต่าง ๆ  เปิดโอกาสให้ชมุชน

เข้ามามีส่วนร่วม ส�าหรับข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารผู้บริหาร

ควรเป็นมิตรแท้กับชุมชนองค์กรอ่ืน ๆ เพื่อท่ีจะท�าให้ได้รับความ 

ไว้วางใจจากบุคคลภายในและภายนอก ควรสร้างกิจกรรมร่วมกับ

ชุมชนและสังคม เช่น ร่วมจัดโครงการป่าชุมชน โครงการอุทยาน 

การศึกษา โครงการบวชป่า เป็นต้น และผู้บริหารควรให้ประชาชน

ในท้องถิ่นมีส่วนร่วมอย่างสม�่าเสมอ เช่น เป็นคณะกรรมการบริหาร

โรงเรียน

  2.7 ด้านความเป็นผู้รู้จักบุคคล แนวทางการพัฒนา

ตามความคิดเห็นของครู พบว่า ผู้บริหารควรให้รางวัลแก่ครูผู้สอน

ทีม่คีวามรบัผดิชอบ ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ เกศกญญัา  อนกุลู

(2553 : 109) ที่ท�าการศึกษาเรื่อง การบริหารโครงการคุณธรรม

เฉลิมพระเกียรติตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ของโรงเรียนระดับ

มัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ  

เขต 2 พบว่า ผู้บริหารนับเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ต่อองค์กร 

อย่างมาก เพราะเป็นผู้ชี้ขาดอนาคตของการด�าเนินงานได้อย่างดี  

บทบาทและภารกิจของผู้บริหารคืองานหลักท่ีผู้บริหารต้องปฏิบัติ

เพื่อความเจริญก้าวหน้าขององค์กร ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษา 

จ�าเป็นต้องพัฒนาตนเองและบุคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 

ส�าหรับข้อเสนอแนะ แนวทางการบริหารผู้บริหารควรมอบหมาย

ภาระงานให้เหมาะสมกับความสามารถของบุคคลน้ัน ๆ ควร 

สนบัสนนุให้มกีารอบรมพฒันาความรู้และความสามารถแก่บคุลากร

ในการปฏิบัติงานตามสายงานอย่างสม�่าเสมอ และผู้บริหารควร

ปฏิบัติต่อบุคลากรโดยปราศจากอคติ

เอกสารอ้างอิง
เกศกญัญา  อนุกล.  (2553).  การบริหารโครงงานคุณธรรม 

	 เฉลิมพระเกียรติตามหลักสัปปุริสธรรม	7	ของโรงเรียน 

	 ระดับมัธยมศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

	 สมุทรปราการ	เขต	2.

ฉลอง  มาปรีดา. (2537).  คณุธรรมส�าหรบัผูบ้รหิาร.  กรงุเทพมหานคร:  

 ส�านักพิมพ์โอเดียนสโตร์.

ดนยั   ไชยโยธา.  (2543).  พจนานกุรมพทุธศาสน์.  กรงุเทพมหานคร:  

 ส�านักพิมพ์โอเดียนสโตร์.

นพพงษ์  อรัญเวศ.  (2556).  หลักการบริหารการศึกษา.   

 กรุงเทพมหานคร: บริษัท ทบพิธการพิมพ์จ�ากัด.

นริสา  จิตสมนึก.  (2553).  ผลการให้ค�าปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

	 แบบกลุม่ทีมี่ต่อการเหน็คณุค่าในตนเองฯ.  วทิยานพินธ์ 

 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาจิตวิทยาการให้ 

 ค�าปรึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยรามค�าแหง.

นิยม  ไผ่โสภา.  (2543).  พฤติกรรมการครองตน	ครองคน	และ 

	 ครองงาน	 ตามแนวพุทธธรรมของผู้บริหารโรงเรียน 

	 มัธยมศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

	 มัธยมศึกษา	 เขต	 22. วิทยานิพนธ์ ปริญญาการศึกษา 

 มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิต 

 วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

ปราการ  บุตรโยจันโท.  (2538).  คุณธรรมและจริยธรรมของ 

	 ผูบ้รหิารสถานศกึษา	ตามความคดิเหน็ของบคุลากรใน	

	 สังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา	เขต	1.  

 วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

 บรหิารการศกึษา บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลัยขอนแก่น.

พระธนันต์ ชยานนฺโท.  (2553).  การบริหารงานของมหาวิทยาลัย 

	 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระมหารุง่โรจน์ ธมฺมฏฺเมธ ี(ศิรพินัธ์).  (2550).  การศกึษาวิเคราะห์ 

	 หลกัภาวะผูน้�าในพระพทุธศาสนาเถรวาท.  วทิยานพินธ์ 

 ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาพระพุทธ 

 ศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระถนัด วฑฺฒโน (บุตรสวัสดิ์).  (2551).  ตามหลักธรรมทาง 

	 พระพุทธศาสนาที่ปรากฏในพระไตรปิฎก.

พระเทพเวท ี(ประยทุธ์ ปยตุโฺต).  (2537).  พจนานกุรมพุทธศาสตร์ 

	 ฉบับประมวลธรรม.	 	 กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ ์

 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระสามารถ  อานนโฺท.  (2550).  ภาวะผูน้�าตามหลกัสปัปรุสิธรรม.  

 วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย  

 มหาวิทยาลัยมกุฎราชวิทยาลัย.

วีระ  อ�าพันสุข.  (2557).  พุทธธรรมกับการบริหารงานบุคคล.   

 กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภา.

วิภาดา  ขุนทองจันทร์.  (2555).  สมรรถนะทางการบริหารสถาน 

	 ศกึษา.  สบืค้นจาก http://www.gotoknow.org/posts/

 345489

วันทนา  เมืองจันทร์.  (2554).  การปฏิรูปการศึกษา: คุณธรรม 

 ของผู้บรหิารกบับทบาทในการประกนัคุณภาพ.  วารสาร 

	 วิทยาจารย.์  100,5 (สิงหาคม 2554): 21-25.



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

96   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2564

พิวา  หิ้งทอง

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต).  (2550).  ผู้น�า.  กรุงเทพมหานคร:  

 ส�านักพิมพ์มติชน.

สงวน  สุทธิเลิศอรุณ.  (2556).  การบริหารการศึกษา .   

 กรุงเทพมหานคร: ส�านักพิมพ์อักษรบัณฑิต, 2556.

อรรถสิทธิ์  สิทธิสุนทร.  (2534).  “ท่านจะเป็นผู้บังคับบัญชาที่ด ี

	 ได้อย่างไร.” กรมบัญชีกลาง.  22, 5 (กันยายน-ตุลาคม  

 2534): 9-18.

Chamrat Nongmark.  “The Relation Between Teacher Job  

 Satisfaction and Leadership of primary School  

 Principals in Thailand.  (1986): p.p.110-111.”  

 Doctor’s Thesis.Missuri Columbia University.

Good,Carter V.  (1973).  Dictionary of Education.  New York:  

 McGraw-Hill Book Co.Inc.

Naron, Nagle. “Job Statisfaction of Minnesota of  

 Community College Administrators: An  

 Examination of the Dual Factor Theory.”  (1984).   

 Dissertation Abstracts International. I (January  

 1971): 33-A.

Knezevich, Stephen J. Adminstration of Public Education,  

 4Th ed.  New York: Harper and Row Publishers.

Davis, Adrian John Moral leadership : the leadership of  

 the future. An exphoratory study in a Baha  

 i-inspired faith school, accessed 14 July 2013.   

 Available from : http://hdl.handle.net/2381/4149

Ozge Bahar Sunar, Erkan Tabancali.  (2012).  http://eprints. 

 ioe.ac.uk/id/eprin/7511  https://www.science 

 direct.com/science/article/pii/S187704281201631X



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2564   97

เจนวิทย์  วารีบ่อ, สวัสดิ์ชัย  ศรีพนมธนากร

การพัฒนาโมเดลการวัดสมรรถนะครูผู้ช่วยตามความต้องการจ�าเป็นในมุมมอง

ของครูในภาคตะวันออก

The	Development	of	Competency	Measurement	Model	of	Teachers’	Assistant	

from	Needs	Assessment	of	Teachers’Perspective	in	Eastern	Thailand

เจนวิทย์		วารีบ่อ*, สวัสดิ์ชัย  ศรีพนมธนากร

Janewit  Wareebor, Sawadchai  Sriphanomthakon

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี 22000

Faculty of Education, Rambhai Barni Rajabhat University, Chanthaburi 22000 Thailand

 *Corresponding author E-mail: janewit.w@rbru.ac.th

(Received: December 25 2020; Revised: May 27 2021; Accepted: June 4 2021)

บทคัดย่อ
 การวจิยัครัง้นีม้วัีตถปุระสงค์เพือ่ (1) ส�ารวจสภาพปัญหาและจดัโครงสร้างของโมเดลการวดัสมรรถนะครผููช่้วย และ (2) ประเมนิ

คุณภาพของนักศึกษาครูตามโมเดลการวัดสมรรถนะครูผู้ช่วย กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูระดับช�านาญการขึ้นไปในภาคตะวันออก แบ่งเป็น  

3 กลุ่ม ได้แก่ 1) มีจ�านวน 40 คน ได้มาจากการเลือกแบบโควต้า 2) มีจ�านวน 300 คน ได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน และ  

3) มจี�านวน 50 คน ได้มาจากการเลอืกแบบเจาะจง เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั คอื แบบสมัภาษณ์ไม่มโีครงสร้าง และแบบสอบถามสมรรถนะ

ตามความต้องการจ�าเป็น สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิงบรรยาย และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ารวจ 

 ผลการวิจัยพบว่า (1) สามารถจัดสมรรถนะครูผู้ช่วยได้ 4 องค์ประกอบหลัก 16 องค์ประกอบย่อย ซึ่งประกอบด้วย 1) จิตส�านึก

ของความเป็นครูมี 4 องค์ประกอบย่อย 2) องค์ความรู้เชิงวิชาการของครูมี 3 องค์ประกอบย่อย 3) ทักษะที่จ�าเป็นต่อวิชาชีพครู 

มี 6 องค์ประกอบย่อย และการมีมนุษยสัมพันธ์ในสังคมมี 3 องค์ประกอบย่อย และ (2) สมรรถนะที่ครูพี่เลี้ยงประเมินให้นักศึกษาครู 

มากที่สุด คือ การมีมนุษยสัมพันธ์ในสังคม รองลงมา คือ ทักษะที่จ�าเป็นต่อวิชาชีพ จิตส�านึกของความเป็นครู และองค์ความรู้เชิงวิชาการ

ของครู ตามล�าดับ

ค�าส�าคัญ : สมรรถนะครูผู้ช่วย, ความต้องการจ�าเป็น, ภาคตะวันออก
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Abstract
 The purposes of the research were to (1) survey the problem state and create the teacher’s assistant  

competency measurement model, and (2) to evaluate for quality of the student teachers on the teacher’s assistant 

competency measurement model. The samples used in this research were senior professional level teachers or 

higher in eastern region who were divided into three groups: 1) 40 teachers derived from quota sampling,  

2) 300 teachers derived from multi-stage random sampling and 3) 50 teachers derived from purposive sampling.  

The research instruments were: an unstructured interview and a questionnaire on need assessment competency. 

The statistics used to analyze the data were descriptive statistics and exploratory factor analysis. 

 The results were that: (1) the teacher assistant competency could be classified into 4 components,  

16 subcomponents including: 1) conscious of the teachers into 4 subcomponents, 2) body of knowledge for the 

teachers into 3 subcomponents, 3) needed skills for the teacher into 6 subcomponents, and 4) social relation into 

3 subcomponents; and (2) competency of the student teachers received the most evaluation results were social 

relation, needed skills for the teachers, conscious of the teachers, and body of knowledge for the teachers,  

respectively. 

Keywords : the teacher assistant competency, needs, eastern Thailand
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บทน�า
 การศึกษาคือเคร่ืองมือส�าคัญในการพัฒนาคนและสังคม 

กล่าวคอื การศกึษาจะพัฒนาคนให้มคีณุลกัษณะตามทีสั่งคมต้องการ 

เพื่อให้คนเป็นปัจจัยในการพัฒนาสังคมต่อไป ดังน้ันการศึกษาจึง

ต้องแสดงบทบาทให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

โดยรวม ปัจจุบันสังคมโลกและสังคมไทยก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21  

อนัเป็นยคุทีม่คีวามสลบัซบัซ้อนและมกีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ 

ท�าให้การศึกษาของไทยถึงเวลาปรับเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให ้

การศึกษาสามารถสร้างผลผลิตได้สอดคล้องกับความต้องการและ

บรบิทของสงัคมได้อย่างมปีระสทิธภิาพ (อดลุย์ วงัศรีคูณ, 2557 : 1) 

คณะกรรมาธิการนานาชาติว่าด้วยการศึกษาในศตวรรษที่ 21  

แห่งยูเนสโก จ�านวน 15 คน ได้สรุปแนวทางการจัดการศึกษาใน

ศตวรรษที่ 21 โดยมีตอนหนึ่งที่กล่าวถึง “สี่เสาหลักทางการศึกษา” 

ซึ่งเป็นหลักในการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 

การเรียนรู้ 4 แบบ ได้แก่ 1) การเรียนรู้เพื่อรู้ หมายถึง การเรียนรู ้

ที่มุ่งพัฒนากระบวนการคิด การแสวงหาความรู้และวิธีการเรียนรู้ 

ของผู้เรียนเพื่อให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต 

กระบวนการเรียนรู้เน้นการฝึกสติ สมาธิ ความจ�า ความคิด ผสม

ผสานกับสภาพจริงและประสบการณ์ในการปฏิบัติ 2) การเรียนรู้

เพื่อปฏิบัติได้ หมายถึง การเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาความสามารถและ

ความช�านาญรวมทั้งสมรรถนะทางด้านวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงาน

เป็นหมู่คณะ สามารถประยุกต์องค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติงานและ

อาชีพได้อย่างเหมาะสม กระบวนการเรียนรู้จะเป็นการบูรณาการ

ระหว่างความรู้ภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติที่เป็นประสบการณ ์

ต่าง ๆ ทางสังคม 3) การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน หมายถึง การเรียนรู้

ทีมุ่ง่ให้ผูเ้รียนสามารถด�ารงชวิีตอยูร่่วมกบัผูอ้ืน่ในสังคมพหวุฒันธรรม 

ได้อย่างมคีวามสขุ มคีวามตระหนกัในการพึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนั 

การแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี มีความเคารพสิทธิและ

ศกัดิศ์รีความเป็นมนษุย์และเข้าใจความหลากหลายทางด้านวฒันธรรม 

ประเพณี ความเชื่อ ของแต่ละบุคคลในสังคม และ 4) การเรียนรู้ 

เพือ่ชวีติ หมายถึง การเรยีนรูท้ีมุ่ง่พฒันาผูเ้รยีนทัง้ด้านจติใจ ร่างกาย 

และสติปัญญาให้ความส�าคญักับจนิตนาการและความคดิสร้างสรรค์ 

ภาษา และวฒันธรรม เพือ่พฒันาความเป็นมนษุย์ทีส่มบรูณ์ มคีวาม

รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ศีลธรรม สามารถปรับตัวและ

ปรับปรุงบุคลิกภาพของตน เข้าใจตนเองและผู้อื่น (วิชัย  วงษ์ใหญ่, 

2557 : 1-2) จากที่กล่าวมาจะเห็นว่าในศตวรรษที่ 21 เกิดการ

เปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นวิถีการด�าเนินชีวิต 

เทคโนโลยแีละสารสนเทศ และการศกึษาของเดก็ยคุใหม่ ซึง่สถาบนั

การศึกษาจ�าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับยุคสมัย 

อันจะส่งเสริมให้บัณฑิตที่จบการศึกษามีสมรรถนะรองรับกับ 

การเปลี่ยนแปลงของโลก 

 ครูเป็นอีกอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

ในศตวรรษที ่21 การผลติบณัฑติครูแบบเดมิหรอืสมรรถนะแบบเดมิ

ไม่เพยีงพอทีจ่ะตอบสนองต่อความคาดหวงัและการปฏบิตังิานตาม

สภาพจรงิในสถานศกึษาได้ ดงันัน้สถาบนัการผลิตครรู่วมกบันกัวจิยั

จึงพยายามที่จะศึกษาสมรรถนะที่หลากหลายเพื่อตอบสนองต่อ

ความต้องการของสถาบันการศึกษาและเท่าทันการเปล่ียนแปลง 

ของโลก ทัง้นีไ้ด้มนีกัการศกึษาหลายคนน�าเสนอสมรรถนะทีจ่�าเป็น

ในการประกอบวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21 อาทิเช่น พิมพ์พันธ์   

เดชะคุปต์ และพเยาว์  ยินดีสุข (2557 : 8-9) กล่าวว่า ครูจะต้องมี

ทักษะ 7C ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตร การเรียนรู้เน้นเด็กเป็น

ศนูย์กลาง การน�านวัตกรรมไปใช้ การประเมนิตามสภาพจรงิ การวิจยั 

ปฏิบัติการในช้ันเรียน การจัดการช้ันเรียน และการเสริมสร้าง

ลักษณะ ส่วนสุพรทิพย์  ธนภัทรโชติวัตร (2557) ได้สังเคราะห์

คุณลักษณะของครูในศตวรรษที่ 21 พบว่า แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ 

1) ด้านความรู้ความสามารถในสาขาวิชา 2) ด้านการปฏิบัติตนและ

เหน็คณุค่าวชิาชพีคร ูและ 3) ด้านสงัคมพหวุฒันธรรม ทัง้นีส้�านกังาน

เลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการมีความตระหนักต่อ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจึงได้มอบหมายให้สถาบันบัณฑิตบริหาร 

ธรุกจิศศนิทร์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัท�าวจิยัเรือ่ง “การก�าหนด

แนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยกับการเตรียมความพร้อมสู ่

ศตวรรษที ่21” ผลการวจิยัพบว่า แนวทางการพัฒนาการศกึษาไทย

เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 จะประกอบไปด้วยแนวทาง

ในการด�าเนินการที่ส�าคัญทั้งการ “ซ่อม” และการ “สร้าง” ควบคู่

กันไปเพื่อเป็นการปรับแต่งซ่อมแซมกลไกการศึกษาเดิมให้ดียิ่งขึ้น

และสร้างเสริมกลไกใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น เพื่อตอบสนองพลวัต 

การเปลี่ยนแปลงแห่งศตวรรษที่ 21 รวมถึงสร้างพลังของการ

เปลี่ยนแปลงของการพัฒนาการศึกษาเรียนรู้ของไทยในทางปฏิบัติ

อย่างยั่งยืนและสมดุล เป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศอย่าง

แท้จรงิ (อดลุย์ วงัศรคีณู, 2557 : 14-15) โดยการซ่อมประกอบด้วย 

1) ปฏิรูประบบการผลิตครูและพัฒนาศักยภาพครูประจ�าการ  

2) ปฏิรูปการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต 3) ปฏิรูประบบการประเมินเน้นการประเมินเพื่อพัฒนาการ

เรียนรู้ และ 4) ปฏิรูปเชิงโครงสร้างและบริหารการเปลี่ยนแปลง

ตลอดจนปฏิรูประบบการบริหารจัดการ ส่วนการสร้าง คือ สร้าง

สังคมแห่งปัญญา ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสร้างสภาพ

แวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อสร้างมนุษย์ที่สมบูรณ์ 

 จากที่กล่าวมาจะเห็นว่าทั้งสถาบันการศึกษาและนักการ

ศึกษาต่างตระหนักถึงปัญหาที่จะเกิดในอนาคตจึงพยายามที่จะหา

แนวทางปรับปรุงและพัฒนาการศึกษาเพื่อสอดรับกับการเปลี่ยนท่ี

เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน ซึ่งผู้วิจัยเป็นหนึ่งในกลุ่มนักการศึกษาที่ม ี

ความตระหนักกับการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนจึงวางแผนที่จะจัดท�า

โครงการวจัิยนีข้ึน้มาเพือ่ค้นหาสมรรถนะทีจ่ะเป็นส�าหรบัครยูคุใหม่
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และสอดคล้องกับความต้องการของสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น 

และใช้สมรรถนะเหล่านัน้เป็นกระจกสะท้อนหลกัสตูรของหน่วยงาน

ต้นสังกัดในปัจจุบันว่ามีสภาพการณ์เป็นอย่างไร ควรท่ีจะปรับปรุง

ให้ดีขึ้นหรือไม่ และมีแนวทางในการปรับปรุงเป็นอย่างไร โดยใช้

เทคนิคของการประเมินความต้องการจ�าเป็นเข้ามาช่วยจัดล�าดับ

ความส�าคัญของสมรรถนะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ครูในภาค 

ตะวันออก อันจะน�าความรู้ที่ได้จากเทคนิคดังกล่าวไปสู่การพัฒนา 

ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงหลักสูตรในล�าดับต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อส�ารวจสภาพปัญหาและจัดโครงสร้างของโมเดล

การวัดสมรรถนะครูผู้ช่วยตามความต้องการจ�าเป็นของโรงเรียน 

ในภาคตะวันออก

 2. เพื่อประเมินคุณภาพของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี ตามโมเดลการวัดสมรรถนะ 

ครูผู้ช่วยตามความต้องการจ�าเป็นของโรงเรียนในภาคตะวันออก

กรอบแนวความคิดในการวิจัย
 ผู้วิจัยได้วางแนวทางการจัดโครงสร้างโดยการสังเคราะห์

ข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสัมภาษณ์ครูที่

มปีระสบการณ์สูง (ระดบัช�านาญการขึน้ไป) ทัง้นีเ้พือ่ให้ได้สมรรถนะ

ครูที่เท่าทันการเปล่ียนแปลงของโลกและสอดคล้องกับบริบท 

เฉพาะถิ่น ซึ่งสามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยได้ดังนี้

วิธีด�าเนินการวิจัย
 การศกึษาครัง้นีใ้ช้ระเบยีบวธิวีจัิยแบบผสานวธิ ีซ่ึงมลี�าดบั

ขั้นตอน ดังนี้ 

 ประชากร ได้แก่ ครูระดับช�านาญการขึ้นไปในภาค 

ตะวันออก ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด 

ปราจีนบุรี ระยอง และสระแก้ว

 กลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 ครู

ระดับช�านาญการขึ้นไป จ�านวน 40 คน ได้มาจากการเลือกแบบ

โควต้า ซึง่จ�านวนกลุม่ตวัอย่างเป็นครทูีเ่ข้าร่วมโครงการแลกเปลีย่น

เรียนรู้เก่ียวกับสมรรถนะบัณฑิตครู ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ร�าไพพรรณีกับโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  

ใช้ส�าหรับสัมภาษณ์เพื่อส�ารวจสภาพปัญหาเก่ียวกับสมรรถนะครู 

ส่วนกลุ่มที่ 2 ครูระดับช�านาญการขึ้นไป จ�านวน 300 คน ได้มาจาก 

การสุม่แบบหลายขัน้ตอน ซึง่การก�าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างใช้เกณฑ์

ของแฮร์และคณะ (Hair et al., 2014 : 100) ทีร่ะบวุ่า การวเิคราะห์

ปัจจัยควรใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 10 เท่าต่อจ�านวนตัวแปรท่ีจะ

วิเคราะห์ (การวิจัยครั้งนี้มีจ�านวน 16 ตัวแปร ดังนั้นจึงใช้ขนาด 

กลุม่ตวัอย่างไม่ต�า่กว่า 160 คน) ใช้ส�าหรับการวเิคราะห์องค์ประกอบ

เชิงส�ารวจ และกลุ่มที่ 3 ได้แก่ ครูระดับช�านาญการขึ้นไป จ�านวน 

50 คน โดยมเีงือ่นไขการเลอืก คอื เป็นผูท้ีม่ปีระสบการณ์ในการดแูล

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ครูพี่เลี้ยง) ไม่น้อยกว่า 5 ปี  

ใช้ส�าหรับประเมินคุณภาพนักศึกษาครู

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่

 1. แบบสัมภาษณ์ประเภทไม่มีโครงสร้างส�าหรับส�ารวจ

สภาพปัญหาสมรรถนะครูผู้ช่วย

 2. แบบสอบถามสมรรถนะครูผู้ช่วยตามความต้องการ

จ�าเป็น ประเภทมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มี 4 ด้าน ได้แก่ 

ด้านจิตส�านึกของความเป็นครู ด้านองค์ความรู้เชิงวิชาการของครู 

ด้านทกัษะทีจ่�าเป็นต่อวชิาชพีคร ูและด้านการมมีนษุยสมัพนัธ์ในสงัคม 

โดยทุกข้อค�าถามมีคุณภาพด้านความตรงเชิงพินิจ เท่ากับ 1.00  

ค่าอ�านาจจ�าแนกอยู่ระหว่าง 0.32-0.78 และค่าความเที่ยงรายด้าน 

อยู่ระหว่าง 0.70-0.83

สมรรถนะที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม

 - Simmons (2013 อ้างถึงใน วิโรจน์ สารัตนะ, 2556)

 - สุรางค์ โค้วตระกูล (2559)

 - พิมพันธ์ เดชะคุปต์ กับพเยาว์ ยินดีสุข (2562)

สมรรถนะที่ได้จากการสัมภาษณ์

 - ครูระดับช�านาญการขึ้นไป

  

                          
สังเคราะห์

สมรรถนะครูผู้ช่วยตามความต้องการจ�าเป็น

ของโรงเรียนในภาคตะวันออก

ภาพที่	1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย
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 3. แบบประเมินคุณภาพนักศึกษาครูตามสมรรถนะ 

ความต้องการจ�าเป็น ประเภทมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

ส�าหรับครูพี่เลี้ยงประเมินนักศึกษาครู มีโครงสร้างแบบเดียวกันกับ

แบบสอบถามในข้อ 2 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 ผู้วิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยน�าเครื่องมือวิจัยไปเก็บข้อมูล 

ในโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. การส�ารวจสภาพปัญหาและจัดโครงสร้างของโมเดล

การวัดสมรรถนะครูผู้ช่วยท่ีจ�าเป็นต่อความต้องการของโรงเรียน 

ในภาคตะวันออก แบ่งการวิเคราะห์เป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่

  ขั้นที่ 1 วิเคราะห์เชิงข้อความ (Content analysis) 

เพื่อวิเคราะห์จัดกลุ่มโครงร่างองค์ประกอบของสมรรถนะครูผู้ช่วย

ที่จ�าเป็นต่อความต้องการของโรงเรียนในภาคตะวันออก จากนั้น 

น�าไปสร้างนยิามเชงิปฏบิตักิารโดยสงัเคราะห์จากแนวคดิ ทฤษฎจีาก

การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องส�าหรับสร้างข้อค�าถาม

  ขัน้ที ่2 ตรวจสอบความเป็นเอกมติ ิ(Unidimensional) 

ของข้อค�าถามหรือตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบ ด้วยการวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงส�ารวจ (EFA) โดยไม่มีการหมุนแกน

 2. การประเมนิคณุภาพของนักศกึษาคร ูด้วยการวเิคราะห์ 

สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

โดยเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ย มีดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 

2561 : 68)

  ค่าเฉลี่ย ความหมาย

  4.51-5.00 มากที่สุด  

  3.51-4.50 มาก  

  2.51-3.50 ปานกลาง   

  1.51-2.50 น้อย

  1.00-1.50 น้อยที่สุด

ผลการวิจัย
 ตอนที่	1	ผลส�ารวจสภาพปัญหาและจัดโครงสร้างของ

โมเดลการวัดสมรรถนะครูผู้ช่วยตามความต้องการจ�าเป็นของ

โรงเรียนในภาคตะวันออก

 ขั้นที่ 1 การจัดโครงสร้างองค์ประกอบของโมเดลการวัด

สมรรถนะครูผู้ช่วยตามความต้องการจ�าเป็นของโรงเรียนในภาค

ตะวันออก 

 1) ข ้อมูลการสัมภาษณ์ครูระดับช�านาญการขึ้นไป 

เกีย่วกบัสมรรถนะทีโ่รงเรยีนต้องการและสภาพปัญหาของบคุลากร

ที่พบในปัจจุบัน

  1.1) สมรรถนะทีต้่องการ ได้แก่ การสอนทีห่ลากหลาย 

ทันสมัย การใช้โทนเสียงและน�้าเสียงที่ดี ความมีระเบียบวินัย เช่น 

การแต่งตัว การวางตัว เป็นต้น มีความรับผิดชอบสูง เช่น ตรวจงาน 

ตรงต่อเวลา เป็นต้น มีน�้าใจช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน  

คุมชั้นเรียนและสอนได้ดี เก่งวิชาการ มีการเตรียมการสอน เทคนิค 

การสอนดี กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้งาน มีความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอน ยอมรับฟังความคิดเห็นและ

ข้อแนะน�าของคนอื่น มีจิตสาธารณะในการช่วยงานโรงเรียน และมี

ความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

  1.2) สภาพปัญหาที่เจอ ได้แก่ แผนการสอนขาด 

รายละเอียด มาโรงเรียนสาย ไม่ค่อยกล้าตัดสินใจ ไม่เข้าโฮมรูม  

ความเสมอต้นเสมอปลายในการเขียนแผน รับงานส่วนตัวในเวลา

ราชการ แต่งกายไม่เรียบร้อย สอนผิดในบางเนื้อหา ส่งแผน 

การจดัการเรยีนรูไ้ม่ตรงเวลา การจดัการชัน้เรียนยงัไม่ด ียงัมปัีญหา 

ขาดจิตสาธารณะ ไม่มีการปรับปรุงตัว ไม่สนใจเวลาแนะน�า  

ตดิโซเชยีลมเีดยี ตดิโทรศพัท์ ขาดการให้ความร่วมมือกบัทางโรงเรยีน 

การวางตัวไม ่เหมาะสม เช ่น เล ่มเกมกับนักเรียน เป ็นต ้น  

ขาดความรับผิดชอบในงาน เช่น หลีกเล่ียงงาน ไม่กระตือรือร้น 

เป็นต้น ขาดการบริหารจัดการเรื่องของเวลาในการเรียนการสอน 

ขาดการตระหนักคิด ทักษะวิชาชีพครูยังด้อย เช่น การเขียนแผน 

เป็นต้น ปฏิสัมพันธ์ที่เกินเลยกับนักเรียน บางคนมีเร่ืองชู้สาว  

การจัดล�าดับความส�าคัญของงาน ไม่ค่อยมีการติดต่อส่ือสารกับ

เพือ่นร่วมงาน ไม่ท�างานทีไ่ด้รบัมอบหมาย และทานข้าวในเวลาสอน

หรือก่อนเวลาพักเที่ยง

 2) การสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่มสมรรถนะและสร้าง

นิยามเชิงปฏิบัติการในแต่ละสมรรถนะ

  ผลการวิเคราะห์เชิงข้อความ พบว่า สามารถจัดกลุ่ม

สมรรถนะครูผู้ช่วยตามความต้องการจ�าเป็นของโรงเรียนในภาค

ตะวันออก ได้เป็น 4 กลุ่มหลัก 16 กลุ่มย่อย ดังนี้

  2.1) ด้านจติส�านกึของความเป็นคร ูหมายถงึ การมสีติ 

การรู้ตัวของบุคคลว่า จะกระท�าสิ่งใด ๆ แล้วไม่เดือดร้อนต่อตนเอง

และผู้อื่น รู้ว่าส่ิงใดควรส่ิงใดไม่ควรท�า ซ่ึงเป็นพฤติกรรมที่แสดง 

ออกมาในลักษณะของการท�าดี (ย่ิงศักดิ์  จิตตะโคตร์, 2553) 

ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 

หมายถงึ การทีบ่คุคลมุง่มัน่ปฏิบตัหิน้าทีต่ามต�าแหน่งงานทีไ่ด้รบัมา 

ซ่ึงเป็นการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้ โดยเป็น

พฤติกรรมที่ตอบสนองด้วยความเต็มใจ ยินดีที่จะท�า ไม่ใช่เป็นการ

ควบคุมหรือบังคับให้ปฏิบัติ ด้านที่ 2 การมีจิตสาธารณะ หมายถึง 

คณุลกัษณะทีแ่สดงออกถงึการมส่ีวนร่วมในกจิกรรม หรอืสถานการณ์ 

ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น ชุมชน และสังคมด้วยความเต็มใจ 

กระตือรือร้น โดยไม่หวังผลตอบแทน (คณะกรรมการการศึกษา 

ขัน้พ้ืนฐาน, 2553 : 5) ด้านที ่3 การมวีนิยัของความเป็นคร ูหมายถงึ 

พฤติกรรมทีแ่สดงออกโดยยดึตามระเบยีบ แบบแผน และข้อบงัคบั/

ข้อปฏิบัติที่ทางราชการก�าหนดไว้ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554) และ
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ด้านที่ 4 จริยธรรมส�าหรับครู หมายถึง หลักการหรือแนวทาง 

ปฏิบัติตนของบุคคลที่ประกอบอาชีพครู ซึ่งเป็นการกระท�าทั้งกาย 

วาจา และใจทีด่งีาม เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผูอ้ืน่ โดยพฤตกิรรม

บ่งชี้ เช่น การใฝ่สัจธรรม ความไม่ประมาท ความซ่ือสัตย์สุจริต 

เมตตากรณุา ความขยนัหมัน่เพียร สตสิมัปชัญญะ และหริโิอตตปัปะ 

(ความละอายและความเกรงกลัวต่อบาป) (กรมวิชาการ, 2523  

อ้างถึงใน สุรางค์ โค้วตระกูล, 2557 : 399)

  2.2) ด้านองค์ความรู้เชิงวิชาการของครู หมายถึง 

ความคิดรวบยอด หลักการ วิธีการที่มีในต�ารา/หนังสือ เป็นความรู้

ที่เกิดขึ้นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการถ่ายทอดจาก

ประสบการณ์ หรือจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล โดย 

ความรู้ที่เกิดขึ้นนั้นสามารถน�าไปใช้ได้โดยตรงหรือสามารถน�ามา

ปรับใช้ได้ เพื่อให้เหมาะกับสถานการณ์หรืองานท่ีกระท�าอยู่ เป็น

ความรู้ที่เกิดขึ้นต่อเร่ืองใดเรื่องหน่ึง โดยความรู้ท่ีเกิดข้ึนนั้นผู้รับ

สามารถน�าไปใช้ในลักษณะต่าง ๆ ได้ (ทิศนา  แขมมณี, 2554) 

ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านท่ี 1 องค์ความรู้ด้านวิชาเอก  

หมายถึง ความรู้ในสาขาวิชาที่ครูผู้สอนได้ผ่านการศึกษาและฝึกฝน

จนเชีย่วชาญ และสามารถน�ามาถ่ายทอดให้กับผูเ้รยีนได้อย่างถกูต้อง

ตามหลักวิชา รวมไปถึงการติดตามและปรับปรุงเนื้อหาวิชาที่สอน

ให้ทนัสมยัและมคีวามเป็นสากล ด้านที ่2 องค์ความรูต้ามมาตรฐาน

วชิาชพีคร ูหมายถงึ ความรูเ้กีย่วกบัมาตรฐานวิชาชพีทีจ่�าเป็นในการ

ประกอบอาชีพครู ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานด้าน

ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ

มาตรฐานการปฏบิตัติน โดยความรูด้งักล่าวสามารถน�ามาปรบัใช้ได้ 

เพื่อให้เหมาะกับสถานการณ์หรืองานที่ท�าอยู ่ และด้านที่ 3  

องค์ความรู้เชิงพื้นที่ หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับบริบทพื้นท่ี/สถานที่ 

ที่ครูเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับความรู้ด้านวัฒนธรรม 

จารีต ประเพณี รวมไปถึงด้านภูมิศาสตร์ของชุมชนหรือหน่วยงาน 

ที่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งความรู้ด้านน้ีจะช่วยอ�านวยความสะดวก 

ให้ครูปฏิบัติงานได้สะดวกขึ้น เพราะมีส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์กับ

ชุมชนอีกด้วย

  2.3) ทักษะที่จ�าเป็นต่อวิชาชีพครู หมายถึง ความ

ช�านาญหรือความสามารถในการกระท�าหรือการปฏิบัติอย่างใด 

อย่างหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นทักษะด้านร่างกาย สติปัญญา หรือสังคม  

ทีเ่กดิขึน้จากการฝึกฝน หรอืการกระท�าบ่อย ๆ  (จนิดารตัน์  โพธิน์อก, 

2557) เช่น ครูมีทักษะการใช้ค�าถาม การน�าเข้าสู่บทเรียน การใช้สื่อ

การสอน นักเรียนมีทักษะ การฟัง พูด อ่าน เขียน การคิดค�านวณ 

หรอืทกัษะทางสงัคม ซึง่จะส่งผลให้บคุคลประสบความส�าเรจ็ในการ

ด�าเนินชีวิตและการท�างาน ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 

ทกัษะการจดัการชัน้เรียน หมายถงึ ความช�านาญหรอืความสามารถ

ในการสร้างและรกัษาสิง่แวดล้อมในห้องเรยีนเพือ่เอือ้ต่อการเรยีนรู้

ของผู้เรียน เช่น การบริหารจัดการเวลา การจัดที่นั่ง การเลือก

อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน การวางระเบียบวินัย 

ในช้ันเรยีน รวมไปถงึทกุส่ิงทีช่่วยให้การจดัการเรยีนการสอนด�าเนนิ

ไปอย่างเรยีบร้อย (สุรางค์  โค้วตระกลู, 2557 : 470) ด้านที ่2 ทกัษะ

การใช้เทคนิคการสอน หมายถึง ความช�านาญหรือความสามารถ 

ในการเลือกใช้อุปกรณ์ วิธีการสอน หรือการจัดการเรียนการสอน 

ที่มีประสิทธิภาพต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งอาจจะค�านึงถึงความรู้

พืน้ฐานของผูเ้รยีน บรบิทเนือ้หาทีส่อน และวยัวฒุขิองผูเ้รียน เป็นต้น 

(สุรางค์  โค้วตระกลู, 2557 : 22) ด้านที ่3 ทกัษะการวดัและประเมนิ

ผลการเรยีนรู ้หมายถงึ ความช�านาญหรอืความสามารถในการสร้าง

และการเลือกใช้เคร่ืองมือวัดผลทางการศึกษาได้เหมาะสมกับ

พฤติกรรมที่ปรากฏอยู ่ในตัวชี้วัดหรือมาตรฐานการเรียนรู ้ของ

หลักสูตร ตลอดจนสามารถวินิจฉัยผลการประเมินได้อย่างถูกต้อง 

ด้านที่ 4 ทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า/การสร้างสรรค ์

ผลงาน หมายถงึ ความช�านาญหรอืความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

หรือโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างส่ือการเรียนการสอน  

การท�าผลงานทางวิชาการ ตลอดจนการค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศ 

ที่เป็นประโยชน์ต่อการท�างานในด้านต่าง ๆ ของอาชีพครู ด้านที่ 5 

ทกัษะในการใช้เทคโนโลยเีพือ่ปฏิบตักิารสอน หมายถงึ ความช�านาญ

หรือความสามารถในการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ มาช่วยในการส่งเสริม

การจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

กล่าวคือ เทคโนโลยจีะมาช่วยครใูนการส่งเสรมิประสิทธภิาพในการ

จดัการเรยีนการสอน ไม่ใช่มาแทนทีค่ร ู(สรุางค์  โค้วตระกูล, 2557 : 

385) และด้านที่ 6 ทักษะการสื่อสาร หมายถึง ความช�านาญหรือ

ความสามารถในการถ่ายทอดข้อเท็จจริงจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร 

โดยวิธีการพูด การแสดงท่าทาง การใช้สัญลักษณ์ หรือการเขียน 

(บรรจง  พลไชย, 2554 : 64) 

  2.4) ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ในสังคม หมายถึง  

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรืองกลุ่มคนในสังคม เพื่อท�ากิจกรรม

ร่วมกันให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ซ่ึงการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

จะส่งผลให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจและมีความเข้าใจอันดีต่อกัน  

ร่วมมือกัน ประสานงาน ช่วยเหลือ แบ่งปัน และให้อภัยกัน (บุษบง  

ธัยมาตร, 2560) ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 ความสัมพันธ์

กบันกัเรยีน หมายถงึ ความสมัพนัธ์ระหว่างครกูบันกัเรยีนในการท�า

กิจกรรมร่วมกัน เช่น กิจกรรมในเชิงวิชาการ กิจกรรมภาคสนาม 

เป็นต้น ซ่ึงปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับนักเรียนจะช่วยสร้าง

บรรยากาศในการท�ากจิกรรมทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้(สรุางค์  โค้วตระกลู, 

2557 : 457) ด้านที่ 2 ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมวิชาชีพ หมายถึง 

ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับเพื่อนร่วมงานในวิชาชีพเดียวกัน และมี

เป้าหมายร่วมกัน คือ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นไปตาม

มาตรฐานทางการศึกษา ซึ่งความสัมพันธ์ในด้านนี้จะส่งผลดีในการ

เชือ่มประสานให้ทกุคนท�างานร่วมกนัได้เป็นอย่างด ีมปีระสทิธภิาพ 

(ธาดา  ราชกิจ, 2562) และด้านที่ 3 ความสัมพันธ์กับชุมชน  
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หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้ปกครองหรือชุมชนในการ

ร่วมมือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้านวัฒนธรรม จารีต 

ประเพณีในชุมชนตลอดจนสังคมไทย ซ่ึงความสัมพันธ์ในด้านนี้จะ

ช่วยให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน ลดปัญหาความขัดแย้ง และเกิด

การมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน (ชูชาติ  พ่วงสมจิตร์,  

2560)

 ขัน้ที ่2 การตรวจสอบความเป็นเอกมติ ิ(Unidimensional) 

ของข้อค�าถามหรือตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบ

 การวเิคราะห์ในส่วนนีเ้ป็นการพจิารณาว่าข้อค�าถามหรอื

ตัวบ่งช้ีของแต่ละองค์ประกอบมุ่งวัดส่ิงเดียวกันหรือไม่ ซึ่งจะ

พจิารณาจากค่า KMO (>0.50) (Hair et al., 2014 : 102) ค่าไอเกน 

(Eigen value>1.0) (Hair et al., 2014 : 107) และค่าน�้าหนัก 

องค์ประกอบ (Factor loading>0.35) (Hair et al., 2014 : 115) 

ตารางที่	1 ค่าสถิติที่ใช้ตรวจสอบความเป็นเอกมิติของข้อค�าถามในแต่ละองค์ประกอบ

 Component	 KMO	 Eigen	Value	 Factor	loading

จิตส�านึกของความเป็นครู	(CT)

ด้านที่ 1 ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (Res)

 Res1-Res4 0.80 0.41-2.54 0.78-0.82

ด้านที่ 2 การมีจิตสาธารณะ (PC)

 PC1-PC5 0.75 0.25-2.72 0.71-0.76

ด้านที่ 3 การมีวินัย (Dis)

 Dis1-Dis5 0.83 0.33-3.01 0.71-0.85

ด้านที่ 4 จริยธรรมส�าหรับครู (Et)

 Et1-Et4 0.74 0.31-2.42 0.61-0.85

องค์ความรู้เชิงวิชาการของครู	(BKT)

ด้านที่ 1 องค์ความรู้ด้านวิชาเอก (BKM)

 KM1-KM5 0.70 0.30-2.56 0.63-0.79

ด้านที่ 2 องค์ความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู (BKT)

 BKT1-BKT6 0.71 0.26-3.04 0.64-0.78

ด้านที่ 3 องค์ความรู้เชิงพื้นที่ (BKA)

 BKA1-BKA4 0.72 0.17-2.54 0.62-0.91

ทักษะที่จ�าเป็นต่อวิชาชีพครู	(ST)

ด้านที่ 1 ทักษะการจัดการชั้นเรียน (SMC)

 SMC1-SMC5 0.71 0.26-2.81 0.65-0.81

ด้านที่ 2 ทักษะการใช้เทคนิคการสอน (STT)

 STT1-STT5 0.77 0.31-2.84 0.68-0.83

ด้านที่ 3 ทักษะการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (SME)

 SME1-SME4 0.72 0.31-2.41 0.54-0.86

ด้านที่ 4 ทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า/การสร้างสรรค์ผลงาน (STR)

 STR1-STR5 0.72 0.31-2.72 0.63-0.79

ด้านที่ 5 ทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อปฏิบัติการสอน (STA)

 STA1-STA4 0.73 0.36-2.39 0.66-0.86

ด้านที่ 6 ทักษะการสื่อสาร (SC)

 SC1-SC5 0.79 0.40-2.81 0.71-0.77
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 จากตารางท่ี 1 ผลการตรวจสอบความเป็นเอกมิติของ 
ข้อค�าถามในแต่ละองค์ประกอบ เมื่อพิจารณาองค์ประกอบด้าน
จิตส�านึกของความเป็นครู (CT) พบว่า องค์ประกอบย่อยด้านที่ 1 
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (Res) มีค่า KMO เท่ากับ 0.80 ค่าไอเกน
เกิน 1 เพียงค่าเดียว และน�้าหนักองค์ประกอบมีค่าอยู่ระหว่าง  
0.78-0.82 ด้านที่ 2 การมีจิตสาธารณะ (PC) มีค่า KMO เท่ากับ 
0.75 ค่าไอเกนเกิน 1 เพียงค่าเดียว และน�้าหนักองค์ประกอบมีค่า
อยู่ระหว่าง 0.71-0.76 ด้านที่ 3 การมีวินัย (Dis) มีค่า KMO เท่ากับ 
0.83 ค่าไอเกนเกิน 1 เพียงค่าเดียว และน�้าหนักองค์ประกอบมีค่า
อยู่ระหว่าง 0.71-0.85 และด้านที่ 4 จริยธรรมส�าหรับครู (Et) มีค่า 
KMO เท่ากับ 0.74 ค่าไอเกนเกิน 1 เพียงค่าเดียว และน�้าหนัก 
องค์ประกอบมค่ีาอยูร่ะหว่าง 0.61-0.85 จะเหน็ว่าชดุข้อค�าถามของ
องค์ประกอบย่อยทัง้ 4 ด้านผ่านเกณฑ์การพจิารณาความเป็นเอกมิติ 
ซึ่งแสดงถึงความเหมาะสมของการเป็นตัวชี้วัดในองค์ประกอบ
 เมือ่พิจารณาองค์ประกอบด้านองค์ความรูเ้ชงิวชิาการของ
ครู (BKT) พบว่า องค์ประกอบย่อยด้านที่ 1 องค์ความรู้ด้านวิชาเอก 
(BKM) มีค่า KMO เท่ากับ 0.70 ค่าไอเกนเกิน 1 เพียงค่าเดียว และ
น�า้หนกัองค์ประกอบมค่ีาอยูร่ะหว่าง 0.63-0.79 ด้านท่ี 2 องค์ความรู้ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู (BKT) มีค่า KMO เท่ากับ 0.71 ค่าไอเกน
เกิน 1 เพียงค่าเดียว และค่าน�า้หนักองค์ประกอบมีค่าอยู่ระหว่าง 
0.64-0.78 และด้านที่ 3 องค์ความรู้เชิงพื้นที่ (BKA) มีค่า KMO 
เท่ากบั 0.72 ค่าไอเกนเกนิ 1 เพียงค่าเดยีว และน�า้หนกัองค์ประกอบ
มค่ีาอยู่ระหว่าง 0.62-0.88 จะเหน็ว่าชดุข้อค�าถามขององค์ประกอบ
ย่อยทั้ง 3 ด้านผ่านเกณฑ์การพิจารณาความเป็นเอกมิติ ซึ่งแสดงถึง
ความเหมาะสมของการเป็นตัวชี้วัดในองค์ประกอบ
 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบด้านทักษะท่ีจ�าเป็นต่อวิชาชีพ
คร ู(ST) พบว่า องค์ประกอบย่อยด้านที ่1 ทกัษะการจดัการชัน้เรยีน 
(SMC) มีค่า KMO เท่ากับ 0.71 ค่าไอเกนเกิน 1 เพียงค่าเดียว และ
น�้าหนักองค์ประกอบมีค่าอยู่ระหว่าง 0.65-0.81 ด้านที่ 2 ทักษะ 
การใช้เทคนิคการสอน (STT) มีค่า KMO เท่ากับ 0.77 ค่าไอเกน 
เกิน 1 เพียงค่าเดียว และน�้าหนักองค์ประกอบมีค่าอยู่ระหว่าง  
0.68-0.83 ด้านที่ 3 ทักษะการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (SME) 
มีค่า KMO เท่ากับ 0.72 ค่าไอเกนเกิน 1 เพียงค่าเดียว และน�้าหนัก

องค์ประกอบมีค่าอยู่ระหว่าง 0.54-0.86 ด้านที่ 4 ทักษะการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า/การสร้างสรรค์ผลงาน (STR) มีค่า KMO 
เท่ากบั 0.72 ค่าไอเกนเกนิ 1 เพียงค่าเดยีว และน�า้หนกัองค์ประกอบ
มีค่าอยู่ระหว่าง 0.63-0.79 ด้านที่ 5 ทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
ปฏบิตักิารสอน (STA) มค่ีา KMO เท่ากบั 0.73 ค่าไอเกนเกนิ 1 เพียง
ค่าเดียว และค่าน�้าหนักองค์ประกอบมีค่าอยู่ระหว่าง 0.66-0.86 
และด้านที่ 6 ทักษะการสื่อสาร (SC) มีค่า KMO เท่ากับ 0.79  
ค่าไอเกนเกิน 1 เพียงค่าเดียว และค่าน�้าหนักองค์ประกอบมีค่าอยู่
ระหว่าง 0.71-0.77 จะเห็นว่าชุดข้อค�าถามขององค์ประกอบย่อย 
ทั้ง 6 ด้านผ่านเกณฑ์การพิจารณาความเป็นเอกมิติ ซึ่งแสดงถึง 
ความเหมาะสมของการเป็นตัวชี้วัดในองค์ประกอบด้านนั้น ๆ
 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบด้านการมีมนุษยสัมพันธ ์
ในสังคม (HRS) พบว่า องค์ประกอบย่อยด้านที่ 1 ความสัมพันธ์กับ
นกัเรยีน (RS) มค่ีา KMO เท่ากบั 0.72 ค่าไอเกนเกนิ 1 เพยีงค่าเดยีว 
และน�้าหนักองค์ประกอบมีค่าอยู่ระหว่าง 0.60-0.75 ด้านที่ 2  
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมวิชาชีพ (RC) มีค่า KMO เท่ากับ 0.70  
ค่าไอเกนเกิน 1 เพียงค่าเดียว และค่าน�้าหนักองค์ประกอบมีค่าอยู่
ระหว่าง 0.72-0.88 และด้านที่ 3 ความสัมพันธ์กับชุมชน (RCm)  
มค่ีา KMO เท่ากบั 0.72 ค่าไอเกนเกนิ 1 เพยีงค่าเดยีว และค่าน�า้หนกั 
องค์ประกอบมค่ีาอยูร่ะหว่าง 0.52-0.84 จะเหน็ว่าชดุข้อค�าถามของ
องค์ประกอบย่อยทัง้ 3 ด้านผ่านเกณฑ์การพจิารณาความเป็นเอกมิติ 
ซ่ึงแสดงถึงความเหมาะสมของการเป็นตัวช้ีวัดในองค์ประกอบ 
ด้านนั้น ๆ
 ตอนที่	 2	 ผลการประเมินคุณภาพของนักศึกษา	 คณะ
ครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	 ตามโมเดลการวัด
สมรรถนะครูผู้ช่วยตามความต้องการจ�าเป็นของโรงเรียนในภาค
ตะวันออก	
 การวิเคราะห์ในตอนท่ี 2 เป็นการให้ครูพี่เล้ียงประเมิน
สมรรถนะของนกัศกึษาครทูีไ่ปฝึกประสบการณ์วชิาชพีครวู่ามรีะดบั
สมรรถนะตามโครงสร้างของโมเดลการวัดสมรรถนะครูผู้ช่วยตาม
ความต้องการจ�าเป็นของโรงเรยีนในภาคตะวนัออกมากน้อยเพยีงใด 
ซ่ึงประเมินผลด้วยสถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ค่าเฉล่ีย และส่วน 
เบี่ยงเบนมาตรฐาน

ตารางที่	1 (ต่อ)

 Component	 KMO	 Eigen	Value	 Factor	loading

การมีมนุษยสัมพันธ์ในสังคม	(HRS)

ด้านที่ 1 ความสัมพันธ์กับนักเรียน (RS)
 RS1-RS5 0.72 0.35-2.55 0.60-0.79
ด้านที่ 2 ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมวิชาชีพ (RC)
 RC1-RC3 0.70 0.37-1.91 0.72-0.88
ด้านที่ 3 ความสัมพันธ์กับชุมชน (RCm)
 RCm1-RCm4 0.72 0.41-2.05 0.52-0.84
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 จากตารางที ่2 เมือ่พจิารณาในภาพรวม พบว่า สมรรถนะ

ทีค่รพูีเ่ลีย้งประเมนิให้นกัศกึษาคร ูมหาวทิยาลยัราชภฏัร�าไพพรรณี

มากที่สุด คือ การมีมนุษยสัมพันธ์ในสังคม (X̄  = 4.73, SD = 0.43) 

รองลงมา คือ ทักษะที่จ�าเป็นต่อวิชาชีพครู (X̄  = 4.71, SD = 0.47) 

จิตส�านึกของความเป็นครู (X̄  = 4.70, SD = 0.40) และองค์ความรู้

เชิงวิชาการของครู (X̄  = 4.54, SD = 0.55) โดยทุกสมรรถนะได้ผล

การประเมินในระดับมากที่สุด

 เมื่อพิจารณารายด้านโดยเริ่มจาก 1) สมรรถนะด้าน

จิตส�านึกของความเป็นครู พบว่า การมีวินัย (X̄  = 4.73, SD = 0.42) 

และจริยธรรมส�าหรับครู (X̄  = 4.73, SD = 0.47) มีระดับผลการ

ประเมินมากที่สุด รองลงมา คือ การมีจิตสาธารณะ (X̄  = 4.72,  

SD = 0.39) และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (X̄  = 4.67, SD = 0.41) 

ตามล�าดับ 2) สมรรถนะด้านองค์ความรู้เชิงวิชาการของครู พบว่า 

องค์ความรู้ด้านวิชาเอก (X̄  = 4.57, SD = 0.50) มีระดับผลการ

ประเมินมากที่สุด รองลงมา คือ องค์ความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ

ครู (X̄  = 4.566, SD = 0.53) และองค์ความรู้เชิงพื้นที่ (X̄  = 4.50, 

SD = 0.63) ตามล�าดับ 3) สมรรถนะด้านทักษะที่จ�าเป็นต่อวิชาชีพ

ครู พบว่า ทักษะการใช้เทคนิคการสอน (X̄  = 4.80, SD = 0.40) มี

ระดบัผลการประเมนิมากทีสุ่ด รองลงมา คือ ทกัษะการใช้เทคโนโลยี

เพื่อการค้นคว้า/การสร้างสรรค์ผลงาน (X̄  = 4.77, SD = 0.41) 

ทักษะการจัดการชั้นเรียน (X̄  = 4.73, SD = 0.43) ทักษะการสื่อสาร 

(X̄  = 4.73, SD = 0.43) ทักษะการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  

(X̄  = 4.67, SD = 0.52) และทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อปฏิบัติ

การสอน (X̄  = 4.58, SD = 0.66) ตามล�าดับ และ 4) สมรรถนะด้าน

การมีมนุษยสัมพันธ์ในสังคม พบว่า ความสัมพันธ์กับนักเรียน  

(X̄  = 4.77, SD = 0.38) มีระดับผลการประเมินมากที่สุด รองลงมา 

คือ ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมวิชาชีพ (X̄  = 4.73, SD = 0.49) และ

ความสัมพันธ์กับชุมชน (X̄  = 4.70, SD = 0.47) ตามล�าดับ โดย 

ทุกสมรรถนะได้ผลการประเมินในระดับมากที่สุด

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
 สรุปผลการวิจัย

 1. ผลการส�ารวจสภาพปัญหาแล้วน�ามาวิเคราะห์ 

เชงิข้อความเพือ่จดักลุม่สมรรถนะส�าหรบัวางโครงสร้างโมเดลการวดั 

สมรรถนะครูผู้ช่วยที่จ�าเป็นต่อความต้องการของโรงเรียนในภาค

ตะวันออก พบว่า สามารถจัดสมรรถนะได้เป็น 4 องค์ประกอบหลัก 

ตารางที่	2 สถิติเชิงบรรยาย และการแปลผลระดับสมรรถนะของนักศึกษาครู

สมรรถนะ	 X̄ 	 SD	 แปลผล

ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 4.67 0.41 มากที่สุด

การมีจิตสาธารณะ 4.72 0.39 มากที่สุด

การมีวินัย 4.73 0.42 มากที่สุด

จริยธรรมส�าหรับครู 4.73 0.47 มากที่สุด

ภาพรวมด้านจิตส�านึกของความเป็นครู	 4.71	 0.40	 มากที่สุด

องค์ความรู้ด้านวิชาเอก 4.57 0.50 มากที่สุด

องค์ความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 4.56 0.53 มากที่สุด

องค์ความรู้เชิงพื้นที่ 4.50 0.63 มาก

ภาพรวมด้านองค์ความรู้เชิงวิชาการของครู		 4.54	 0.55	 มากที่สุด

ทักษะการจัดการชั้นเรียน 4.73 0.43 มากที่สุด

ทักษะการใช้เทคนิคการสอน 4.80 0.40 มากที่สุด

ทักษะการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 4.67 0.52 มากที่สุด

ทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า/การสร้างสรรค์ผลงาน 4.77 0.41 มากที่สุด

ทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อปฏิบัติการสอน 4.58 0.66 มากที่สุด

ทักษะการสื่อสาร 4.73 0.43 มากที่สุด

ภาพรวมด้านทักษะที่จ�าเป็นต่อวิชาชีพครู	 4.71	 0.47	 มากที่สุด

ความสัมพันธ์กับนักเรียน 4.77 0.38 มากที่สุด

ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมวิชาชีพ 4.73 0.49 มากที่สุด

ความสัมพันธ์กับชุมชน 4.70 0.47 มากที่สุด

ภาพรวมด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ในสังคม	 4.73	 0.43	 มากที่สุด
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16 องค์ประกอบย่อย ดังนี้ 

  1.1 องค์ประกอบด้านจิตส�านึกของความเป็นครู  

มี 4 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การมี 

จิตสาธารณะ การมีวินัยของความเป็นครู และจริยธรรมส�าหรับครู 

  1.2 องค์ประกอบด้านองค์ความรูเ้ชงิวชิาการของครู 

มี 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ องค์ความรู้ด้านวิชาเอก องค์ความรู้

ตามมาตรฐานวิชาชีพครู และองค์ความรู้เชิงพื้นที่

  1.3 องค์ประกอบด้านทักษะที่จ�าเป็นต่อวิชาชีพครู 

มี 6 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ทักษะการจัดการชั้นเรียน ทักษะ 

การใช้เทคนิคการสอน ทักษะการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

ทกัษะการใช้เทคโนโลยเีพือ่การค้นคว้า/การสร้างสรรค์ผลงาน ทกัษะ

ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อปฏิบัติการสอน และทักษะการสื่อสาร

  1.4 องค์ประกอบด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ในสังคม 

ม ี3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ความสมัพันธ์กบันกัเรยีน ความสมัพนัธ์

กับเพื่อนร่วมวิชาชีพ และความสัมพันธ์กับชุมชน 

  เมือ่น�าไปสร้างข้อค�าถามแล้วทดสอบความเป็นเอกมติิ

ในแต่ละองค์ประกอบย่อย พบว่า ทุกองค์ประกอบย่อยผ่านการ

ประเมินความเป็นเอกมิติ โดยทุกองค์ประกอบย่อยมีค่า KMO หรือ

ข้อค�าถามมีความสัมพันธ์กันในระดับท่ีเหมาะสมส�าหรับการเป็น 

ตัวชี้วัดในองค์ประกอบเดียวกัน ส่วนค่าไอเกน (Eigen value) มีค่า

มากกว่า 1 เพียงองค์ประกอบเดียว นั่นคือข้อค�าถามก�าลังวัดเพียง

สิ่งเดียวหรือวัดในสิ่งเดียวกัน และค่าน�้าหนักองค์ประกอบทุกข้อ 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน แสดงว่าตัวชี้วัดมีน�้าหนักเพียงพอที่จะบ่งชี้

ค่าเชิงปริมาณขององค์ประกอบนั้น ๆ  

 2. ผลการประเมนิสมรรถนะตามโมเดลการวดัสมรรถนะ

ครูผู้ช่วยที่จ�าเป็นต่อความต้องการของโรงเรียนในภาคตะวันออก 

ของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณีตามเจตคติของ 

ครูพี่เลี้ยง พบว่า สมรรถนะท่ีครูพี่เลี้ยงประเมินให้นักศึกษาครู 

มากที่สุด คือ การมีมนุษยสัมพันธ์ในสังคม (X̄  = 4.73, SD = 0.43) 

รองลงมา คือ ทักษะที่จ�าเป็นต่อวิชาชีพครู (X̄  = 4.71, SD = 0.47) 

จิตส�านึกของความเป็นครู (X̄  = 4.70, SD = 0.40) และองค์ความรู้

เชิงวิชาการของครู (X̄  = 4.54, SD = 0.55) โดยทุกสมรรถนะได้ผล

การประเมินในระดับมากที่สุด

 อภิปรายผลการวิจัย

 ในส่วนของการอภิปรายผล ผู้วิจัยท�าการอภิปรายตาม 

ข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัย ซึ่งสามารถที่จะแบ่งได้ 2 ประเด็น ได้แก่ 

1) สมรรถนะครูผูช้่วยทีจ่�าเป็นต่อความตอ้งการของโรงเรียนในภาค

ตะวันออกที่ได้จากการวิจัย และ 2) ผลการประเมินสมรรถนะตาม

โมเดลการวัดสมรรถนะครูผู ้ช่วยที่จ�าเป็นต่อความต้องการของ

โรงเรียนในภาคตะวันออกของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ร�าไพพรรณตีามเจตคตขิองครพูีเ่ลีย้ง โดยมรีายละเอยีดการอภปิราย

ผลในแต่ละประเด็นดังนี้

 ประเดน็ที ่1 สมรรถนะครผูู้ช่วยทีจ่�าเป็นต่อความต้องการ

ของโรงเรียนในภาคตะวันออกที่ได้จากการวิจัย จากการรวบรวม

ข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยขั้นแรกท�าการวิเคราะห์ 

เชิงข้อความเพื่อวางโครงสร้างสมรรถนะครูผู ้ช่วยท่ีจ�าเป็นต่อ 

ความต้องการของโรงเรียนในภาคตะวันออกและอาศัยแนวคิด 

ทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถนะครูเข้ามาช่วยในการสร้างนิยามเชิงปฏิบัติ

การเพื่อน�ามาสร้างข้อค�าถามหรือตัวชี้วัดในแต่ละสมรรถนะ 

พร้อมกับตรวจสอบความเป็นเอกมิติของข้อค�าถามที่วัดในแต่ละ 

องค์ประกอบ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า สามารถจัดโครงสร้างสมรรถนะ

ได้ 4 องค์ประกอบหลกั 16 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) องค์ประกอบ

ด้านจิตส�านึกของความเป็นครู มี 4 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ความ

รบัผดิชอบต่อหน้าที ่การมจีติสาธารณะ การมวีนิยัของความเป็นครู 

และจรยิธรรมส�าหรบัคร ู2) องค์ประกอบด้านองค์ความรูเ้ชงิวชิาการ

ของครู มี 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ องค์ความรู้ด้านวิชาเอก  

องค์ความรู ้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู และองค์ความรู ้เชิงพื้นที่  

3) องค์ประกอบด้านทกัษะทีจ่�าเป็นต่อวชิาชพีคร ูม ี6 องค์ประกอบ

ย่อย ได้แก่ ทักษะการจัดการชั้นเรียน ทักษะการใช้เทคนิคการสอน 

ทกัษะการวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้ทกัษะการใช้เทคโนโลยเีพือ่

การค้นคว้า/การสร้างสรรค์ผลงาน ทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ

ปฏิบัติการสอน และทักษะการสื่อสาร และ 4) องค์ประกอบ 

ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ในสังคม มี 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่  

ความสัมพันธ์กับนักเรียน ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมวิชาชีพ และ

ความสัมพันธ์กับชุมชน นอกจากน้ียังพบว่าชุดของตัวช้ีวัดของท้ัง  

16 องค์ประกอบย่อยมคีวามเป็นเอกมติ ิซึง่ผลการวจิยัสอดคล้องกบั

การศึกษาของสุรางค์  โค้วตระกูล (2559 : 14-16) ที่พบว่า ครูดี

และมีประสิทธิภาพ 1) ต้องเป็นนักมนุษยนิยม คือ เป็นผู้ที่ยอมรับ

นักเรียนอย่างจริงใจ ให้ความอบอุ่น มีความเข้าใจนักเรียน มีความ

ยุติธรรม และมีคุณลักษณะของครูตามทัศนะของนักจิตวิทยา 

มนุษยนิยม และเป็นกัลยาณมิตรของนักเรียน 2) เป็นผู้ที่มีความรู้

และมีความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาการเรียนการสอน คือ ครูต้อง

เข้าใจธรรมชาติของกระบวนการเรียนรู้และสามารถที่จะใช้วิธีสอน

ที่เหมาะสม และจูงใจให้นักเรียนอยากเรียนรู้ ครูจะต้องใช้วิธีการ

ประเมินผลที่สามารถบอกได้ว่าการเรียนรู้ได้เกิดขึ้นจริง 3) เป็นผู้ที่

รูจ้กันกัเรยีน กล่าวคอื ครไูม่เพยีงแต่เป็นผูส้อนนกัเรยีนทางวชิาการ

เท่านั้น แต่เป็นผู ้ที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการทางบุคลิกภาพของ

นกัเรยีนด้วย ดงันัน้ครตู้องมคีวามรูเ้ก่ียวกบัจิตวทิยาพฒันาการ เพือ่

จะช่วยนกัเรยีนให้มพีฒันาการทัง้ด้านสตปัิญญาและด้านบุคลิกภาพด้วย 

โดยท�าตนเป ็นผู ้ส ่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียน 

ให้ไปในทางบวก เพื่อนักเรียนจะได้เจริญเติบโตเป็นบุคคลที่มีชีวิต

อยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า มีความภาคภูมิใจในตนเองและมคีวามสขุ  

4) เป็นผูท้ีม่คีณุวุฒทิางวชิาการ โดยเฉพาะในวชิาต่าง ๆ  ทีต่นเองจะ

ต้องสอนส�าหรับความรู้ด้านวิชาการน้ัน เม่ือนิสิตหรือนักศึกษาครู
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เรียนจบหลักสูตรแล้ว ก็อาจจะเชื่อได้ว่าได้รับการเตรียมตัวพร้อม 

ที่จะเป็นผู้สอนได้ และนอกจากน้ีถ้านิสิตนักศึกษาเป็นผู้ที่พยายาม

ขวนขวายหาความรูอ้ยูเ่สมอ ไม่ว่าจะด้วยการอ่านค้นคว้าด้วยตนเอง 

หรือไปอบรมต่อในวิชาท่ีตนสอนก็จะเป็นบุคคลท่ีมีคุณวุฒิทาง

วชิาการทีท่นัสมยัเสมอ 5) เป็นผูน้�าและเป็นผูฟั้งทีด่ ีสามารถจะช่วย

นักเรียนให้มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน ในกรณีที่มีความขัดแย้งกัน 

ทัง้ในห้องเรยีนและนอกห้องเรยีน 6) มทีกัษะในการจดัการห้องเรยีน

ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 7) เป็นผู้ท่ีนิยมในวิธีการทาง

วิทยาศาสตร์และเข้าใจกฎแห่งพฤติกรรม และเป็นนักวิทยาศาสตร์

พฤตกิรรม และ 8) จะต้องมทีกัษะของชวีติ คอื เป็นผูส้ามารถสือ่สาร

กับผู ้อื่นได้ดี และมีความสัมพันธ์อันดีหรือต้องมีมนุษยสัมพันธ์ 

สามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจได้ มีสุขภาพดีท้ังกายและใจจะต้อง

มีจุดมุ่งหมายของชีวิตและมีใจรักอาชีพที่เลือก โดยทั้ง 8 ข้อที่กล่าว

มาเป็นส่วนหนึ่งใน 4 สมรรถนะหลักของโมเดลการวัดที่ได้จากการ

วจิยั และพิมพนัธ์  เดชะคปุต์ กบัพเยาว์  ยนิดสีขุ (2562) ทีอ่ธบิายว่า 

การปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียนเพ่ือพัฒนาครูให้มีความสามารถ

พัฒนาผู ้เรียนให้บรรลุจุดหมายของหลักสูตร แนวทางหนึ่งคือ 

การพฒันาครูไทยให้มทีกัษะ 7C ซึง่เป็นชุดของทกัษะทีส่่งเสริมให้ครู 

สามารถสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้บนฐานวิจัยและสามารถน�าไป

สร้างให้เด็กสามารถคิดสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรม สร้างนวัตกรรม 

บนฐานท�าโครงงาน อนัจะเป็นปัจจัยส�าคญัสร้างโรงเรยีน 4.0 ซึง่เป็น

ฐานส�าคัญของการศึกษาระดับสูง โดยทักษะ 7C ประกอบด้วย 

ทักษะการสร้างหลักสูตร ทักษะการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็ก

เป็นส�าคัญ ทักษะการใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน ทักษะการ

ประเมินการเรียนรู้ ทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ทักษะการ

จัดการชั้นเรียน และทักษะการพัฒนาลักษณะนิสัยของเด็ก ทั้งน้ี

ทกัษะ 7C อยูใ่นส่วนของสมรรถนะหลกัด้านองค์ความรู้เชิงวชิาการ

ของครู และด้านทกัษะทีจ่�าเป็นต่อวชิาชพีครู นอกจากสอดคล้องกบั

แนวคดิและทฤษฎขีองนกัการศกึษาแล้ว ยงัสอดคล้องกบัผลการวิจยั

ของพรพนา  บัญฑิโต (2558) ที่ศึกษาการประเมินความต้องการ

จ�าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะครูของสถานศึกษาสังกัด ส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จังหวัดอ่างทอง ผลการวิจัย

พบว่า ครูมีความต้องการจ�าเป็นได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้าน 

การสร้างความร่วมมือกับชุมชน เป็นอันดับแรก ด้านการวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ และวิจัย เป็นอันดับที่ 2 และด้านการจัดการเรียนรู้ เป็น

อันดับที่ 3 และศิริพร  อาจปักษา (2549) ที่ศึกษาการประเมิน 

ความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาตนเองของครูสถานศึกษาสังกัด

ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดราชบุรี  

ผลการวจิยัพบว่า สมรรถนะด้านการสือ่สารและการใช้ภาษามีความ

จ�าเป็นมากที่สุด รองลงมาคือ สมรรถนะด้านการวัดผลและ 

การประเมินผล สมรรถนะด้านการพัฒนาหลักสูตร สมรรถนะด้าน

การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน สมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและนวตักรรมทางการศกึษา สมรรถนะด้านการวจิยัเพือ่

พฒันาการเรยีนการสอน สมรรถนะด้านการคดิวเิคราะห์ สังเคราะห์ 

สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ 

ทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั สมรรถนะด้านจติวทิยาส�าหรบัคร ูสมรรถนะ

ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ สมรรถนะด้านบริหารจัดการชั้น 

สมรรถนะด้านการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน สมรรถนะด้าน

คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และสมรรถนะด้าน

ภาวะผู้น�าและการท�างานเป็นทีม ตามล�าดับ จะเห็นว่าสมรรถนะ

จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดล้วนเป็นส่วนหน่ึงใน 4 สมรรถนะ

หลักของโมเดลการวัดที่ได้จากการวิจัย

 ประเด็นที่ 2 ผลการประเมินสมรรถนะตามโมเดลการวัด

สมรรถนะครูผู้ช่วยที่จ�าเป็นต่อความต้องการของโรงเรียนในภาค

ตะวันออกของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณ ี

ตามเจตคติของครูพี่เลี้ยง พบว่า สมรรถนะที่ครูพี่เลี้ยงประเมินให้

นักศึกษาครูมากที่สุด คือ การมีมนุษยสัมพันธ์ในสังคม รองลงมา  

คือ ทักษะที่จ�าเป็นต่อวิชาชีพครู จิตส�านึกของความเป็นครู และ 

องค์ความรู้เชิงวิชาการของครู โดยทุกสมรรถนะได้ผลการประเมิน

ในระดับมากที่สุด จะเห็นว่าตามเจตคติของครูพี่เล้ียงยอมรับว่า

นกัศกึษาคร ูมหาวทิยาลัยราชภฏัร�าไพพรรณี มสีมรรถนะด้านการมี 

มนุษยสัมพันธ์ในสังคม ทักษะที่จ�าเป็นต่อวิชาชีพครู จิตส�านึกของ

ความเป็นครู และองค์ความรูเ้ชงิวชิาการของครอูยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

ซึ่งสะท้อนถึงคุณภาพของบัณฑิตครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ร�าไพพรรณี เหตุผลส�าคัญที่ท�าให้เกิดการยอมรับเพราะว่า คณะ 

ผู ้บริหารของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี 

ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาบัณฑิต ไม่ว่าจะเป็นการสัมมนาเพื่อ

สะท้อนผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา โดยมี 

ครูพี่เลี้ยงและผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายร่วมสะท้อนผล ท�าให้คณะ

ผู้บริหารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี ได้รับรู้ถึง

จุดเด่น จุดด้อยของหลักสูตร ซึ่งน�าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุง  

เห็นได้จากการส่งเสริมและหาทุนให้กับคณาจารย์คณะครุศาสตร์ 

ได้ท�าวจัิยเกีย่วกบัการพัฒนาการเรยีนการสอน เพือ่ให้นกัศึกษาเรยีนรู้ 

ได้เตม็ศักยภาพ นอกจากนีย้งัมกิีจกรรมทัง้ในและนอกหลักสตูรเพือ่

ให้นกัศึกษาเรยีนรูก้ารใช้ชวีติในสังคม การท�างานเป็นกลุ่ม การระดม

ความคิด เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะส�าหรับน�าผลการวิจัยไปใช้ กล่าวคือ 

สถาบันอุดมศึกษาท่ีผลิตบัณฑิตครูในภาคตะวันออก อาทิเช่น 

มหาวทิยาลัยราชภฏัร�าไพพรรณ ีสามารถน�าโมเดลการวดัสมรรถนะ

ครผููช่้วยทีจ่�าเป็นต่อความต้องการของโรงเรียนในภาคตะวนัออกท่ีได้ 

จากการวจิยัไปใช้ประโยชน์ในการปรบัปรงุและพฒันาหลักสูตร โดยเน้น 

สมรรถนะทีเ่ป็นความต้องการจ�าเป็นของโรงเรียนในภาคตะวนัออก
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เจนวิทย์  วารีบ่อ, สวัสดิ์ชัย  ศรีพนมธนากร

 2. ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป

  2.1 เนื่องจากผลการวิจัยในประเด็นครูพี่ เ ล้ียง

ประเมินสมรรถนะของนักศึกษาครู ยังมีข้อจ�ากัดในเรื่องของขนาด

กลุ่มตัวอย่างเพราะมีครูพี่เล้ียงให้ข้อมูลกลับมาค่อนข้างน้อย และ

ระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนั้นผู ้ที่สนใจสามารถน�า 

แบบประเมินสมรรถนะที่ได้จากการวิจัยไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับ 

ครูพี่เลี้ยงให้มีจ�านวนกลุ่มตัวอย่างเพิ่มมากข้ึนและครอบคลุมพื้นที่

ภาคตะวันออก จะท�าให้ได้ข้อมูลท่ีมีระดับความเชื่อมั่นสูงและ

สะท้อนคุณภาพบัณฑิตครูได้อย่างแท้จริง 

  2.2 ควรมีการท�าวิจัยระยะยาว โดยใช้โมเดลการวัด

สมรรถนะที่ได้จากการวิจัยเป็นโครงสร้างในการส่งเสริมและพัฒนา

บัณฑิตครูให้มีสมรรถนะตามโมเดล จากนั้นรอดูผลสะท้อนจาก

สถาบันผู้ใช้งานบัณฑิตครูว่าพึงพอใจกับสมรรถนะของบัณฑิตครู 

หรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้เพราะเป้าหมายสูงสุด คือ ผลิตบัณฑิตให้มี

สมรรถนะตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน
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บทคัดย่อ
 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ 1) เปรยีบเทยีบความสามารถในการแก้ปัญหาหลังเรียน เรือ่ง การเคล่ือนทีแ่ละแรง ของนกัเรยีน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) กับการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) และ  

2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เรื่อง การเคลื่อนที่และแรง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ

สืบเสาะหาความรู้ (5E) กับการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นนักเรียนที่ก�าลังศึกษา

อยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ�านวน 2 ห้องเรียน ห้องละ 40 คน 

ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) แล้วจับฉลาก เพื่อเลือกห้องเรียนเข้ากลุ่มทดลอง 1 และกลุ่มทดลอง 2  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) แผนการจัดเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 

แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.84 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.83 สถิติ

ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที

 ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) และการจัดการเรียนรู้

แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) มีความสามารถในการแก้ปัญหาหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) นักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) และการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ค�าส�าคัญ : ความสามารถในการแก้ปัญหา, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E), 

  การจัดการเรียนรู้แบบแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL)
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Abstract
 The purposes of this research were 1) to compare the problem solving ability and 2) to compare the  

learning achievement of Mathayomsuksa 5 students between the group using the inquiry-based learning (5E) and 

group using problem-based learning (PBL) on the topic of motion and force. The samples were Mathayomsuksa 5 

students studying in the 1st semester of the academic year 2020 at Watpapradoo School, Rayong province. The  

80 samples were selected form 2 classrooms (40 studens each) by purposive sampling. Group 1 was taught with 

inquiry-based learning (5E) and Group 2 was taught  with problem- based learning (PBL). The instruments were the 

lesson plans based on the inquiry based learning (5E), the lesson plans based on the problem based learning (PBL), 

the problem solving ability test which had a reliability of 0.84 and the learning achievement test which had a  

reliability of 0.83. The statistics used for data analysis were mean, standard deviation and t-test.

 The results of this research were as follow. From the comparison of problem solving ability between the 

groups of the students, it was found that their problem solving ability was different a statistical significance at .05. 

From the comparison of learning achievement between the two groups, it was found that their learning achievement 

was different with a statistical significance at .05.

Keywords : Problem Solving Ability, Learning Achievement, Inquiry-based Learning (5E), Problem-based Learning  

  (PBL)
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บทน�า
 การศึกษาวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยน้ันเป็นไปตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซ่ึงมี 

วิสัยทัศน์เพื่อมุ่งพัฒนานักเรียนทุกคน ซึ่งเป็นก�าลังของชาติ ให้เป็น

มนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส�านึก

ในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดม่ันในการปกครอง 

ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จ�าเป็นต่อการศึกษาต่อ

การประกอบอาชพีและการศกึษาตลอดชีวติ โดยมุง่เน้นนกัเรียนเป็น

ส�าคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนา

ตนเองได้เต็มตามศักยภาพ โดยสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์น้ัน 

ได้ก�าหนดความมุ่งหวังให้นักเรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการ 

เชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ มีทักษะส�าคัญ ในการค้นคว้าและ

สร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ และ

การแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 

ทุกขั้นตอน มีการท�ากิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่าง 

หลากหลาย ด้วยความมุ่งหวังดังกล่าว จึงส่งผลให้นักเรียนเกิด

สมรรถนะทีส่�าคญั 5 ประการ คือ ความสามารถในการสือ่สาร ความ

สามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถ 

ในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 1)

 ความสามารถในการแก้ปัญหาเป็นสมรรถนะที่ส�าคัญ

ประการหนึ่งที่มีความส�าคัญต่อตัวนักเรียน ส�าหรับกลุ่มสาระการ

เรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ได้ก�าหนดตวัชีวั้ดและสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง  

ที่นักเรียนจ�าเป็นต้องเรียนเป็นพื้นฐาน เพื่อให้สามารถน�าความรู้นี้

ไปใช้ในการด�ารงชวีติหรอืศกึษาต่อในวชิาชพีทีต้่องใช้วทิยาศาสตร์ได้ 

โดยจัดเรียงล�าดับความยากง่ายของเน้ือหาแต่ละสาระในแต่ละ 

ระดบัชัน้ให้มกีารเชือ่มโยงความรู้กับกระบวนการเรยีนรู ้และการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาความคิดทั้งความคิด

เป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์วิจารณ์ มีทักษะที่ส�าคัญ

ทั้งทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะในศตวรรษที่ 21 

ในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหา 

ความรู้ สามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจ โดยใช้

ข้อมูลหลากหลายและประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ 

 ปัญหาท�าให้เกิดความคิด เพราะการคิดเกิดขึ้นเมื่อบุคคล

เผชิญกับสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดปัญหา ความขัดแย้งหรือค�าถาม 

จะเกิดสภาวะไม่สมดุลข้ึน จะเป็นความไม่สบายกายไม่สบายใจ 

ซึง่จะเป็นสิง่เร้ากระตุน้ให้บคุคลคิดหาค�าตอบ เมือ่สามารถตอบค�าถาม 

นั้น ๆ ได้ บุคคลจะกลับเข้าสู่สภาวะสมดุล (สุวิทย์  มูลค�า, 2551 : 

11) ดังนั้นมนุษย์จึงมีการคิดแก้ปัญหาเพื่อให้ตัวเองนั้นกลับเข้าสู่

สภาวะสมดุล โดยพยายามปรับตัวเองและสิ่งแวดล้อมให้ผสม

กลมกลืนกับสภาวะท่ีเราคาดหวังการคิดแก้ปัญหา เป็นทักษะที่

ส�าคัญที่สุดอย่างหนึ่งส�าหรับมนุษย์ เพราะมนุษย์ต้องเจอกับปัญหา

อยูท่กุ ๆ  วนั ทกัษะการคดิแก้ปัญหามใิช่เพยีงแต่การรูจ้กัคดิและรูจ้กั

การใช้สมองหรือเป็นทักษะที่มุ่งพัฒนาสติปัญญาเพียงอย่างเดียว  

แต่ยังเป็นทักษะที่สามารถพัฒนาทัศนคติ วิธีคิด ค่านิยม ความรู้ 

ความเข้าใจในสภาพการณ์ของสังคมได้ดีอีกด้วย ซึ่งในระบบการ

ศึกษาจะต้องให้ความส�าคัญในการพฒันา และฝึกเยาวชนให้มโีอกาส

ฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหาให้มากขึ้น (สุวิทย์ มูลค�า, 2551 : 16)

 กระบวนการแก้ปัญหาต้องใช้ความรู้พื้นฐาน หรือเนื้อหา

มาใช้ประกอบในการแก้ปัญหา จงึต้องเรยีนรูแ้บบบรูณาการไปสูก่าร

แก้ปัญหาซึ่งเป็นองค์ประกอบส�าคัญส�าหรับนักเรียนในการพัฒนา

ความสามารถในการแก้ปัญหาซึ่งเป็นสมรรถนะส�าคัญในการเรียน 

ซึ่งผู ้ที่มีบทบาทส�าคัญในกระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยเฉพาะ 

ครูผู้สอนได้มีความพยายามที่จะน�าหลักการ รูปแบบการสอน และ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายมาใช้ในชั้นเรียนของตนเอง 

กิจกรรมการเรียนรู้ที่พบว่าเป็นการจัดการเรียนรู้ได้ถูกน�ามาใช้เพื่อ

พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) 

หรือการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ที่เน้นพัฒนา 

ให้นกัเรยีนเกดิการแก้ปัญหาได้ในรปูแบบและบริบทของการจดัการ

เรียนรู้ในปัจจุบัน 

 การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เป็นรูปแบบหนึ่ง

ของการพัฒนาการเรียนการสอนที่สามารถช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับ

การเรียนของนักเรียนได้ ผู้วิจัยจึงสนใจจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 

5E ขึ้น เพ่ือเสริมสร้างพลังความสามารถของนักเรียนแต่ละคนให้

เต็มขีดความสามารถ โดยประยุกต์ใช้หลักการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

เน้นบรรยากาศในการเรียนการสอน ให้นักเรียนมีอิสระในการคิด 

ทกุคนมีโอกาสใช้ความคดิอย่างเตม็ศกัยภาพ โดยหวงัว่านกัเรยีนจะ

สามารถพฒันาสมรรถนะแห่งตนในเรือ่งของความรูท้างวทิยาศาสตร์ 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และแรงจูงใจในการเรียน

วทิยาศาสตร์และคุณลักษณะอนัพงึประสงค์ได้ นอกจากนีก้ารเรยีนรู้ 

แบบ 5E เป็นสื่อทางการศึกษารูปแบบหนึ่ง ซึ่งจัดไว้ส�าหรับนักเรียน

และครูโดยน�ากิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5E มาจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ และศึกษาผล 

การสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5E เพื่อเป็นแนวทางแก่ครู

ในการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5E เพื่อสนองความ

แตกต่างระหว่างบุคคลให้นักเรียนได้ศึกษาไปตามล�าดับขั้นด้วย

ตนเองและเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการสอนของครูและการเรียน

ของนักเรียน

 การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem - 

based Learning : PBL) เป็นการจัดการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งท่ีมุ่ง 

น�าเสนอสถานการณ์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโลกแห่งความเป็นจริงที่มี  

การจัดการเรียนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการจัดการเรียนรู ้
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พงศกร  ลอยล่อง, เยาวเรศ  ใจเย็น, ปวริศา  จรดล

ในรปูแบบหนึง่ทีส่อดคล้องกบัผูเ้รยีนและสามารถพฒันาผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียน ทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนเป็น

กจิกรรมทีผู่เ้รยีนสามารถเรยีนผ่านแหล่งเรยีนรูใ้กล้ตวัศกึษาค้นคว้า

ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ โดยผ่านการท�างานเป็นกลุ่มท�าให้มี

โอกาสฝึกทักษะการสื่อสาร (สุภามาส  เทียนทอง, 2553 : 3-4) 

เนื่องจากการเรียนการสอนเป็นกลุ่มย่อย การติดต่อสื่อสารจะช่วย

ให้การเรียนรู้ในกลุ่มมีประสิทธิภาพ การฝึกให้เด็กมีทักษะเกี่ยวกับ

การถ่ายทอดความรู ้ท�าได้โดยการรายงานปากเปล่ากบัการถกปัญหา 

การน�าเสนอปากเปล่าเด็กจะต้องพยายามถ่ายทอดความรู้ความ

เข้าใจของตนให้แก่เพื่อนโดยผ่านการถกปัญหาโดยการใช้ภาษาพูด

อย่างถูกต้องเพื่อให้ได้ค�าตอบที่ดีที่สุด (สุวิชา  ศรีมงคล, 2557 : 43) 

การจดัการเรียนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based learning 

หรือ PBL) คือหนึ่งในยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งสร้างความเข้าใจและหาทาง

แก้ปัญหาโดยปัญหาจะเป็นจุดตั้งต้นของกระบวนการเรียนรู้ และ

เป็นตัวกระตุ้นต่อไปในการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาด้วยเหตุผล 

(ชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์, 2553 : 335) 

 การเรียนรู ้วิทยาศาสตร์มุ ่งหวังให้นักเรียนได้เรียนรู ้

วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ มีทักษะ

ส�าคญัในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้โดยใช้กระบวนการในการ

สบืเสาะหาความรูแ้ละแก้ปัญหาทีห่ลากหลาย ให้นกัเรยีนมส่ีวนร่วม

ในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการท�ากิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริง

อย่างหลากหลาย เหมาะสมกับระดบัช้ันโดยก�าหนดสาระส�าคญั โดย

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับ

ปรบัปรุง พ.ศ. 2560) มกีารจดัสาระการเรยีนรูใ้นกลุม่สาระการเรยีนรู้ 

วทิยาศาสตร์ตามสาระ คอื สาระวทิยาศาสตร์ชวีภาพ สาระวทิยาศาสตร์ 

กายภาพ สาระวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ และสาระเทคโนโลยี 

โดยเนื้อหาที่มีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 

(O-Net) ต�า่กว่าร้อยละ 50 คอื เน้ือหาวทิยาศาสตร์กายภาพ (สถาบนั

ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2557 : 1) ซึ่งมีความ

สอดคล้องกบัการศกึษาทางฟิสกิส์ในรายวชิาเพิม่เตมิ สอดคล้องกบั

ข้อสรุปจากการเสวนาทางวิชาการของนักการศึกษาทางฟิสิกส์ว่า 

ผลการประเมินคุณภาพด้านการศึกษาในระดับชาติสะท้อนให้เห็น

ถึงศักยภาพทางด้านการศึกษาท่ียังไม่ได้มาตรฐาน รวมถึงปัญหา 

ในด้านการจัดการเรียนการสอนฟิสิกส์ที่ไม่สามารถพัฒนานักเรียน

ให้บรรลุเป้าหมายได้ เมื่อพิจารณาพบว่า การจัดการเรียนการสอน

น้ันส่วนมากจะเน้นการแก้โจทย์ปัญหาโดยการแก้สมการ ซ่ึง 

ไม่มีการท�าความเข้าใจหรือรู้ที่มาของสมการเหล่านั้น (มนต์สิทธ์ิ   

ธนสิทธิโกศล และมิ่งขวัญ  ภาคสัญไชย, 2558 : 880) จากข้อมูลที่

กล่าวมาข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่า นักเรียนไทยก�าลังประสบปัญหา

ในด้านของความสามารถในการแก้ปัญหา 

 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ได้แบ่ง

เขตโรงเรยีนในความดแูลเป็นสหวทิยาเขต โดยมสีหวทิยาเขตระยอง

ชลบุรี และสหวิทยาเขตระยอง โดยสหวิทยาเขตระยอง 1 เป็น 

สหวทิยาเขต ทีป่ระกอบไปด้วยโรงเรยีนมธัยมขนาดใหญ่ จากการน�า

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มาใช้ 

พบว่าการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันนักเรียนไม่สามารถน�า

กระบวนการแก้ปัญหาไปใช้ได้ จึงท�าให้ผลสัมฤทธิ์ในรายวิชา

วิทยาศาสตร์ต�่า เมื่อพิจารณาสภาพปัญหาการศึกษาวิทยาศาสตร์

จากผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ได้แก่ การประเมิน 

การรู้วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ของโครงการ PISA  

(Programme for International Student Assessment) พบว่า 

ตั้งแต่ปี 2000, 2003, 2006, 2009 และ 2012 นักเรียนไทย 

ส่วนใหญ่ได้คะแนนเฉลี่ยต�่ากว่า 500 คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนเฉลี่ย

มาตรฐานของ OECD โดยได้ 421, 432, 429, 425, 444 และ 421 

คะแนน ตามล�าดับ ซึ่งจัดว่ามีค่าเฉลี่ยคะแนนรู้วิทยาศาสตร์อยู่ใน

กลุ่มต�่า (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,  

2557 : 1) เช่นเดียวกับผลการเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบ

ทางการศกึษาแห่งชาต ิ(O-Net) วชิาวทิยาศาสตร์ ระหว่างปีการศกึษา 

2557 - 2561 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับเขตพ้ืนที ่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 พบว่าได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 35.24, 

36.00, 34.86, 31.50 และ 33.82 ตามล�าดับ ซ่ึงคะแนนเฉลี่ย 

ดังกล่าวลดลงอย่างต่อเนื่อง และยังต�่ากว่าร้อยละ 50 ซ่ึงถือว่า 

จัดอยู่ในเกณฑ์ต�่า 

 ดังน้ันเม่ือพิจารณาความส�าคัญของปัญหา และเอกสาร

งานวิจัยที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบัน

มุ่งเน้นในการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนนั้นมีความส�าคัญต่อการจัดการเรียน 

การสอนเป็นอย่างมากในการจดัการเรยีนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 แนวทาง

ทีค่าดว่าจะช่วยพฒันาความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสมัฤทธิ์

ทางการเรยีน คอื การจดัการเรยีนรู้แบบสบืเสาะหาความรู ้(5E) และ

การจดัการเรยีนรูแ้บบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ทีจ่ะช่วยพฒันาความ

สามารถในการแก้ปัญหา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลายได้ อย่างไรก็ตามการเรียนรู้แบบสืบเสาะ

หาความรู้ (5E) และการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 

แม้จะมีงานวิจัยที่น�ารูปแบบการจัดการเรียนรู้น้ีไปใช้แต่ก็อยู่ใน

บริบทอื่น ๆ ที่ต่างกัน ผู้วิจัยจึงสนใจน�ารูปแบบการเรียนรู้แบบ 

สบืเสาะหาความรู ้(5E) และการจดัการเรยีนรูแ้บบใช้ปัญหาเป็นฐาน 

(PBL) มาใช้ในงานวิจัยน้ี ที่มีบริบทแตกต่างออกไปจากงานวิจัย 

อื่น ๆ ซึ่งจะท�าให้นักเรียนเข้าใจเรื่องที่เรียนและเกิดการเรียนรู้ 

ในกระบวนการการแก้ปัญหา ซึง่สามารถประยกุต์ใช้การแก้ปัญหานี้ 

เข้ากับการแก้ปัญหาในสถานการณ์ทั่วไป เพื่อพัฒนานักเรียนให้มี

ทักษะทางสังคม ตลอดจนการบรรลุเป้าหมายทางการศึกษา 

วิทยาศาสตร์ต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เปรยีบเทยีบความสามารถในการแก้ปัญหาหลังเรยีน 

เรื่อง การเคลื่อนที่และแรง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วย

การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) กับการจัดการเรียนรู้

แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL)

 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน เรื่อง 

การเคลื่อนที่และแรง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการ

จดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู ้(5E) กบัการจดัการเรยีนรูแ้บบ

ใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL)

สมมุติฐานการวิจัย
 1. ความสามารถในการแก้ป ัญหาหลังเรียน เรื่อง  

การเคลื่อนที่และแรง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการ

จดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู ้(5E) กบัการจดัการเรยีนรูแ้บบ

ใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) แตกต่างกัน

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เรื่อง การเคลื่อนที่

และแรง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการจัดการเรียนรู้

แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) กับการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา 

เป็นฐาน (PBL) แตกต่างกัน

อุปกรณ์	และวิธีด�าเนินการวิจัย
 วจิยัเรือ่ง การเปรยีบเทยีบความสามารถในการแก้ปัญหา 

และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเคลื่อนท่ีและแรง ด้วยการ

จดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู ้(5E) กบัการจดัการเรยีนรูแ้บบ

ใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) มีรายละเอียดดังนี้

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนที่ก�าลังศึกษาอยู่

ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 18 สหวิทยาเขตระยอง 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

จ�านวน 2,326 คน

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนที่ก�าลังศึกษา

อยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดป่าประดู่ อ�าเภอเมือง

ระยอง จังหวัดระยอง ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2563 จ�านวน  

2 ห้องเรียน มีนักเรียนจ�านวน 80 คน ได้มาจากการเลือกแบบ 

หลายขั้นตอนโดยเริ่มจากท�าการเลือกโรงเรียน ใช้วิธีการเลือกแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) จากโรงเรียนสังกัดส�านักงาน 

เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 18 สหวทิยาเขตระยอง 1 จงัหวดั

ระยอง จ�านวน 11 โรงเรยีน  เลอืกได้เป็นโรงเรยีนวดัป่าประดู่ อ�าเภอ

เมืองระยอง จังหวัดระยอง มีห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ�านวน 

8 ห้องเรียน จ�านวน 320 คน จากนั้นท�าการเลือกห้องเรียน โดยใช้

วิธีการจับฉลาก จากห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จับฉลากได้

ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 และห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

5/4 มจี�านวนนกัเรยีนห้องเรยีนละ 40 คน แต่ละห้องเรยีนมนีกัเรยีน

แบบคละความรู้ความสามารถ เป็นกลุ่มทดลองโดยห้องเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 

(5E) และห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ได้รับการจัดการเรียนรู้

แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 

 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ แผนการจดัการเรยีน

รู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) แผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา

เป็นฐาน (PBL) แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา และแบบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 การหาคุณภาพเครื่องมือ

 1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) 

และแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) หาคณุภาพ

โดยน�าแผนการจัดการเรียนรู้เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 4 ท่าน  

เพือ่ตรวจพจิารณาความเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรูเ้กีย่วกบั 

สาระส�าคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหากิจกรรมการเรียนรู้  

สือ่การเรยีนรู ้การวดัและประเมินผลการเรยีนรู ้และประเมนิโดยใช้

แบบประเมินเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ

 2. แบบวดัความสามารถในการแก้ปัญหา และแบบวดัผล

สมัฤทธิท์างการเรยีน หาคณุภาพโดยน�าแบบวดัเสนอต่อผูท้รงคุณวฒุิ 

5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของของค�าถามและค�าตอบ 

รวมทั้งประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามของแบบวัดกับ

มาตรฐาน ตัวชี้ วัด และจุดประสงค์ น�าผลการประเมินจาก 

ผู้ทรงคุณวุฒิ มาวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index Of Item 

Objective Congruence : IOC) วิเคราะห์ค่าความยากง่าย (P)  

ค่าอ�านาจจ�าแนก (R) และหาค่าความเชื่อมั่น จากสูตรคูเดอร์  

ริชาร์ดสัน Kr-20 (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543 : 1239)

 การเก็บข้อมูลในการวิจัย เก็บข้อมูลโดยใช้แบบวัดความ

สามารถในการแก้ปัญหา และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

น�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ค่าทางสถิติ โดยใช้ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ทดสอบทแีบบเป็นอสิระต่อกนั (T-test for Independent 

Sample)

ผลการวิจัย
 ตอนที่ 1 เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหา  

หลังเรียน เรื่อง การเคล่ือนที่และแรง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

ปีที่ 5 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) กับการ

จัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL)
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 จากตารางท่ี 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยความสามารถในการ 

แก้ปัญหา หลังเรียน เรื่อง การเคลื่อนที่และแรง ของนักเรียนช้ัน

มธัยมศึกษาปีที ่5 ด้วยการจัดการเรยีนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้(5E) 

มีค่าเท่ากับ 33.13 คะแนน และค่าเฉลี่ยความสามารถในการ 

แก้ปัญหา หลังเรียน เรื่อง การเคลื่อนที่และแรง ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 5 การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL)  

มค่ีาเท่ากบั 36.05 คะแนน ผลการเปรยีบเทยีบความสามารถในการ

แก้ปัญหาของทั้งสองกลุ่มทดลอง พบว่า แตกต่างกัน

 ตอนที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียน 

เรื่อง การเคลื่อนที่และแรง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วย

การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) กับการจัดการเรียนรู้

แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL)

ตารางที่	1 แสดงการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหา หลังเรียน เรื่อง การเคลื่อนที่และแรง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  

  ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) กับการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL)

          
กลุ่มทดลอง n

                  X̄   
∑D ∑D2  S.D. t p

  ก่อนเรียน หลังเรียน     

กลุ่มทดลอง 1

ได้รับการจัดการเรียนรู้ 40 24.43 33.13 348 3136 1.81 

6.32* .000
แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)

กลุ่มทดลอง 2

ได้รับการจัดการเรียนรู้ 40 24.55 36.05 460 5448 2.30

แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL)  

*p < .05

ตารางที่	2  แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียน เรื่อง การเคลื่อนท่ีและแรง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  

  ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) กับการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL)

          
กลุ่มทดลอง n

                  X̄   
∑D ∑D2  S.D. t p

  ก่อนเรียน หลังเรียน     

กลุ่มทดลอง 1

ได้รับการจัดการเรียนรู้ 40 16.80 23.63 273 1989 2.65 

3.27 .002
แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)

กลุ่มทดลอง 2

ได้รับการจัดการเรียนรู้ 40 17.00 25.58 343 3175 2.69

แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL)  

*p < .05

 จากตารางท่ี 2 พบว่า ค่าเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

หลังเรียน เรื่อง การเคลื่อนท่ีและแรง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที ่5 ด้วยการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู้ (5E) มค่ีาเท่ากบั 

23.63  คะแนน และค่าเฉลีย่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน หลงัเรยีน เรือ่ง 

การเคลื่อนที่และแรง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 การจัด 

การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) มีค่าเท่ากับ 25.58 คะแนน 

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทั้งสองกลุ่มทดลอง 

พบว่า แตกต่างกัน

สรุปและอภิปรายผล
 จากการวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบความสามารถในการ

แก้ปัญหาและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องการเคล่ือนที่และแรง 

ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) กับการจัดการ

เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) อภิปรายผลได้ ดังนี้

 1.	 ความสามารถในการแก้ปัญหา

 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้

แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) และการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา 

เป็นฐาน (PBL) มคีวามสามารถในการแก้ปัญหาหลงัเรียนแตกต่างกนั 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยความสามารถในการ 
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แก้ปัญหาด้วยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานสูงกว่าการ

จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้

แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีล�าดับขั้นตอนตาม

กระบวนการแก้ปัญหา โดยเริ่มจากการน�าปัญหาหรือสถานการณ ์

ท่ีสอดคล้อง คล้ายคลงึกับสถานการปัญหาเกิดขึน้จรงิในชีวติประจ�าวนั 

มาเป็นจดุเริม่ต้นของการจดัการเรยีนรู ้นกัเรยีนได้เกดิการคิดในการ

แก้ปัญหาอย่างเป็นขัน้ตอน ท�าความเข้าใจปัญหา ด�าเนนิการค้นคว้า 

แล้วตัดสินใจลงข้อสรุปบนปัญหานั้น ๆ ในขณะเดียวกันการจัดการ

เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เริ่มต้นด้วย ขั้นท่ี 1 การสร้าง

ความสนใจ โดยการใช้ค�าถามเชิงวิทยาศาสตร์ เพื่อเช่ือมโยงข้อมูล 

แล้วให้นักเรียนสืบเสาะความรู้ก่อนน�าความรู้ที่ได้ไปขยายความรู้

และน�าไปใช้แก้ปัญหาต่อไป จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้ทั้งสอง 

รปูแบบน�าไปสูก่ารแก้ปัญหา แต่แตกต่างกันด้วยกระบวนการจดัการ

เรียนรู้ โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานเริ่มด้วยปัญหา 

แล้วหาวิธีแก้ปัญหาด้วยองค์ความรู้ท่ีสอดคล้องกับปัญหา แล้วลง 

ข้อสรุป จึงท�าให้ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนสูงกว่า

การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ผลของการวิจัยในครั้งน้ี

สอดคล้องกบัแนวคดิของ กลุยา  ตนัตผิลาชวีะ (2548 : 79) ทีก่ล่าวว่า 

การเรียนรู ้แบบเน้นปัญหาเป็นฐานจะช่วยให้นักเรียนเลือกสรร

ข้อความรูท้ีต้่องการเรยีนด้วยตนเอง เกดิการเรยีนรู้ด้วยวธีิแก้ปัญหา 

ได้รับความรู ้ใหม่จากการศึกษาค้นคว้าด้วยการวิเคราะห์และ 

แก้ปัญหาทีเ่รียน และสอดคล้องกบัแนวคดิของ สปุรยีา  วงษ์ตระหง่าน 

(2545 : 4) ที่กล่าวว่าการศึกษาปัญหาที่ไม่รู้ นักเรียนจะพัฒนา 

ความสามารถในการแก้ปัญหา การวนิจิฉยั และการคดิอย่างมเีหตผุล 

จากผลงานวิจัยที่ได้ท�าการศึกษาท่ีใช้รูปแบบการสอนที่มุ ่งเน้น 

ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับ 

งานวิจัยของ รัตนะ  บัวรา (2540 : 104) ได้ท�าการศึกษา 

ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช ้

ชดุการเรยีนด้วยตนเองและการจดัการสอนตามคูม่อืคร ูผลการศึกษา 

พบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนแตกต่างกันอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติทีระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของอุไร  

ค�ามณีจันทร์ (2552 : 36) ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียน ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวทิยาศาสตร์และเจตคติ

ต่อการเรียนวทิยาศาสตร์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ระหว่าง

การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) กับการเรียนรู้แบบ

วฏัจกัรการเรียนรู ้5 ข้ัน พบว่า นกัเรยีนทีไ่ด้รบัการจดัการเรยีนรู้แบบ 

ใช้ปัญหาเป็นฐานมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์

สงูกว่านกัเรยีนทีไ่ด้รบัการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู้ 5 ขัน้ อย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ บุญน�า  อินทนนท์ 

(2551 : 77) ได้ท�าการวิจัยศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ 

ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น

มธัยมศกึษาปีที ่3 โรงเรียนโยธนิบ�ารงุ ทีไ่ด้รบัการจดัการเรยีนรู้แบบ

ใช้ปัญหาเป็นฐานและการจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู้พบว่า 

นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานกับนักเรียน

ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้มีความสามารถ 

ในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถติิทีร่ะดบั .01 โดยนกัเรยีนท่ีได้รับการจดัการเรยีนรูแ้บบใช้ปัญหา

เป็นฐาน มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์สูงกว่า

นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้

 2.	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้

แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) และการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา

เป็นฐาน (PBL) มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนแตกต่างกนัอย่าง

มนียัส�าคัญทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยการจดัการเรยีนรูแ้บบใช้ปัญหา

เป็นฐานมผีลสัมฤทธิห์ลังเรยีนสูงกว่าการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะ

หาความรู้ เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา 

ความรู้นั้น พบว่า การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ให้ผล

สัมฤทธิ์ก่อนเรียนสูงกว่าหลังเรียน โดยเฉพาะในเนื้อหาท่ีต้องใช้ 

ความรู้ ความจ�า ความเข้าใจ เนื้อหา เชิงทฤษฎี เหมาะสมกับการน�า

มาใช้เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส�าหรับการจัดการเรียนรู้แบบใช้

ปัญหาเป็นฐานทีจ่ดักิจกรรมทีเ่น้นการแก้ปัญหาในวชิาวทิยาศาสตร์ 

กายภาพที่ใช้ในการวิจัยในคร้ังนี้ เนื้อหาเป็นเนื้อหาเชิงฟิสิกส์ที่ม ี

พื้นฐานธรรมชาติของวิชาในการคิดแก้ปัญหา อีกทั้งยังใช้ปัญหา 

ในชวิีตประจ�าวนัของนกัเรยีนทีน่กัเรียนอาจพบมาเป็นจดุตัง้ต้นของ

กิจกรรมการเรียนรู้ และเป็นตัวกระตุ้นในการพัฒนาทักษะการแก้

ปัญหาด้วยเหตุผล เน้นให้นักเรียนเป็นผู้ตัดสินใจในส่ิงที่ต้องการ

แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และรู้จักการท�างานร่วมกันภายในกลุ่ม

นักเรียนด้วยกันโดยผู้สอนมีส่วนร่วมน้อยที่สุด ซึ่งการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานมี 6 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นก�าหนด

ปัญหา ขัน้นีน้กัเรยีนได้เสนอปัญหาทีห่ลากหลาย เลือกปัญหาทีส่นใจ 

และได้แบ่งกลุ่มตามความสนใจ ขั้นท�าความเข้าใจปัญหา ข้ันน้ี

นกัเรยีนได้ตัง้ค�าถามในประเดน็ทีอ่ยากรูเ้สนอแนวทางในการค้นคว้า

หาค�าตอบ ขั้นด�าเนินการศึกษาค้นคว้า ขั้นนี้นักเรียนได้แบ่งหน้าที่

ภายในกลุ่ม ก�าหนดเป้าหมาย ระยะเวลาในการท�างาน และด�าเนิน

การศึกษาค้นคว้าพร้อมทั้งบันทึกข้อมูลด้วยตนเอง ขั้นสังเคราะห์

ความรู้ ขั้นนี้นักเรียนได้น�าเสนอข้อมูล และตรวจสอบความถูกต้อง

ของข้อมูลภายในกลุ่ม ขั้นสรุปและประเมินค่าของค�าตอบ ขั้นนี้

นกัเรยีนได้น�าข้อมลูมาประมวลสร้างเป็นองค์ความรูใ้หม่ ขัน้น�าเสนอ

และประเมินผลงาน ขั้นนี้นักเรียนได้น�าเสนอผลงานต่อเพ่ือนและ 

ผูส้อน พร้อมทัง้ประเมนิผลงาน จะเหน็ได้ว่าขัน้ตอนของการจดัการ

เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานแต่ละขั้นตอนส่งเสริมการท�ากิจกรรม

ของนักเรียนด้วยตนเอง นักเรียนได้เรียนในประเด็นที่สนใจ ลงมือ

ปฏบิตั ิศกึษา ค้นคว้าหาข้อมลูตลอดจนสรปุองค์ความรู้และน�าเสนอ

ผลงานด้วยตนเอง การเรียนรู้โดยผ่านการปฏิบัติ และการศึกษา
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ค้นคว้าด้วยตนเองในประเด็นท่ีนักเรียนสนใจท�าให้นักเรียน 

มีความกระตือรือร้นในการเรียน เกิดการเรียนรู้และเข้าใจเน้ือหา

อย่างแท้จริง เพราะเป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเอง จึงท�าให้การจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสงูกว่าการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู ้ในการ

จดัการเรยีนรูร้ายวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิ

ของ นภา  หลิมรัตน์ (2540 : 13) ที่กล่าวว่า การให้ปัญหาตั้งแต่ต้น

เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนรู้และถ้านักเรียนแก้ปัญหาได้

ก็จะมีส่วนท�าให้นักเรียนจ�าเน้ือหาความรู้น้ันได้ง่ายและนานขึ้น 

เพราะได้มีประสบการณ์ตรงในการแก้ปัญหา ซ่ึงสอดคล้องกับ

แนวคิดของ สุปรียา  วงษ์ตระหง่าน (2545 : 4) ที่กล่าวว่าการได้มา

ซึง่ความรู ้พบว่า ข้อมลู ความคดิ ทักษะจะเข้าสูค่วามจ�าเมือ่สัมพนัธ์

กบัปัญหา ท�าให้จดจ�าได้ง่าย นอกจากนี ้ยงัสอดคล้องกบัแนวคดิของ 

สมจิต  สวธนไพบูลย์ (2535 : 34) ที่กล่าวว่า การจัดกิจกรรมให้

นกัเรยีนมส่ีวนร่วมในการคิดเป็นการจัดโอกาสให้นกัเรียนได้ประสบ

ความส�าเร็จในการเรียนรูท้ีมี่เสรภีาพในการปฏิบตั ิได้คดิได้ออกแบบ

ด้วยตนเอง ท�าให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี และจากการผลการวิจัยของ  

ทวิาวรรณ  จติตะภาค (2548 : บทคดัย่อ) ได้ท�าการศกึษาผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนวทิยาศาสตร์ของนกัเรยีนระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพี

ชั้นปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดย

ใช้ปัญหาเป็นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียน 

สูงกว่าก่อนเรียน

 

ข้อเสนอแนะ
 จากการวิจัยเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหา 

และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเคลื่อนท่ีและแรง ด้วยการ

จดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู ้(5E) กบัการจดัการเรยีนรูแ้บบ

ใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้

 ข้อเสนอแนะทั่วไป

 1. ในการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานควรตั้ง

ปัญหาให้สอดคล้องกับบริบทของนักเรียน เช่น การยกสถานการณ์

ปัญหาในชีวิตประจ�าวันมาใช้เป็นเป็นปัญหาตั้งต้น 

 2. ผูส้อนทีจ่ะใช้การจดัการเรียนรูแ้บบใช้ปัญหาเป็นฐาน

ควรใช้สื่อและเทคโนโลยีในขั้นด�าเนินการศึกษาค้นคว้า และในการ

จัดกลุ่มต้องค�านึงถึงความสนใจของนักเรียน

 3. ผูส้อนควรน�าวธิกีารเสรมิแรงทีเ่หมาะสมมาใช้ประกอบ 

การจัดการเรียนรู้ในขั้นตอนการน�าเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน เพื่อ

เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็ม 

ศักยภาพ และเกิดความภูมิใจในผลงานของตนเอง

 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรศึกษาการเปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้แบบ 

สืบเสาะหาความรู้ (5E) กับการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 

(PBL) โดยมกีารศกึษาตวัแปรตามอืน่ ๆ  เช่น ทกัษะในการให้เหตผุล 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์  

เป็นต้น

 2. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา

อื่น ๆ เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาโดยใช้การจัด 

การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้และการจัดการเรียนรู้แบบใช้

ปัญหาเป็นฐาน ในระดับต่าง ๆ
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บทคัดย่อ
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) คุณภาพชีวิตการท�างาน 2) ประสิทธิภาพในการท�างาน 3) เปรียบเทียบประสิทธิภาพ 

ในการท�างาน จ�าแนกตามข้อมลูส่วนบคุคล 4) หาความสมัพนัธ์ระหว่างคณุภาพชวีติการท�างานกบัประสทิธภิาพในการท�างานของข้าราชการ

และบคุลากรกรงุเทพมหานคร สงักดัส�านกัการคลงั ประชากรในการศกึษาคอื ข้าราชการและบคุลากรกรงุเทพมหานคร สงักดัส�านกัการคลงั 

ทีป่ฏบิตังิานในศาลาว่าการกรงุเทพมหานคร จ�านวน 480 คน เลอืกตวัอย่างจ�านวน 230 คน โดยวธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบง่าย ใช้แบบสอบถาม

เป็นเครื่องมือในการศึกษา และน�าข้อมูลท่ีรวบรวมได้ประมวลผลโดยใช้ค่าสถิติ ร้อยละและค่าเฉลี่ย t-test การวิเคราะห์แบบ ANOVA  

ใช้ F-test, (One-way ANOVA), Correlation และ Multiple Regression Analysis

 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 41-50 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี มีอายุงาน  

21 ปีขึ้นไป ต�าแหน่งข้าราชการระดับปฏิบัติการ/ช�านาญการ และรายได้ระหว่าง 15,001-25,000 บาท คุณภาพชีวิตของข้าราชการและ

บุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดส�านักการคลัง อยู่ในระดับความส�าคัญมาก ประสิทธิภาพการท�างานของข้าราชการและบุคลากร

กรงุเทพมหานคร สงักดัส�านกัการคลงั พบว่า ความคดิเหน็อยูใ่นระดบัเหน็ด้วยมาก ต�าแหน่งงานทีแ่ตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพในการท�างาน

ที่แตกต่างกัน คุณภาพชีวิตการท�างานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการท�างานอยู่ในระดับปานกลางทิศทางเดียวกัน คุณภาพชีวิต 

การท�างาน ด้านค่าตอบแทนทียุ่ติธรรมเพียงพอ ด้านความก้าวหน้าและมัน่คงในการท�างาน ด้านสงัคมสมัพนัธ์ และด้านความอสิระจากงาน 

มอีทิธพิลต่อประสทิธภิาพในการท�างานของข้าราชการและบคุลากรกรงุเทพมหานคร สงักัดส�านกัการคลัง อย่างมนียัส�าคัญทางสถติทิีร่ะดบั 

.05

 ข้อเสนอแนะจากผลการศกึษา ผูบ้งัคบับญัชาควรก�าหนดค่าตอบแทนของผู้ปฏบิตังิานตามความรู้ความสามารถ และต�าแหน่งงาน 

มอบหมายงานท่ีต้องใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มท่ี สนับสนุนการพัฒนาตนเองของข้าราชการ มีการจัดท�าคู่มือการปฏิบัติงาน 

ของแต่ละหน่วยงานและก�ากับให้มีการปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมแก้ปัญหาร่วมกับ 

ผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูง เสนอความคิดรเิริม่สร้างสรรค์ผลงานใหม่ เพือ่เป็นการพฒันาให้เกิดสมรรถนะในงานทีร่บัผิดชอบ ส่งเสรมิการท�างาน

เป็นทีม ให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดในงานเพื่อให้สามารถท�างานทดแทนงานกันได้ จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีท�าให้เกิด

ความผูกพันซึ่งกันและกัน พัฒนาให้มีการวางแผนการท�างานอย่างเป็นระบบจัดล�าดับความส�าคัญก่อนหลังให้เกิดความสมดุลระหว่าง 

การท�างานและการใช้ชีวิตส่วนตัว  

ค�าส�าคัญ : คุณภาพชีวิต, เจ้าหน้าที่/บุคลากร, ข้าราชการ, ประสิทธิภาพในการท�างาน, ส�านักการคลัง



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2564   119

กิตติศักดิ์  ทองหล้า, ชิณโสณ์  วิสิฐนิธิกิจา

Abtract
 This study aimed to study: 1) quality of work-life of government officials and personnel of Bangkok  

Metropolitan Administration under the office of finance, 2) work efficiency, 3) comparing work efficiency classified by 

personal information, 4) to find the relationship between quality of work-life and work efficiency of government 

officials of 480 personals of Bangkok Metropolitan Administration under the office of finance by selected 230  

government officials and personnel as a simple sampling method. The collected data were processed using  

percentage, mean, t-test, f-test, one-way ANOVA, Pearson correlation, and multiple regression analysis.

 The results of the study showed that most of the respondents were female, aged between 41-50 years  

old, graduated with a bachelor’s degree, 20 years of work and more, positions of civil servants at operational/ 

professional level, and the average monthly income was between 15,001-25,000 baht. The opinions on the quality 

of work-life of government officials and personnel of the Bangkok Metropolitan Administration under the office of 

finance were significant, and the work efficiency of government officials and personnel of the Bangkok Metropolitan 

Administration under finance was very high. Hypothesis testing revealed that personal differences in terms of a  

position affected the work efficiency of government officials and personnel of the Bangkok Metropolitan  

Administration under the office of finance. The quality of work-life was associated with work efficiency on a medium 

level in the same direction. The quality of work-life in terms of fair and adequate compensation, career advance,  

job security, social relations, and freedom from work influenced the work efficiency of government officials and 

personnel of Bangkok Metropolitan Administration under the office of finance with a statistically significant .05 level.  

 The result of the study was that the supervisor should determine, based on their competence and job 

position, assign work that requires full knowledge and competence. There is an operation manual for each  

department and strict adherence to the operating manual. Provide opportunities for subordinates to solve problems 

with high-level supervisors. Propose an initiative to create new work to develop competency in the creation of  

responsibilities. Encourage teamwork to exchange ideas in the work so that they can work in place of each other. 

Organize activities to foster good relationships and create a bond with each other. Develop a systematic work plan 

and prioritize to achieve a balance between work and personal life.

Keywords : Quality of work-life, staff/personnel, civil servants, work efficiency, office of finance 
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บทน�า
 คนเราเกิดมาแล้วต้องมีการท�างานหรือต้องหางานท�า  

โดยเหตุผลของการหางานท�าหรือการท�างาน เพื่อตอบสนองความ

ต้องการของคนเราบางอยาง เช่น บางคนต้องการเงินเดือนเพื่อ 

เลีย้งชพีตนเองและครอบครวั บางคนต้องการได้ชือ่เสยีงเนือ่งมาจาก

การท�างาน บางคนท�างานก็เพือ่เป็นทีย่อมรับในสงัคม บางคนท�างาน

เพื่อความร�่ารวยเงินทอง ฯลฯ ซึ่งเหตุผลของแต่ละคนที่ท�างาน 

มีความแตกต่างกัน (สุทธิชัย  ปัญญโรจน์, 2562) การท�างานจึงม ี

ความส�าคัญต่อชีวิตมนุษย์เป็นอย่างมาก อาจกล่าวได้ว่าการท�างาน

เป็นส่วนหนึง่ของชวีติทีป่ฏบิตัมิากกว่ากจิกรรมใด ๆ  ในการด�ารงชวีติ 

นอกจากปัจจยั 4 (อาหาร เครือ่งนุง่ห่ม ท่ีอยูอ่าศยั และยารักษาโรค) 

แล้ว การท�างานเป็นการเปิดโอกาสให้แสดงออกถึงเชาว์ปัญญา  

ความคิดรเิริม่สร้างสรรค์ อันจะน�ามาซึง่เกียรตภิมูแิละความพงึพอใจ

ในชีวิตและยังเป็นการสร้างความม่ันคงให้กับตนเองและครอบครัว 

รวมไปถงึการมีคุณภาพชีวติและฐานะทางสงัคมท่ีด ีอกีท้ังการด�าเนนิ

งานใด ๆ ให้ประสบความส�าเร็จน้ันปัจจัยส�าคัญท่ีต้องค�านึงถึงคือ 

ทรัพยากรบุคคล ความส�าเร็จของงานจึงต้องขึ้นอยู่กับคุณภาพของ

คนที่ท�างานนั้นด้วย ท้ังองค์กรและคนท�างานจึงต้องพึ่งพาอาศัย 

ซึ่งกันและกัน หากองค์การสามารถพัฒนาส่งเสริมให้คนท�างาน 

น�าศักยภาพที่มีอยู่ในตัวของแต่ละคนน�ามาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่

องค์การได้ องค์การน้ันก็จะไปสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพต่อไป 

(จินดารัตน์ โพธิ์นอก, 2557) 

 คุณภาพชีวิตเป็นค�าท่ีได้ยินได้ฟังกันอย่างแพร่หลาย 

ในสังคมปัจจุบัน ทั้งในระดับโลกระดับประเทศและส่วนต่าง ๆ  ของ

สังคม ทั้งภาคราชการและเอกชน ในการบริหารทรัพยากรบุคคล

ภาครฐัยคุใหม่ทีมุ่ง่เน้นการพฒันาทนุมนษุย์ (Human capital) เพือ่

ให้เป็นกลไกส�าคัญในการเพิ่มคุณค่าให้กับส่วนราชการและจังหวัด 

ซึ่งจะเห็นได้จากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 

2551 ในมาตรา 34 บญัญติัไว้ว่า “การจดัระเบยีบข้าราชการพลเรอืน

ต้องเป็นไปเพื่อผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 

และความคุ้มค่าโดยให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ อย่างมีคุณภาพ 

คุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี” และมาตรา 72 บัญญัติว่า “ให้

ส่วนราชการมีหน้าที่ด�าเนินการให้มีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและ

เสริมสร้างแรงจูงใจแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อให้ข้าราชการ

พลเรือนสามัญมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญ

และก�าลังใจในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของ

รัฐ” มีหลักการส�าคัญท่ีเก่ียวข้องกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

ข้าราชการ (สุดารัตน์  สีล้ง, 2560) 

 ดังนั้น หากพนักงานมีคุณภาพมีชีวิตการท�างานที่ดี ก็จะ

มทีศันคตทิีด่ต่ีอองค์กรและความรูส้กึทีด่ต่ีองาน ซึง่ส่งผลดต่ีอองค์กร 

3 ประการ คือ 1. ช่วยเพิ่มผลผลิตขององค์กร 2. ช่วยเพิ่มขวัญและ

ก�าลังใจของผู้ปฏิบัติงานตลอดจนเป็นแรงจูงใจในการท�างาน และ  

3. ช่วยปรับปรุงศักยภาพของผู้ท�างาน ปัจุบันการท�างานมีความ

ส�าคัญต่อชวีติมนษุย์เป็นอย่างยิง่ และเป็นส่วนหนึง่ของชวีติทีป่ฏบิตัิ

มากกว่ากิจกรรมใด ๆ และในอนาคตอันใกล้มนุษย์จ�าเป็นต้องใช้

เวลาของชีวิตเก่ียวข้องกับการท�างานเพิ่มขึ้นไปอีก จึงท�าให้คนเรา

ท�างานเพื่อด�ารงชีวิตอยู่ได้และตอบสนองความต้องการพื้นฐาน 

อีกทั้งภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ ดังน้ันสถานที่ท�างานต้องมีความ

เหมาะสมท�าให้เกดิความสขุ ความมัน่คง หากท�างานอย่างมคีวามสขุ 

จะเป็นปัจจัยที่ช่วยท�าให้งานประสบความส�าเร็จ การท�างานและ 

มคีณุภาพ นอกจากจะน�ารายได้มาสู่ตวัเราแล้ว ยงัสร้างผลงานให้กบั 

องค์การอกีด้วย องค์การทกุภาคส่วนควรหนัมาใส่ใจเรือ่งการพฒันา

คนให้มากขึ้น ยิ่งในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอย ย่อมมีผลกระทบต่อ

การด�ารงชีพของพนักงานอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ องค์การเองไม่ควร 

มุ่งเน้นที่คุณภาพของผลผลิตขององค์การอย่างเดียว โดยไม่ใส่ใจ 

เรือ่งคณุภาพชวีติของพนกังาน องค์การควรมส่ีวนช่วยผลักดนัให้เกดิ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานดีขึ้น (อรุณี  สุมโนหาอุดม, 

2555)

 องค์การของรฐั “ข้าราชการและบคุลากร” ถอืเป็นตัวจกัร

ส�าคัญในการบริการและปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย เพื่อให้

บรรลเุป้าหมายตามแผนบรหิารราชการแผ่นดนิทีต่ัง้ไว้ และสอดคล้อง 

กับสภาพสังคมและเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ผลการปฏิบัติ

ราชการของข้าราชการจะมีประสิทธิภาพและตอบสนองนโยบาย 

ขององค์การมากน้อยเพยีงใด ย่อมขึน้อยูก่บัปัจจยัต่าง ๆ  ทีเ่อือ้อ�านวย 

ให้เกิดคุณภาพชีวิตการท�างานที่ดี (คเชนทร์  ช่างน้อย, 2556)

 ส�านักการคลัง กรุงเทพมหานคร มีหน้าที่รับผิดชอบ 

เกีย่วกบัการศกึษา วเิคราะห์ ก�าหนดหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัการจัดเก็บ

รายได ้ทุกชนิด  จัดท� าประมาณการรายรับประจ� าป ีของ

กรงุเทพมหานคร เกบ็และรวบรวมข้อมลูสถติเิกีย่วกบัรายได้ท้ังหมด

ของกรุงเทพมหานคร การควบคุมตรวจสอบเร่งรัดหน่วยงานต่าง ๆ 

ของกรงุเทพมหานคร ให้จดัเกบ็รายได้ให้ถกูต้องครบถ้วน การจดัท�า

โครงการเพิ่มรายได้ให้กรุงเทพมหานคร พิจารณาปรับปรุงแก้ไข 

ยกร่างกฎหมาย ข้อบัญญัติ ระเบียบ ค�าสั่ง ข้อบังคับต่าง ๆ  เกี่ยวกับ

การจัดเก็บรายได้ ติดตามเร่งรัดภาษีอากรที่ค้างช�าระ การขอปลด 

ขอลดค่าภาษี การอุทธรณ์ภาษี ตลอดจนการผ่อนช�าระค่าภาษี  

การยดึและขายทอดตลาดทรพัย์สินของผู้ค้างค่าภาษ ีดแูลรกัษาและ

จดัหาผลประโยชน์จากการใช้ทีส่าธารณะ ท่าเทยีบเรอื ทรพัย์สนิของ

กรุงเทพมหานคร รับช�าระและเร่งรัดติดตามค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเช่า

ที่สาธารณะ เพื่อบริการที่จอดรถยนต์และเก็บค่าธรรมเนียมจอด 

ยานยนต์เป็นรายได้ของกรงุเทพมหานคร เพือ่น�าเอารายได้ดงักล่าว

มาบริหารงานและพัฒนากรุงเทพมหานคร ให้เป็นมหานครทันสมัย

และตอบสนองการบรกิารประชาชนในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร (ศนูย์

ข้อมูลกรุงเทพมหานคร อ�านาจหน้าที่ ส�านักการคลัง, 2019 : 

ออนไลน์) 
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 จากที่ได้กล่าวข้างต้นท�าให้ผู ้ศึกษาสนใจท่ีจะศึกษา

คุณภาพชีวิตของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัด 

ส�านักการคลัง เพื่อน�าผลการศึกษาเสนอผู้บังคับบัญชาใช้เป็น

แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท�างานของข้าราชการและ

บคุลากรกรงุเทพมหานคร สงักดัส�านกัการคลงั ให้อยูใ่นระดบัทีมี่ผล

ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน ตอบสนองนโยบายของ

องค์การในการให้บริการประชาชน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพือ่ศกึษาคณุภาพชีวิตการท�างานของข้าราชการและ

บุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดส�านักการคลัง 

 2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการท�างานของข้าราชการ

และบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดส�านักการคลัง 

 3. เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการท�างานของ

ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดส�านักการคลัง

จ�าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล

 4.  เ พ่ือศึกษาความสัมพันธ ์ระหว ่างคุณภาพชีวิต 

การท�างานกับประสิทธิภาพในการท�างานของข้าราชการและ

บุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดส�านักการคลัง 

แนวคิด	ทฤษฎี	และกรอบแนวความคิด
1.		ทฤษฎีเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตการท�างาน

 Hackman and Suttle (1977, อ้างถึงใน อุสุมา   

ศักดิ์ไพศาล, 2556) ได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตการท�างาน 

ไว้ว่า เป็นสิ่งที่สนองความผาสุกและความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน 

ทุกคนในองค์การไม่ว่าจะระดับคนงาน หัวหน้างาน ผู้บริหารหรือ

เจ้าของบริษัท การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีนอกจากท�าให้คนเกิดความ 

พึงพอใจแล้วยังส่งผลต่อสังคมสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ ซ่ึงจะน�าไปสู่

ความพึงพอใจในการท�างานและความผูกพันต่อองค์การ 

 Cummings and Huse (1985, อ้างถึงใน ณัฏฐรินีย์   

พิศวงษ์, 2558) ได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตการท�างานไว้ว่า 

เป็นความสอดคล้องของการเติมเต็มชีวิตบุคคลและความพึงพอใจ

ในการท�างาน โดยเกดิการรบัรูจ้ากประสบการณ์ท�างานของพนกังาน

ที่มีต่อองค์การ ซ่ึงขึ้นอยู่กับความสามารถขององค์การที่จะสร้าง

ประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงาน เกิดความพึงพอใจต่อการท�างาน 

ในองค์การ นอกจากนีอ้าจกล่าวได้ว่าคณุภาพชวีติในการท�างานเป็น

ความรู้สกึ หรือทศันคตขิองบคุคลในการรบัรูจ้ากประสบการณ์ท�างาน 

ของตนว่าสามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ ทัง้ด้าน

กายภาพ จิตใจ และสังคม สามารถด�าเนินชีวิตอย่างมีความสุข

 ดังนั้น คุณภาพชีวิตในการท�างาน หมายถึง ลักษณะงาน 

รวมถึงสภาพแวดล้อมในการท�างาน ความปลอดภัยและความ

สัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน การตอบสนองต่อความต้องการทั้งทาง

ร่างกายและจติใจ การส่งเสรมิปรบัปรงุการท�างานในแต่ละบคุคลให้

มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ซ่ึงส่งผลต่อความพึงพอใจของ

พนกังานให้สามารถปฏบิตังิานให้บรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์การได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

 Cummings and Huse (1985) ได้เสนอลกัษณะทีส่�าคญั

เป็นคุณภาพชีวิตการท�างานไว้ 8 ด้าน ดังนี้

 1. ค่าตอบแทนทีย่ตุธิรรมและเพยีงพอ (Adequate and 

fair compensation) หมายถึง การได้รับรายได้และผลตอบแทน 

ที่เพียงพอเหมาะสมกับความรู ้ความสามารถ และเป็นธรรม 

สอดคล้องกับมาตรฐานทางสังคม มีความยุติธรรม เมื่อเปรียบเทียบ

กับต�าแหน่งของตนกับต�าแหน่งอื่นที่มีลักษณะงานที่คล้ายกัน

 2. สภาพแวดล้อมที่ดีและมีความปลอดภัย (Safe and 

healthy environment) หมายถึง สถานที่ปฏิบัติงานควรมีสภาพ

แวดล้อมที่เหมาะสมไม่เสี่ยงอันตรายและไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ  

ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายและจิตใจของพนักงาน พนักงานควร 

ได้รบัสวสัดกิารจ�าเป็นทีส่�าคัญ เช่น น�า้ดืม่ มสีภาพแวดล้อมทีส่่งเสรมิ 

สุขภาพและสะอาด รวมถงึการควบคุมเกีย่วกบั แสง เสียง กลิน่ และ 

การรบกวนสายตา 

 3. การพฒันาศักยภาพของผู้ปฏิบติังาน (Development 

of human capacities) หมายถึง โอกาสในการพัฒนาขีดความ

สามารถของพนักงานโดยพิจารณาจากลักษณะงานที่ท�าควรเปิด

โอกาสให้พนกังานได้ใช้ทกัษะและความสามารถหลากหลาย ท�างาน

ที่มีความท้าทายมีความส�าคัญต่อองค์การและมีอิสระในการท�างาน 

มีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถควบคุมงานด้วยตนเองได้ 

 4. ความก้าวหน้าและม่ันคงในการท�างาน (Growth) 

หมายถงึ พนกังานมโีอกาสก้าวหน้าในอาชพีอย่างมัน่คงและเป็นธรรม 

มีการได้รับการส่งเสริมการพัฒนาความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน  

ได้รบัการเพิม่เตมิความรูแ้ละทกัษะเพือ่โอกาสในความก้าวหน้า และ

มีความมั่นคงในอาชีพและงานที่ได้รับ

 5. สังคมสัมพันธ์ (Social integration) หมายถึง 

บรรยากาศในการท�างานภายในองค์การมีความเป็นมิตร ยอมรับ 

ซึง่กนัและกัน มสีมัพนัธภาพทีด่รีะหว่างเพือ่นร่วมงาน เหน็อกเหน็ใจกนั 

มีการช่วยเหลือกันและกันในการท�างาน

 6. ลักษณะการบริหารงาน (Constitutionalism)  

หมายถึง ความยุติธรรมความเสมอภาคในการบริหารงานพนักงาน

ได้รบั มุง่ให้องค์การค�านงึถงึแนวคิดในเรือ่งการปฏิบตัทิีย่ดึกฎหมาย

เป็นหลัก และจ�าต้องให้ความส�าคัญแก่บุคคลอย่างเท่าเทียมกัน  

ทั้งยังจะต้องให้เกียรติแก่บุคคลในเรื่องสิทธิส่วนบุคคล 

 7. ความอิสระจากงาน (Total life space) หมายถึง 

พนักงานมีความสมดุลระหว่างชีวิตการท�างาน และชีวิตความเป็น

ส่วนตัวซึ่งมีอิสระจากการท�างาน มีความสมดุลที่เหมาะสมระหว่าง

งานกับวิถีชีวิต 
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      ตัวแปรต้น	 	 	 														 						ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล
 1. เพศ
 2. อายุ
 3. ระดับการศึกษา
 4. อายุงาน
 5. ต�าแหน่งงาน
 6. รายได้

คุณภาพชีวิตการท�างาน
 1. ค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ
 2. สภาพแวดล้อมที่ดีและมีความปลอดภัย
 3. การพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน
 4. ความก้าวหน้าและมั่นคงในการท�างาน
 5. สังคมสัมพันธ์
 6. ลักษณะการบริหารงาน
 7. ความอิสระจากงาน
 8. ความภูมิใจในองค์การ

 

ภาพประกอบที่	1 แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษา

 8. ความภูมิใจในองค์การ (Organizational pride)  

หมายถึง ความรู้สึกภาคภูมิใจท่ีได้ปฏิบัติงานในองค์การ รวมทั้ง 

รับรู้ว่าองค์การได้ท�าประโยชน์และรับผิดชอบต่อสังคม 

2.		ทฤษฎีเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการท�างาน

 John D. Millet (1954, อ้างถึงใน ชลดา  อักษรศิริวิทยา, 

2559) ประสิทธิภาพ หมายถึง ผลการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดความ 

พึงพอใจแก่มนุษย์และได้รับผลตอบแทนจากการปฏิบัติงาน  

ซึ่งความพึงพอใจ หมายถึง ความพอใจในการให้กับประชาชน ดังนี้  

1) การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 2) การให้บริการอย่างรวดเร็ว

และทันเวลา 3) การให้บริการอย่างเพียงพอ และ 4) การให้บริการ

อย่างก้าวหน้า

 Peterson and Plowman (1953, อ้างถึงใน สุรีย์พร   

วสิทุธากรณ์, 2556) ได้ให้ความหมายของค�าว่า ประสทิธภิาพในการ

บริหารงานด้านธรุกจิในความหมายอย่างแคบ หมายถึง การลดต้นทนุ 

ในการผลติ และการให้ความหมายอย่างกว้าง หมายถึง คณุภาพและ

ความสามารถในการผลติและการด�าเนนิงานด้านธรุกจิทีจ่ะถอืได้ว่า

มปีระสทิธภิาพสงูขึน้ กเ็พือ่สามารถผลติสนิค้า หรอืบรกิารในปรมิาณ

และคณุภาพทีต้่องการทีเ่หมาะสมและต้นทนุน้อยทีส่ดุเพือ่ค�านงึถงึ

สถานการณ์และข้อมูลผูกพันด้านการเงินที่มีอยู่ 

 ดังนั้นความหมายของค�าว่า ประสิทธิภาพในการท�างาน 

หมายถงึ การกระท�าของแต่ละบคุคลทีม่คีวามสามารถและความพร้อม 

พยายามทุม่เทอย่างเตม็ใจในการปฏบิตังิานของตนอย่างคล่องแคล่ว

ด้วยความมีระเบียบ มีกฎเกณฑ์ ปฏิบัติงานให้เสร็จทันเวลา รวดเร็ว

ถูกต้อง มีคุณภาพและมาตรฐาน

 Peterson & Plowman (1953) ได้ให้แนวคดิองค์ประกอบ 

ของการวัดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ไว้ 4 ข้อด้วยกันคือ

 1. คุณภาพของงาน (Quality) ผู ้ผลิตและผู ้ใช ้ได ้

ประโยชน์คุ้มค่าและมีความพึงพอใจ ผลการท�างานมีความถูกต้อง

ได้ตรงตามมาตรฐาน รวดเร็ว เกิดประโยชน์ต่อองค์การและสร้าง

ความพึงพอใจต่อลูกค้าหรือผู้มารับบริการ

 2. ปรมิาณงาน (Quantity) ปริมาณงานทีเ่กิดขึน้จะต้อง

เป็นไปตามความคาดหวังของหน่วยงาน โดยผลงานที่ปฏิบัติได้  

มีปริมาณที่เหมาะสมตามที่ก�าหนดในแผนงานหรือเป้าหมาย 

ที่องค์การวางไว้ 

 3. เวลา (Time) คือ เวลาที่ใช้ในการด�าเนินงาน จะต้อง

อยู่ในลักษณะที่ถูกต้องตามหลักการ เหมาะสมกับงาน และทันสมัย

กับสถานการณ์ปัจจุบัน มีการพัฒนาเทคนิคการท�างานใหม่ ๆ เพื่อ

ให้พนักงานท�างานได้สะดวกรวดเร็วขึ้น

 4. ค่าใช้จ่าย (Cost) ในการด�าเนินการทั้งหมดจะต้อง

เหมาะสมกับงานและวิธีการ คือ จะต้องลงทุนน้อยและได้ผลก�าไร

มากทีสุ่ด ประสิทธภิาพในมติขิองค่าใช้จ่ายหรอืต้นทนุการผลติ ได้แก่ 

การใช้ทรัพยากรด้านการเงิน คน วัสดุ เทคโนโลยีที่มีอยู่ อย่าง

ประหยัด คุ้มค่า และเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด

 ส�าหรบัการศึกษาครัง้นี ้ผู้วจิยัได้ทบทวนและพจิารณากบั

หน่วยงานส�านักงานคลังในการศึกษาครั้งนี้จะยังไม่น�าปัจจัยด้าน 

ค่าใช้จ่ายมาเป็นตัวแปรในการศึกษา

ประสิทธิภาพในการท�างาน

 1. คุณภาพของงาน (Quality)

 2. ปริมาณงาน (Quantity)

 3. เวลา (Time)
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อุปกรณ์	และวิธีด�าเนินการวิจัย
 ในวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตการท�างานของข้าราชการและ

บคุลากรกรุงเทพมหานคร สงักดัส�านกัการคลัง ทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพ 

ในการท�างาน มีรายละเอียดดังนี้ 

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้าราชการและบุคลากร

กรงุเทพมหานคร สงักดัส�านกัการคลงั ทีป่ฏบิติัหน้าทีใ่นศาลาว่าการ

กรุงเทพมหานคร จ�านวน 480 คน เลือกกลุ่มตัวอย่าง 230 ราย 

ค�านวณโดยใช้สตูรของ Yamanae (1973) ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่ 95% 

หรือความคลาดเคลื่อน 0.05 จะได้กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 218 ราย

แต่ทั้งนี้ เพื่อป ้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการตอบ

แบบสอบถาม ข้อมูลไม่สมบูรณ์ครบถ้วนทางศึกษาท�าจึงได้ใช ้

กลุ่มตัวอย่าง เป็นจ�านวน 230 ราย โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่าง  

ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (simple random sampling)

 กลุ ่มที่ใช ้ในการศึกษาเป็นข้าราชการและบุคลากร

กรงุเทพมหานคร สงักดัส�านกัการคลงั ทีป่ฏบิติัหน้าทีใ่นศาลาว่าการ

กรุงเทพมหานครเสาชิงช้า เลือกกลุ่มตัวอย่าง 230 ราย มาจาก

ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดส�านักการคลัง โดย

ให้เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 

ได้แก่ แบบสอบถาม น�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยใช้ 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม เป็นการสอบถามในเรื่อง เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อายุงาน ต�าแหน่งงาน รายได้ การสร้างลักษณะค�าถามเป็นลักษณะ

นามบัญญัติ (Nominal Scale) เป็นการวัดข้อมูลเพื่อจัดแบ่งข้อมูล

ออกเป็นกลุม่ ๆ  ตามคณุสมบติัทีก่�าหนด โดยมคี�าตอบให้เลือกหลาย

ค�าตอบ แต่ผู้ตอบสามารถเลือกตอบเพียงข้อเดียว ข้อมูลที่วัดได ้

ในระดับนี้ใช้สถิติอย่างง่ายในการค�านวณ คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 

โดยในส่วนข้อมูลส่วนที่ 1 ประกอบด้วย จ�านวนค�าถามทั้งสิ้น 6 ข้อ 

มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)

 ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคดิเหน็เก่ียวกบัคุณภาพ

ชวีติการท�างานของข้าราชการและบคุลากรกรงุเทพมหานคร สงักัด 

ส�านักการคลัง โดยเป็นลักษณะค�าถามแบบค่าคะแนน แบ่งค่า

คะแนนระดับความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ ตามแบบลิเคิร์ท  

(Likert) แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเป็นข้อค�าถามชนิดมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ย

(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผู้วิจัยได้

ใช้กรอบแนวคดิในการวจิยัโดยประยกุต์จากแนวคดิของ Cummings 

and Huse (1985) ทฤษฎีคุณภาพชีวิตการท�างาน 

 ส่วนท่ี 3 เป ็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ ยวกับ

ประสิท ธิภาพในการท�างานของข ้าราชการและบุคลากร

กรุงเทพมหานคร สังกัดส�านักการคลัง โดยเป็นลักษณะค�าถาม 

แบบค่าคะแนน แบ่งค่าคะแนนระดบัความคดิเหน็ออกเป็น 5 ระดบั 

ตามแบบลิเคอร์ท (Likert) แบบสอบถาม ที่สร้างขึ้นเป็นข้อค�าถาม

ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) สถิติที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) ผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิดในการวิจัยโดยประยุกต์จาก

แนวคิดของ Peterson & Plowman (1953) ทฤษฎีประสิทธิภาพ

ในการท�างาน ส่วนการทดสอบสมมติฐานใช้สถิติเชิงอนุมาน  

(Inferential Statistics) ได้แก่ t-test การวิเคราะห์แบบ ANOVA 

ใช้ F-test (One-way ANOVA) Pearson Product Moment 

Correlation และ Multiple Regression Analysis

 ผู ้วิจัยได ้น�าแบบสอบถามฉบับร ่างท่ีสร ้างขึ้นไปให้ 

ผู ้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู ้และประสบการณ์เพื่อตรวจสอบความ 

เทีย่งตรงเชงิเนือ้หาและความถกูต้องในส�านวนภาษา โดยผู้ทรงคณุวฒุิ 

ได้ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม จ�านวน 3 ท่าน โดยหาดัชนีความ

สอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ซึ่งได้

ค่าเฉลี่ยทั้งฉบับเท่ากับ .943

ผลการวิจัย
 จากการศกึษาเรือ่งคุณภาพชวีติการท�างานของข้าราชการ

และบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดส�านักการคลัง ที่มีผลต่อ

ประสิทธิภาพในการท�างาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 

เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 41-50 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  

มีอายุงาน 21 ปีขึ้นไป ต�าแหน่งข้าราชการระดับปฏิบัติการ/ 

ช�านาญการ และมีรายได้ 15,001-25,000 บาท

 1.	 คุณภาพชีวิ ตของข ้ าราชการและบุคลากร

กรุงเทพมหานคร	สังกัดส�านักการคลัง

  จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับระดับคุณภาพชีวิตของ

ข้าราชการและบคุลากรกรงุเทพมหานคร สงักดัส�านกัการคลงั พบว่า 

ภาพรวมอยู่ในระดับความส�าคัญมาก โดยคุณภาพชีวิตการท�างาน

ด้านท่ีมรีะดบัความส�าคญัมาก ประกอบด้วย ด้านสภาพแวดล้อมทีด่ี 

และมคีวามปลอดภัย ด้านสังคมสมัพนัธ์ ด้านลักษณะการบรหิารงาน 

ด้านความอิสระจากงาน และด้านความภูมิใจในองค์การ คุณภาพ

ชีวิตการท�างานด้านที่มีระดับความส�าคัญปานกลาง ประกอบด้วย 

ด้านค่าตอบแทนที่ยุติธรรมเพียงพอ ด้านการพัฒนาศักยภาพของ 

ผู้ปฏิบัติงาน และด้านความก้าวหน้าและมั่นคงในการท�างาน

 2.	 ประสิทธิภาพการท�างานของข้าราชการและ

บุคลากรกรุงเทพมหานคร	สังกัดส�านักการคลัง

  จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็น

ประสทิธภิาพการท�างานของข้าราชการและบคุลากรกรงุเทพมหานคร 

สังกัดส�านักการคลัง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก 

โดยประสิทธิภาพการท�างานของข ้าราชการและบุคลากร

กรงุเทพมหานคร สงักดัส�านกัการคลงั ด้านทีม่รีะดบัความคดิเหน็มาก 

ประกอบด้วย ด้านคุณภาพของงาน ด้านปริมาณงาน และด้านเวลา 
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 3.	 เปรียบเทยีบประสทิธภิาพการท�างานของข้าราชการ

และบุคลากรกรุงเทพมหานคร	สังกัดส�านักการคลัง	จ�าแนกตาม

ข้อมูลส่วนบุคคล

  สมมติฐานที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผล 

ต่อประสิทธิภาพในการท�างานของข้าราชการและบุคลากร

กรุงเทพมหานคร สังกัดส�านักการคลัง ที่แตกต่างกัน

  ผลการทดสอบสมมตุฐิาน พบว่า ข้อมลูส่วนบคุคลด้าน

เพศ ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา ด้านอายุงาน และด้านรายได้  

ทีแ่ตกต่างกนั มีผลต่อประสทิธภิาพในการท�างานของข้าราชการและ

บคุลากรกรงุเทพมหานคร สงักดัส�านกัการคลงั ไม่แตกต่างกนั  ข้อมลู

ส่วนบุคคลด้านต�าแหน่งงานท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพ 

ในการท�างานของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัด

ส�านักการคลัง แตกต่างกัน

 4.	 ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างคณุภาพชวีติการท�างาน

มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพในการท�างานของข้าราชการและ

บุคลากรกรุงเทพมหานคร	สังกัดส�านักการคลัง

  สมมตฐิานที ่2 คณุภาพชวีติการท�างานมคีวามสมัพนัธ์

กับประสิทธิภาพในการท�างานของข้าราชการและบุคลากร

กรุงเทพมหานคร สังกัดส�านักการคลัง

  ผลการทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์หาความ

สัมพันธ ์ระหว ่างคุณภาพชีวิตการท�างานมีความสัมพันธ ์กับ

ประสิทธิภาพในการท�างานของข ้าราชการและบุคลากร

กรุงเทพมหานคร สังกัดส�านักการคลัง แสดงดังตารางที่ 1

ตารางที่	1  การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท�างานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท�างานของข้าราชการ 

  และบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดส�านักการคลัง

คุณภาพชีวิตการท�างาน ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท�างานของข้าราชการ และบุคลากร

 กรุงเทพมหานคร สังกัดส�านักการคลัง 

  r    ค่า Sig ระดับความสัมพันธ์ ล�าดับ

ด้านค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ .385** .000 น้อยทิศทางเดียวกัน 8

ด้านสภาพแวดล้อมที่ดีและมีความปลอดภัย .488** .000 ปานกลางทิศทางเดียวกัน 6

ด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน .525** .000 ปานกลางทิศทางเดียวกัน 3

ด้านความก้าวหน้าและมั่นคงในการท�างาน .434** .000 ปานกลางทิศทางเดียวกัน 7

ด้านสังคมสัมพันธ์ .575** .000 ปานกลางทิศทางเดียวกัน 2

ด้านลักษณะการบริหารงาน .499** .000 ปานกลางทิศทางเดียวกัน 5

ด้านความอิสระจากงาน  .524** .000 ปานกลางทิศทางเดียวกัน 4

ด้านความภูมิใจในองค์การ .636** .000 สูงทิศทางเดียวกัน 1

ภาพรวมเฉลี่ย .508  ปานกลางทิศทางเดียวกัน 

**  มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (2-tailed)

  จากตารางที ่1 ความสัมพนัธ์ระหว่างคณุภาพชีวติการ

ท�างานมคีวามสมัพันธ์กบัประสทิธภิาพในการท�างานของข้าราชการ

และบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดส�านักการคลัง ภาพรวมเฉลี่ย

มีความสัมพันธ์ระดับปานกลางทิศทางเดียวกัน ( r ) = .508 โดยมี

รายละเอียดระดับความสัมพันธ์สูงทิศทางเดียวกัน คือ ด้านความ

ภูมิใจในองค์การ ระดับความสัมพันธ์ปานกลางทิศทางเดียวกัน 

ประกอบด้วย ด้านสภาพแวดล้อมท่ีดีและมีความปลอดภัย ด้าน 

การพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน ด้านความก้าวหน้าและมั่นคง

ในการท�างาน ด้านสังคมสัมพันธ์ ด้านลักษณะการบริหารงาน ด้าน

ความอสิระจากงาน และระดบัความสัมพนัธ์น้อยทศิทางเดยีวกนั คอื 

ด้านค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ

  สมมติฐานที่ 3 คุณภาพชีวิตการท�างานมีอิทธิพล 

ต่อประสิทธิภาพในการท�างานของข้าราชการและบุคลากร

กรุงเทพมหานคร สังกัดส�านักการคลัง

  ผลการวิเคราะห์ข ้อมูลโดยใช้สถิติเปรียบเทียบ 

คุณภาพชีวิตการท�างานมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการท�างาน 

ของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดส�านักการคลัง 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบสรุปได้ดังตารางที่ 2
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  จากตารางที่ 2 เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท�างาน

ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการท�างานของข้าราชการและ

บุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดส�านักการคลัง พบว่า คุณภาพชีวิต

การท�างานด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน และด้าน 

ความภูมิใจในองค์การ มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการท�างาน 

ของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดส�านักการคลัง 

อย่างมนัียส�าคญัทางสถติทิีร่ะดับ .01 และด้านค่าตอบแทนทีย่ตุธิรรม 

เพียงพอ ด้านความก้าวหน้าและมั่นคงในการท�างาน ด้านสังคม

สัมพันธ์ และด้านความอิสระจากงาน มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ 

ในการท�างานของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัด 

ส�านกัการคลงั อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  ส่วนด้านสภาพ

แวดล้อมที่ดีและมีความปลอดภัย และด้านลักษณะการบริหารงาน 

ไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการท�างานของข้าราชการและ

บุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดส�านักการคลัง

สรุปและอภิปรายผล
 จากการศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวติการท�างานของข้าราชการ

และบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดส�านักการคลัง ที่มีผลต่อ

ประสิทธิภาพในการท�างาน มีประเด็นที่จะมาอภิปรายดังน้ี ระดับ

คุณภาพชีวิตของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัด 

ส�านักการคลัง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับความส�าคัญมาก โดย

คณุภาพชวีติการท�างานด้านทีมี่ระดบัความส�าคญัมาก ประกอบด้วย 

ด้านสภาพแวดล้อมที่ดีและมีความปลอดภัย ด้านสังคมสัมพันธ์  

ด้านลกัษณะการบรหิารงาน ด้านความอสิระจากงาน และด้านความ

ภูมิใจในองค์การ คุณภาพชีวิตการท�างานด้านที่มีระดับความส�าคัญ

ปานกลาง ประกอบด้วย ด้านค่าตอบแทนที่ยุติธรรมเพียงพอ ด้าน

การพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน และด้านความก้าวหน้าและ

มัน่คงในการท�างาน และระดับความคิดเหน็ประสิทธภิาพการท�างาน

ของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดส�านักการคลัง 

พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก โดยประสิทธิภาพ 

การท�างานของข้าราชการและบคุลากรกรงุเทพมหานคร สงักัดส�านกั

การคลัง ด้านทีม่รีะดบัความคิดเหน็มาก ประกอบด้วย ด้านคณุภาพ

ของงาน ด้านปริมาณงาน และด้านเวลา คุณภาพชีวิตการท�างาน 

มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท�างานของข้าราชการและ

บุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดส�านักการคลัง ในภาพรวมมีระดับ

ความสัมพันธ์ปานกลางทิศทางเดียวกัน โดยมีรายละเอียดระดับ

ความสัมพันธ์สูงทิศทางเดียวกัน คือ ด้านความภูมิใจในองค์การ 

ระดับความสัมพันธ์ปานกลางทิศทางเดียวกัน ประกอบด้วย ด้าน

สภาพแวดล้อมที่ดีและมีความปลอดภัย ด้านการพัฒนาศักยภาพ

ของผู้ปฏิบัติงาน ด้านความก้าวหน้าและมั่นคงในการท�างาน ด้าน

สงัคมสมัพนัธ์ ด้านลกัษณะการบรหิารงาน ด้านความอสิระจากงาน 

และระดับความสัมพันธ์น้อยทิศทางเดียวกัน คือ ด้านค่าตอบแทน 

ที่ยุติธรรมและเพียงพอ

 จากการศึกษาคุณภาพชีวิตการท�างานของข้าราชการ 

และบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดส�านักการคลัง ที่มีผลต่อ

ประสิทธิภาพในการท�างาน  ผู้ศึกษามีประเด็นที่จะอภิปรายดังนี้

 คุณภาพชีวิตการท�างานของข้าราชการและบุคลากร

กรงุเทพมหานคร สงักัดส�านกัการคลงั จากการศึกษาพบว่า ภาพรวม 

อยูใ่นระดบัความส�าคญัมาก และเมือ่พจิารณารายด้าน พบว่า ปัจจยั

ด้านผลตอบแทนทีย่ตุธิรรมและเพียงพอมค่ีาเฉลีย่น้อยท่ีสดุ อธิบาย

ได้ว่า ข้าราชการและบคุลากรกรงุเทพมหานคร สังกดัส�านกัการคลงั 

ที่มีรายได้ที่แตกต่างกันจะมีคุณภาพชีวิตที่แตกต่างกัน เนื่องจาก

จ�านวนบุคลากรที่มีไม่เพียงพอ ส่งผลให้ข้าราชการและบุคลากร

กรงุเทพมหานคร สังกดัส�านกัการคลัง ต้องปฏิบตังิานในปริมาณมาก

ตารางที่	2 คุณภาพชีวิตการท�างานที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการท�างานของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร 

  สังกัดส�านักการคลัง

คุณภาพชีวิตการท�างาน B Std. Error Beta t Sig. ผลการทดสอบ

(Constant)                                       1.200 .182  6.578 .000** 

ด้านค่าตอบแทนที่ยุติธรรมเพียงพอ .096 .047 .108 2.037 .043* มี

ด้านสภาพแวดล้อมที่ดีและมีความปลอดภัย -.006 .047 -.008 -.134 .894 ไม่มี

ด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน .241 .057 .313 4.195 .000** มี

ด้านความก้าวหน้าและมั่นคงในการท�างาน -.124 .058 .164 2.144 .033* มี

ด้านสังคมสัมพันธ์ .154 .068 .198 2.266 .024* มี

ด้านลักษณะ การบริหารงาน -.034 .055 -.049 -.617 .538 ไม่มี

ด้านความอิสระจากงาน .139 .045 .184 3.100 .002* มี

ด้านความภูมิใจในองค์การ .026 .054 .341 4.800 .000** มี

** มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (2-tailed)
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กิตติศักดิ์  ทองหล้า, ชิณโสณ์  วิสิฐนิธิกิจา

เกินก�าลัง จึงเป็นเหตุให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร 

สังกัดส�านักการคลัง มีมุมมองด้านค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและ 

เพียงพอน้อยกว่าด้านอื่น ๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของสุรีย์พร   

วิสุทธากรณ์ (2558) ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิต

ในการท�างานกับผลการปฏิบัติงานของบุคลากรส�านักงานปลัด

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า ปัจจัยด้านผลตอบแทน 

ที่ยุติธรรมและเพียงพอมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดเช่นกัน อธิบายได้ว่า  

ผู้ปฏิบัติงานที่มีรายได้แตกต่างกันจะมีคุณภาพชีวิตการท�างาน 

ที่แตกต่างกัน ส่วนสาเหตุท่ีท�าให้องค์ประกอบคุณภาพมีความ 

แตกต่างกันแต่คุณภาพชีวิตโดยรวมไม่แตกต่าง อาจเน่ืองมาจาก

ปัจจัยความคดิเหน็เกีย่วกบัคณุภาพชวีติการท�างานด้านผลตอบแทน

ทีย่ตุธิรรมและเพียงพอซ่ึงเป็นจดุเด่นของความแตกต่างนัน้มอีทิธพิล

ต่อความคดิเห็นเกีย่วกบัคณุภาพชีวติโดยรวมแต่ยงัคงมอีทิธิพลร่วม

อันเนื่องมาจากความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับคุณภาพชีวิตการท�างาน

ในประเด็นด้านอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท�างานโดยรวม 

จึงเป็นเหตุผลท่ีแสดงให้เห็นว่าควรมีการปรับปรุงคุณภาพชีวิตการ

ท�างานของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดส�านัก

การคลัง ไปพร้อมกันในหลาย ๆ ด้าน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย

คุณภาพชีวิตโดยรวมของอุสุมา  ศักดิ์ไพศาล (2556) ศึกษาเรื่อง

คุณภาพชีวิตการท�างานท่ีมีผลกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ของพนักงานบริษัท อินเตอร์ เรียลตี้ แมเนจเม้นท์ จ�ากัด พบว่า

คณุภาพชวีติในการท�างาน โดยรวมอยูใ่นระดบัความส�าคญัมากและ 

ณิศาภัทร  ม่วงค�า (2559) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการท�างาน

ของบุคลากร : กรณีศึกษาเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัย มูลนิธิมิราเคิล 

ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา 

พรรณวดี พบว่า คุณภาพชีวิตในการท�างาน โดยรวมอยู่ในระดับ

ความส�าคัญมาก

 ประสิทธิภาพในการท�างานของข้าราชการและบุคลากร

กรุงเทพมหานคร สังกัดส�านักการคลัง จากการศึกษาพบว่า 

ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณา 

รายด้าน พบว่า ปัจจัยด้านเวลามีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด อธิบายได้ว่า 

ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดส�านักการคลัง  

มภีารกจิงานทีป่รมิาณมาก แต่จ�านวนบคุลากรทีม่ไีม่เพยีงพอ ส่งผล

ให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดส�านักการคลัง 

ต้องใช้เวลาในการปฏบัิตงิานแต่ละอย่างมากเกนิความจ�าเป็น จึงเป็น

เหตุให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดส�านัก 

การคลัง มีมุมมองด้านเวลาน้อยกว่าด้านอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับ 

งานวิจัยของสุรีย์พร  วิสุทธากรณ์ (2556) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์

ระหว่างคณุภาพชวีติในการท�างานกบัผลการปฏิบตังิานของบคุลากร

ส�านกังานปลดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร พบว่า 

ข้อจ�ากัดเรื่องปริมาณงานและจ�านวนบุคลากรในหน่วยงานส่งผล

ให้การปฏิบัติงานของบุคลากรส�านักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สาร ต้องใช้เวลาท่ีนานกว่าปกตใินการท�างาน 

สอดคล้องกบัผลการวจิยัของ ณฏัฐรนิย์ี  พศิวงษ์ (2558) ศกึษาเรือ่ง 

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท�างานกับประสิทธิภาพ 

ในการท�างาน พนักงานธนาคารออมสิน ภาค 1 พบว่า ความคิดเห็น

เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการท�างานอยู่ในระดับมาก 

 เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการท�างานของข้าราชการ

และบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดส�านักการคลัง จากการศึกษา

พบว่า ปัจจัยข้อมูลส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา  

อายงุาน และรายได้ทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อประสทิธภิาพในการท�างาน 

ของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดส�านักการคลัง

ไม่แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่าไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการท�างาน 

ยกเว้น ปัจจัยด้านต�าแหน่งงานที่แตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพ

ในการท�างานของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัด 

ส�านักการคลังแตกต่างกัน อธิบายได้ว่าไม่ว่าจะเป็นเพศ อายุ  

ระดับการศึกษา อายุงาน และรายได้ ถึงแม้ว่ามีความต่างกัน  

แต่ผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอาจจะเป็นการปฏิบัติงานท่ี

คล้ายคลึงกัน มีวิธีปฏิบัติที่เหมือนกัน จึงมีประสิทธิภาพไม่ต่างกัน  

แต่ต�าแหน่งงานที่ต่างกัน ท�าให้มีความรับผิดชอบและปริมาณงาน 

ทีต่่างกนั การต้องมส่ีวนในเรือ่งบรหิารงาน การรบัผดิชอบในทีม และ 

ผู้ใต้บังคับบัญชา พร้อมกับรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายเป็น

ประจ�าอยู่แล้ว ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการท�างานของข้าราชการ

และบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดส�านักการคลัง นั้นแตกต่างกัน 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรีย์พร  วิสุทธากรณ์ (2558) ศึกษา

เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท�างานกับผลการ

ปฏบิตังิานของบคุลากรส�านกังานปลัดกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ 

พบว่า ปัจจัยลักษณะบุคคล ด้านต�าแหน่งงาน มีผลการปฏิบัติงาน 

ทีแ่ตกต่างกัน เนือ่งจากบคุลากรส�านกังานปลัดกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศ มตี�าแหน่งงานทีห่ลากหลายและความรบัผิดชอบในงาน

ที่ไม่เหมือนกัน ส่งผลให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร

ส�านักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นแตกต่างกัน

สอดคล้องกบัผลการวจิยัของ อสุุมา  ศักดิไ์พศาล (2556) ศึกษาเรือ่ง 

คุณภาพชีวิตการท�างานที่มีผลกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ของพนักงาน บริษัท อินเตอร์ เรียลตี้ แมเนจเม้นท์ จ�ากัด ที่พบว่า 

ต�าแหน่งงานที่แตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพในการท�างาน 

ที่แตกต่างกัน

 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท�างานมีความ

สัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท�างานของข้าราชการและบุคลากร

กรงุเทพมหานคร สงักดัส�านกัการคลัง พบว่า คณุภาพชีวติการท�างาน

มคีวามสัมพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนักบัประสิทธภิาพในการท�างานของ

ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดส�านักการคลัง 

อธิบายได้ว่า ถ้าข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัด 

ส�านักการคลัง มีคุณภาพชีวิตในการท�างานที่มาก ก็จะส่งผลให้การ
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ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากตามไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ สุรีย์พร  วิสุทธากรณ์ (2558) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง

คุณภาพชีวิตในการท�างานกับผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

ส�านักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า คุณภาพชีวิต

ในการท�างานกับผลการปฏิบัติงานของบุคลากร มีความสัมพันธ์กัน

ทางบวก หมายถึง ถ้าบุคลากรส�านักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศมีคุณภาพชีวิตในการท�างานที่มาก ก็จะส่งผลให้ผลการ

ปฏิบัติงานมากตามไปด้วย  

ข้อเสนอแนะ
 ในการศึกษาครั้งนี้ท�าให้ทราบถึงคุณภาพชีวิตการท�างาน

ของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดส�านักการคลัง 

ซึ่งสามารถน�ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท�างาน

เพือ่สร้างประสทิธภิาพในการท�างาน ผูศ้กึษามข้ีอเสนอแนะคุณภาพ

ชีวิตการท�างานด้านที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการท�างานของ

ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดส�านักการคลัง เพื่อ

เป็นประโยชน์ดังต่อไปนี้

 ด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชา

ควรมอบหมายงานให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร 

สังกัดส�านักการคลัง ได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการ

ปฏิบัติงาน เช่น ควรเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมแก้ปัญหา 

ร่วมกับผู้บังคับบัญชาระดับสูง ร่วมเสนอความคิดในการปฏิบัติงาน 

มีการจัดท�าคู ่มือการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานเพื่อเป็น

มาตรฐาน เช่น คู่มือกระบวนการจัดเก็บภาษี เป็นต้น และเปิดกว้าง

ส�าหรับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานใหม่ เพื่อเป็นการพัฒนา 

ให้เกิดสมรรถนะในงานที่รับผิดชอบ 

 ด้านสงัคมสมัพนัธ์ ผูบ้งัคบับญัชาควรส่งเสรมิให้ข้าราชการ

และบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดส�านักการคลัง ท�างานเป็นทีม

และสามารถท�างานทดแทนงานกนัได้ เช่น หากเกดิปัญหาการเจบ็ป่วย 

ฉกุเฉนิของบคุลากรต�าแหน่งนัน้ ๆ  จะช่วยให้งานทีท่�ามกีารทดแทน

กนัได้โดยไม่สะดดุ และควรจดักจิกรรมเพือ่เสริมสร้างความสมัพนัธ์

ที่ดีคนในหน่วยงาน

 ด้านความอิสระจากงาน ผู้บังคับบัญชาควรส่งเสริมให้

ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดส�านักการคลัง  

ได้มีวิธีคิด วิธีปฏิบัติงานเพื่อไปถึงเป้าหมายของงานได้อย่างอิสระ  

คือ ไม่รบกวนการท�างาน หรือเร่งรัดการปฏิบัติงานมากเกินไป แต่

ควรแนะน�าให้มีการวางแผนการท�างานอย่างเป็นระบบจัดล�าดับ

ความส�าคญัก่อนหลงั เพือ่ให้เกดิความสมดลุระหว่างการท�างานและ

การใช้ชีวิตส่วนตัว

 ด้านค่าตอบแทนท่ียุติธรรมเพียงพอ ผู้บังคับบัญชาควร

ก�าหนดค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานตามความรู้ความสามารถ และ

ต�าแหน่งงานให้เหมาะสมต่อการด�ารงชวีติ พจิารณาเพิม่ค่าตอบแทน

ตามผลงานด้วยความยตุธิรรมและให้เหมาะสมกบัการด�ารงชพี เช่น 

ให้มีการเบิกจ่าย OT ในส่วนของหน่วยงานท่ีจ�าเป็นต้องใช้เวลา

ท�างานนอกเวลาราชการ

 ด้านความก้าวหน้าและมัน่คงในการท�างาน ผู้บงัคบับญัชา

ควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาตาม 

ความสามารถอย่างเทีย่งธรรมโดยวดัจากผลการปฏบิตังิานทีผ่่านมา 

ส่งเสริมให้ผู้ที่มีผลงานโดดเด่นมีโอกาสก้าวหน้าในสายงานอาชีพ

อย่างมั่นคงและส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเองในรูปแบบต่าง ๆ เช่น

การอบรม สัมมนา การศึกษาต่อเพือ่เพิม่พนูความสามารถให้ท�างาน

ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความมั่นใจ

 ด้านความภูมิใจในองค์การ ผู้บังคับบัญชาและหน่วยงาน 

ควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม เช่น กิจกรรมท�าความดี

ต่าง ๆ กิจกรรมจิตอาสาเราท�าความดีด้วยหัวใจ และให้ข้าราชการ

และบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดส�านักการคลัง ได้มีโอกาสได้

รับรู้และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมเพื่อสังคม หรือส่วนรวมขององค์การ 

เพื่อก่อให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้สังกัดหน่วยงานนี้

 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

 ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างประสทิธภิาพการท�างานของ

ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดส�านักการคลัง 

กับความพึงพอใจของของประชาชนผู้รับบริการ
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม  

เขตภาษเีจริญ กรุงเทพมหานคร ใน 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการรูจ้กันกัเรียนเป็นรายบคุคล 2) ด้านการคัดกรองนกัเรยีน 3) ด้านการส่งเสรมิ 

และพัฒนานักเรียน 4) ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา และ 5) ด้านการส่งต่อนักเรียน ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูโรงเรียน 

วดัจนัทร์ประดษิฐาราม จ�านวน 81 คน เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั มค่ีาความเชือ่มัน่เท่ากบั 

0.986 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 ผลการวจัิยพบว่า การด�าเนนิงานระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรยีนของโรงเรยีนวดัจนัทร์ประดษิฐาราม เขตภาษเีจริญ กรงุเทพมหานคร 

พบว่า โดยรวมทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา

คือ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ส่วนด้านการป้องกันและแก้ปัญหา มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด

ค�าส�าคัญ : การด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

Abstract
 The purpose of this research was to study The Implementation of Student Care and Support System at 

Watchanpradittharam School, Phasicharoen District, Bangkok. The five aspects of student care and support system 

included 1) knowing students individually, 2) student classification, 3) student promotion and development,  

4) problem prevention and solving, 5) student transfer. The population was 81 teachers of the school. The instrument 

was a 5-point rating scale questionnaire of which the reliability was 0.986. The statistics used for data analysis were 

percentage, mean, and standard deviation.

 The results showed that the overall level of the implementation of student care and support system  

at Watchanpradittharam School, Phasicharoen District in Bangkok was at a high level. Student promotion and  

development was rated the highest followed by knowing students individually. The aspect of problem prevention 

and solving was rated the lowest.

Keyword : The Implementation of Student Care and Support System
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บทน�า
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2553 ก�าหนดความมุง่หมายและหลกัการจดัการศกึษาว่า การ

จัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

ทั้งร่างกาย จิตใจสติปัญญา ความรู้และคุณธรรม รวมทั้งการเป็น 

ผู้ที่มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการด�ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ

ผูอ้ืน่ได้อย่างมคีวามสขุ ดงัจะเห็นได้จากการก�าหนดแนวการจดัการ

ศึกษาในมาตรา 22 ให้ผู้เรียนทุกคน มีความสามารถเรียนรู้และ

พัฒนาตนเองได้ และโดยให้ถือว่าผู้เรียนมีความส�าคัญท่ีสุด นั่นคือ 

กระบวนการในการจัดการศึกษาจะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ

พัฒนาตนเองตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ โดยในการจัดการ

ศึกษาต้องเน้นความส�าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ 

และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา  

ซึง่สอดคล้องกบัมาตรา 23 ข้อ 5 ตามพระราชบญัญตัฯิ ฉบบัดงักล่าว 

(ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542)

 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกังวลใจ

เกี่ยวกับจ�านวนนักเรียนท่ีประสบความล้มเหลวในการศึกษา ซึ่งใน

แต่ละปีมีสถิตนัิกเรียนเป็นจ�านวนมากทีป่ระสบความล้มเหลวในการ

ศึกษา (สันติสุข  สันติศาสนสุข, 2552 : 87) ศึกษาสาเหตุพบว่า 

นกัเรยีนทีป่ระสบความล้มเหลวในการศกึษาส่วนใหญ่เกิดจากปัญหา

ครอบครัว ปัญหาความยากจน มีภาระต้องดูแลช่วยเหลือคน 

ในครอบครวั ปรับตวัเข้ากบัสงัคมในโรงเรยีนไม่ได้ ไม่ชอบวธิกีารสอน 

ของครู ขาดการดูแลเอาใจใส่จากผู้ปกครองและปัญหาอื่น ๆ ทั้งที่

เกิดจากผู้ปกครองท่ีไม่มีความพร้อม โรงเรียนท่ีไม่ได้ดูแลเอาใจใส่

อย่างใกล้ชิด ตัวนักเรียนเองที่ขาดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และหาก 

ปล่อยให้นักเรียนแม้เพียงคนเดียวหลุดออกจากระบบการศึกษา 

น่ันหมายถงึ ความสญูเสยีอย่างประเมนิค่าไม่ได้ทัง้ในแง่เศรษฐศาสตร์ 

โอกาสในการพฒันาสงัคมและความรูส้กึของพ่อแม่ผูป้กครองทีห่วัง

จะให้โรงเรียนสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เด็กและเยาวชน หากโรงเรียน 

ไม่คิดที่จะดูแลช่วยเหลือนักเรียนยังปล่อยปละละเลยให้นักเรียน 

หลุดออกจากระบบการศึกษา แล้วไปสร้างปัญหาให้สังคมอย่างที่

ใคร ๆ ก็คาดไม่ถึง โรงเรียนจะเป็นสถาบันทางสังคมที่เป็นที่พึ่งของ

สังคมได้อย่างไร การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีความ

ส�าคัญมาก ซ่ึงผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว ผู้ปกครองและ

ชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการวางแผน ป้องกันดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ในด้านพฤติกรรม โดยเน้นให้ครูใช้รูปแบบกลยุทธ์ผสมผสานพัฒนา

ส่งเสริม สนับสนุนพฤติกรรม อาทิเช่น จัดกิจกรรมในชั้นเรียน 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร ตลอดจนกิจกรรมนอกชั้นเรียน เป็นต้น โดย

ค�านึงถึงศักยภาพและความสามารถของนักเรียนเป็นหลัก เพื่อมุ่งสู่

เป้าหมายผลสมัฤทธิท์างวชิาการ และพฤตกิรรมของผูเ้รยีนให้พฒันา

ตามศักยภาพของตนเอง ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนและ

ประสบความส�าเร็จในชีวิตตามวิถีของตนเอง อีกทั้งปัจจัยที่ส�าคัญ 

ทีจ่ะท�าให้การด�าเนนิงานระบบดูแลช่วยเหลอืนกัเรียนประสบความ

ส�าเรจ็ คอื ความตัง้ใจจรงิในการสนบัสนนุการด�าเนนิงานการตดิตาม

ผลอย่างสม�่าเสมอของผู้บริหารและครูทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน

ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนผลักดันให้การด�าเนินงานช่วยเหลือ

นกัเรียนเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยทีค่รตู้องมคีวามเข้าใจระบบ

การดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีวิธีการและมีเครื่องมือที่หลากหลาย  

แต่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาต่าง ๆ 

ไม่ว่าจะเป็นปัญหาท่ีเกิดจากตัวของนักเรียนเอง ปัญหาจากสภาพ

ครอบครัว พ่อแม่และผู้ปกครอง ปัญหาในโรงเรียนเนื่องจากครู  

เพื่อนนักเรียน บรรยากาศในโรงเรียนและสภาพแวดล้อมทางสังคม 

โรงเรียนจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องบริหารจัดการ เพื่อดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนอย่างใกล้ชิดใน 5 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย 1) ด้านการ

รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 2) ด้านการคัดกรองนักเรียน 3) ด้าน 

การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 4) ด้านการป้องกันและช่วยเหลือ

นักเรียน 5) ด้านการส่งต่อนักเรียน ซึ่งวิธีการดังกล่าวเอื้อให้ระบบ

การดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อน�าไปปรับปรุง แก้ไขและพัฒนา

นกัเรยีนและเพือ่เป็นแนวทางแก่โรงเรยีน ในการบรหิารจดัการระบบ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียน อันจะส่งผลดีต่อเยาวชนของประเทศชาติ

สืบไป (สุภัสสร  สุริยะ, 2562 : 51)

 โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม ส�านักงานเขตภาษีเจริญ 

กรุงเทพมหานคร มีนักเรียนจ�านวนมากที่ได้รับผลกระทบท้ังโดย 

ทางตรงและทางอ้อม ซึ่งในการส�ารวจข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับนักเรียน 

พบข้อมูลนักเรียนมีปัญหาหลายประการ เช่น ปัญหาครอบครัว 

ปัญหาการหย่าร้าง ปัญหาด้านเศรษฐกิจ บิดามารดาอยู่ต่างจังหวัด 

นกัเรยีนต้องอาศยัอยูก่บัญาตพิีน้่อง สภาพเช่นนีท้�าให้นกัเรยีนว้าเหว่ 

มีความรู้สึกขาดความอบอุ่น มีผลกระทบต่อด้านการเรียนมีผล 

การเรียนตกต�่า ซ่ึงนักเรียนเหล่านี้ถ้าถูกชักจูงไปในทางที่ไม่ดี เช่น 

การใช้สารเสพติดหรือไปเที่ยวเตร่มั่วสุมอาจคล้อยตามได้ง่าย จาก

ความเป็นมาและปัญหาดังกล่าวนั้น ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นบุคลากร

ทางการศึกษา ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการด�าเนินงานระบบ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม 

ส�านักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร จึงมีความประสงค์ที่จะ

ศึกษาการด�าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อเป็น

แนวทางในการปรบัปรงุพฒันาการด�าเนนิงานระบบการดแูลช่วยเหลอื 

นกัเรยีนให้เหมาะสม ซึง่จะส่งผลให้เกดิประสิทธภิาพและประสทิธผิล

ต่อนกัเรยีนให้ได้รับการช่วยเหลอื มีพฒันาการอย่างเต็มตามศกัยภาพ 

เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและ 

สติปัญญา ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นที่มุ่งหวังของสังคมต่อไป

ในภายภาคหน้า ดงันัน้การด�าเนนิงานระบบการดูแลช่วยเหลอืนกัเรยีน 

สมควรที่จะมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาของนักเรียนในด้านต่าง ๆ 

ดังที่กล่าวมาข้างต้น เพราะการด�าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
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นักเรียนมีองค์ประกอบต่าง ๆ ที่จะช่วยในการรู้จักนักเรียนเป็นราย

บุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน การ

ป้องกันและแก้ไขปัญหา และการส่งต่อนักเรียน เพื่อการด�าเนินงาน

พัฒนาและการแก้ไขปัญหานักเรียนของโรงเรียนต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
 เพื่อศึกษาการด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ของโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม ส�านักงานเขตภาษีเจริญ

กรุงเทพมหานคร

อุปกรณ์และวิธีด�าเนินการวิจัย
 ประชากร

 ประชากร ได้แก่ ครูโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม 

ส�านกังานเขตภาษีเจรญิ กรงุเทพมหานคร ปีการศกึษา 2563 จ�านวน 

81 คน

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจัย

ในครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการด�าเนินงานระบบดูแล 

ช่วยเหลอืนกัเรียนของโรงเรยีนวัดจนัทร์ประดษิฐาราม ส�านกังานเขต

ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ยึดกรอบแนวคิดของส�านักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ระบบดูแล 

ช่วยเหลือนักเรียน (2559 : 14) ประกอบด้วย องค์ประกอบ 5 ด้าน 

คอื การรู้จกันกัเรยีนเป็นรายบคุคล การคดักรองนกัเรียน การส่งเสรมิ 

และพัฒนานักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหา และการส่งต่อ

นักเรียน แบ่งออกเป็น 2 ตอน

 ตอนที่	1 สอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จ�าแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การท�างาน  

มีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ

 ตอนที่	2 สอบถามการด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรยีนของโรงเรยีนวดัจนัทร์ประดษิฐาราม ส�านกังานเขตภาษเีจรญิ 

กรุงเทพมหานคร ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 10 ข้อ  

การคดักรองนกัเรยีน 10 ข้อ การส่งเสรมิและพฒันานกัเรยีน 10 ข้อ 

การป้องกันและแก้ไขปัญหา 10 ข้อ ด้านการส่งต่อนักเรียน 10 ข้อ 

รวม 50 ข้อ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน 

ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยเกณฑ์การให้คะแนน  

มีดังนี้

 ระดับ 5 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด

 ระดับ 4  หมายถึง  มีการปฏิบัติในระดับมาก

 ระดับ 3 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง

 ระดับ 2 หมายถึง  มีการปฏิบัติในระดับน้อย

 ระดับ 1 หมายถึง  มีการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด 

 ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ 

 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถาม ผูว้จิยัได้

ด�าเนินการตามขั้นตอนดังนี้

 1. ศกึษาทฤษฎ ีเอกสาร และงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง เพือ่น�า

ข้อมูลมาเป็นแนวทางในการก�าหนดโครงสร้างระบบดูแลช่วยเหลือ

นกัเรยีนของโรงเรยีนวดัจนัทร์ประดษิฐาราม ส�านกังานเขตภาษีเจรญิ 

กรุงเทพมหานคร

 2. น�าข้อมลูมาวเิคราะห์เนือ้หา ก�าหนดแนวคดิการด�าเนนิ 

งานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนของโรงเรยีนวดัจนัทร์ประดษิฐาราม 

ส�านักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

 3. สร้างแบบสอบถาม โดยใช้การรับรูข้องครทูีป่ฏบิติังาน

อยู่ในโรงเรียน 5 ด้าน ดังนี้ 1) การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  

2) การคัดกรองนักเรียน 3) การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน  

4) การป้องกันและแก้ไขปัญหา และ 5) การส่งต่อนักเรียน แล้วน�า

ฉบับร่างเสนอต่อกรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ์เพื่อพิจารณา 

ตรวจสอบแก้ไข ปรับปรุงให้ถูกต้องเหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์

ของการวิจัย

 4. น�าแบบสอบถามให้ผู ้เชี่ยวชาญ จ�านวน 3 ท่าน  

ตรวจสอบความถูกต้องและความเที่ยงตรงของเนื้อหาของแต่ละข้อ

ค�าถามได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC, Index of Objective 

Congruence) เท่ากับ 1.00

 5. ท�าการปรบัปรงุแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะ

ของผู้เชี่ยวชาญเป็นฉบับสมบูรณ์

 6. น�าแบบสอบถามที่มีการปรับปรุงแก้ไขสมบูรณ์แล้ว 

ไปทดลองใช้กับครูโรงเรียนวัดนิมมานรดี ส�านักงานเขตภาษีเจริญ 

กรุงเทพมหานคร จ�านวน 30 คน แล้วหาค่าความเชื่อมั่น  

(Reliability) ของแบบสอบถาม โดยวธิหีาค่าสัมประสิทธแิอลฟาของ

ครอนบาค (Conbach’s Alpha Coefficient, 1997 : 160-161).

ได้ความเชื่อมั่น 0.986

 7. น�าแบบสอบถามที่ผ ่านการตรวจสอบคุณภาพ  

ด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความเชื่อมั่นไปใช้กับครูโรงเรียน

วัดจันทร์ประดิษฐาราม ส�านักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

จ�านวน 81 คน

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 การเก็บรวบรวมเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ได้ด�าเนินการ

เก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้

 1. น�าหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ไปขอความร่วมมือจากผู้อ�านวยการโรงเรียน

วัดจันทร์ประดิษฐาราม ส�านักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

เพื่อแจกแบบสอบถามให้แก่ครูในโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม 

ส�านักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร จ�านวน 81 คน เพื่อเก็บ

รวบรวมข้อมูล
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 2. ผู ้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแจกแบบสอบถาม 

ด้วยตนเองจ�านวน 81 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

 ข้อมูลที่ได้จากระดับการด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรยีนของโรงเรยีนวดัจนัทร์ประดษิฐาราม ส�านกังานเขตภาษเีจรญิ 

กรงุเทพมหานคร ผูว้จัิยน�ามาวเิคราะห์โดยใช้โปรแกรมส�าเรจ็รปู ดงันี้

 1. วิ เคราะห ์สถานภาพของผู ้ตอบแบบสอบถาม  

ประกอบด้วย เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท�างาน โดย

ใช้ค่าร้อยละ

 2. วิเคราะห์ระดับการด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรยีนของโรงเรยีนวดัจนัทร์ประดษิฐาราม ส�านกังานเขตภาษเีจรญิ 

กรงุเทพมหานคร ใน 5 ด้าน ดงันี ้1) การรูจ้กันกัเรยีนเป็นรายบคุคล 

2) การคัดกรองนักเรียน 3) การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน  

4) การป้องกันและแก้ไขปัญหา และ 5) การส่งต่อนักเรียนโดยใช้ 

ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีเกณฑ์การแปลความหมาย

ของค่าเฉลี่ยดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545 : 103)

 ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับ

     มากที่สุด

 ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง มกีารปฏบิตัใินระดบัมาก

 ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง  มีการปฏิบัติในระดับ

     ปานกลาง

 ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง มกีารปฏบิตัใินระดบัน้อย

 ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49  หมายถึง  มีการปฏิบัติในระดับ

     น้อยที่สุด

ผลการวิจัย
 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่ง

เป็น 2 ตอน ดังนี้

 ตอนที่	1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบ 

สอบถาม จ�าแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ ์

การท�างาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด 81 คน ส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง จ�านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 83.95 และเป็นเพศชาย 

จ�านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 16.05 ส่วนใหญ่มีวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี จ�านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 64.20 และสูงกว่า 

ปริญญาตรี จ�านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 35.80 และส่วนใหญ ่

มีประสบการณ์การท�างานต�่ากว่า 10 ปี มากที่สุด จ�านวน 29 คน 

คดิเป็นร้อยละ 35.80 รองลงมาคอืประสบการณ์การท�างานมากกว่า 

20 ปี จ�านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 และน้อยที่สุด คือ

ประสบการณ์การท�างาน 10-20 ปี จ�านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 

30.86

 ตอนที่	2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการด�าเนินงาน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม 

ส�านกังานเขตภาษเีจรญิ กรงุเทพมหานคร น�าเสนอในรปูของค่าเฉลีย่

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ตารางที่	1 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม  

  ส�านักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยรวม 5 ด้าน

 ที่	 	 การด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	 μ	 σ	 ระดับ	 ล�าดับ

 1 ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 4.28 0.72 มาก 2

 2 ด้านการคัดกรองนักเรียน  4.25 0.72 มาก 3

 3 ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 4.36 0.67 มาก 1

 4 ด้านการป้องกันและแก้ปัญหา 4.23 0.72 มาก 5

 5 ด้านการส่งต่อนักเรียน   4.24  0.71  มาก 4

   รวม	 4.27	 0.71	 มาก 

 จากตารางที ่1 พบว่า การด�าเนนิงานระบบดแูลช่วยเหลอื

นักเรยีนของโรงเรยีนวดัจนัทร์ประดษิฐาราม ส�านกังานเขตภาษเีจรญิ 

กรุงเทพมหานคร โดยรวมท้ัง 5 ด้านอยู่ในระดับมาก (μ=4.27)  

เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการส่งเสรมิและพฒันานกัเรยีน 

มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (μ=4.36) รองลงมา คือ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็น

รายบุคคล (μ=4.28) ส่วนด้านการป้องกันและแก้ปัญหามีค่าเฉลี่ย

ต�่าสุด (μ=4.23) 

 โดยผลการวิจัยในแต่ละด้าน มีดังนี้

 1. การด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ

โรงเรียนวัดจันทร ์ประดิษฐาราม ส�านักงานเขตภาษี เจริญ 

กรงุเทพมหานคร ในด้านการรูจ้กันกัเรยีนเป็นรายบคุคล โดยรวมอยู่

ในระดับมาก (μ=4.28) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหาร

สถานศกึษา จดัให้มกีารด�าเนนิการรวบรวมข้อมลูด้านความสามารถ

ในการเรียนของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (μ=4.46) รองลงมาคือ  
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ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมายให้ครูสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเป็น

รายบุคคล (μ=4.44) ส่วนผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีการด�าเนิน

การรวบรวมข้อมูลด้านเศรษฐกิจของครอบครัวของนักเรียน มีค่า

เฉลี่ยต�่าสุด (μ=4.07)

 2. การด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ

โรงเรียนวัดจันทร ์ประดิษฐาราม ส�านักงานเขตภาษี เจริญ 

กรุงเทพมหานคร ในด้านการคัดกรองนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก (μ=4.25) เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผูบ้รหิารสถานศกึษา

จัดให้มีการใช้แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) ในการคัดกรอง

นักเรยีน มค่ีาเฉลีย่สงูสดุ (μ=4.60) รองลงมาคอื ผูบ้รหิารสถานศกึษา 

จดัให้มกีารจัดท�าสารสนเทศผลการคดักรองนกัเรยีนระดบัสถานศกึษา 

ให้เป็นปัจจุบันและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ (μ=4.30) ส่วนผู้บริหาร

สถานศกึษาจดัให้มกีารใช้แบบประเมนิความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) 

ในการคัดกรองนักเรียน มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด (μ=4.14)

 3. การด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ

โรงเรียนวัดจันทร ์ประดิษฐาราม ส�านักงานเขตภาษี เจริญ 

กรุงเทพมหานคร ในด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน โดยรวม

อยูใ่นระดบัมาก (μ=4.36) เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผูบ้รหิาร

สถานศึกษาจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองช้ันเรียนทุกภาคเรียน ม ี

ค่าเฉลีย่สงูสดุ (μ=4.59) รองลงมาคอื ผูบ้รหิารสถานศกึษาสนบัสนนุ

ให้นักเรียนเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพ (μ=4.40) ส่วนผู ้บริหาร 

สถานศึกษาจัดให้มีการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนด้วยเครื่องมือ 

ที่หลากหลาย มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด (μ=4.27)

 4. การด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ

โรงเรียนวัดจันทร ์ประดิษฐาราม ส�านักงานเขตภาษี เจริญ 

กรงุเทพมหานคร ในด้านการป้องกนัและแก้ไขปัญหา โดยรวมอยูใ่น

ระดับมาก (μ=4.23) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหาร 

สถานศึกษาสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมซ่อมเสริมให้กับนักเรียน  

มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (μ=4.35) รองลงมาคือ ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้

มกีารรายงานและประเมนิผล ด้านการป้องกนัและช่วยเหลอืนกัเรยีน

เพื่อน�าไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม (μ=4.30) ส่วนผู้บริหาร

สถานศึกษามีการติดต่อสื่อสารกับผู ้ปกครองเพื่อป้องกันและ 

แก้ปัญหาของนักเรียน มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด (μ=4.14)

 5. การด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ

โรงเรียนวัดจันทร ์ประดิษฐาราม ส�านักงานเขตภาษี เจริญ 

กรงุเทพมหานคร ในด้านการส่งต่อนกัเรยีน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

(μ=4.23) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา 

มขีัน้ตอนการส่งต่อนกัเรยีนทีต้่องการความช่วยเหลอือย่างเป็นระบบ 

มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (μ=4.33) รองลงมาคือ ผู ้บริหารสถานศึกษา 

จัดให้มีการสรุปผลการส่งต่อนักเรียนไว้เป็นหลักฐาน (μ=4.31)  

ส่วนผูบ้ริหารและคณะครมูกีารชีแ้จงให้นกัเรยีนทราบถงึความจ�าเป็น 

ในการส่งต่อ มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด (μ=4.16)

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
 จากผลการวิจัยเรื่องการด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นกัเรยีนของโรงเรยีนวดัจนัทร์ประดษิฐาราม ส�านกังานเขตภาษีเจรญิ 

กรุงเทพมหานคร โดยรวมทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้าน พบว่า ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน มีค่าเฉลี่ย

สูงสุด รองลงมาคือ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ส่วนด้าน

การป้องกันและแก้ปัญหา มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ  

ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความส�าคัญต่อการด�าเนินการระบบดูแล 

ช่วยเหลือนักเรียน โดยมีการก�าหนดนโยบายในการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนและสร้างความเข้าใจในการ

ด�าเนินงาน มีการรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับตัวนักเรียนอย่าง

ละเอยีดครบถ้วน มกีารบนัทกึและจดัเกบ็ข้อมลูอย่างเป็นระบบ โดย

มอบหมายให้ครูประจ�าชั้นวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนจาก

แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) การประเมินความฉลาดทาง

อารมณ์ (EQ) เพื่อช่วยให้ครูมีความเข้าใจนักเรียนมากยิ่งขึ้น  

นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเกิดความภูมิใจ 

ในตนเอง ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองให้มี

คุณภาพสูงสุดตามศักยภาพของแต่ละบคุคล และมกีารตดิต่อสือ่สาร

กับผู้ปกครองในทุก ๆ เดือน ซึ่งเป็นวิธีการที่จะช่วยเหลือ ป้องกัน

และแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน โดยไม่ปล่อยปละละเลย

นักเรียนจนกลายเป็นปัญหาของสังคม ทั้งน้ี ผู้บริหารสถานศึกษา

และคณะครูได้มกีารวเิคราะห์ข้อมลูนกัเรยีนทีไ่ม่สามารถแก้ไขปัญหา

หรือให้ความช่วยเหลือที่ถูกต้องเหมาะสมได้ โดยการส่งต่อนักเรียน

ทีม่ปัีญหาไปยงัผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน มกีารบนัทกึผลการช่วยเหลอื

การส่งต่อนกัเรยีนทัง้ภายในและภายนอกโรงเรยีนและมกีารตดิตาม 

สรุปผล และรายงานผลการช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง  

ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ กลัยา  พรมรัตน์ (2559) ได้ศกึษาสภาพ

และปัญหาการด�าเนนิงานระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรยีนของโรงเรยีน 

ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  

เขต 1 ผลการวจิยัพบว่า 1) สภาพการด�าเนนิงานระบบดแูลช่วยเหลอื 

นักเรียน โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็น 

รายด้านโดยเรียงล�าดับค่าเฉล่ียมากไปน้อยได้ ดังน้ี ด้านการรู้จัก

นักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการคัดกรองนักเรียน ด้านการป้องกัน 

ช่วยเหลอื และแก้ไขปัญหา ด้านการส่งต่อนกัเรียนและด้านการส่งเสรมิ 

นักเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุธิดา  พงษ์สวัสดิ์ (2561) ได้

ศึกษาการด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนชะอ�า 

คุณหญิงเนื่องบุรี ผลการวิจัยพบว่า การด�าเนินงานระบบดูแล 

ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนชะอ�าคุณหญิงเนื่องบุรี โดยภาพรวม

และรายด้านอยูใ่นระดับมาก เรยีงล�าดบัค่ามชัฌมิเลขคณติจากมาก

ไปหาน้อย ได้แก่ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรอง

นักเรียน การส่งต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา การส่งเสริมและ

พัฒนานักเรียน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุติมา  ถาวรแก้ว 
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(2559) ได้ศึกษาการด�าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตนักเรียนของสถานศึกษาในจังหวัดปทุมธานี 

สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 (ปทุมธานี-

สระบุรี) ผลการวิจัยพบว่า การด�าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนของสถานศกึษาในจงัหวดัปทมุธาน ีสงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 (ปทุมธานี-สระบุรี) โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการคดักรองนกัเรียน 

มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา และ

ด้านการส่งต่อ มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุด 

 ส่วนผลการวจิยัเมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน ผูว้จิยัอภิปราย

ผลในแต่ละด้านดังนี้

 1. ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล พบว่า โดยรวม

อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีการ

ด�าเนนิการรวบรวมข้อมลูด้านความสามารถในการเรยีนของนกัเรยีน 

มกีารสงัเกตพฤตกิรรมนกัเรยีนเป็นรายบคุคล และมกีารบันทกึและ

จัดเก็บข้อมูลในการช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ มีการจัดท�า

แฟ้มประวัตินักเรียนให้เป็นปัจจุบัน เน่ืองจากครูประจ�าช้ันต้องมี

ข้อมลูนกัเรียนเป็นรายบคุคล ทัง้นีเ้พราะนกัเรยีนแต่ละคนมพีืน้ความ

เป็นมาที่แตกต่างกัน และเม่ือมาอยู่รวมกันก็ย่อมเกิดพฤติกรรม

หลายรูปแบบ ดังนั้นการเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล

ท�าให้ครูมีข้อมูลนักเรียนไว้ศึกษา เช่น ความรู้ความสามารถในการ

เรียนของนักเรียน สุขภาพ พฤติกรรมนักเรียน และสภาพครอบครัว 

ซึ่งสามารถน�าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อเป็นประโยชน์ในการส่งเสริม 

การป้องกนัและการแก้ปัญหานกัเรยีนได้อย่างอยูต้่อง สอดคล้องกบั

งานวจิยัของ สธุดิา  พงษ์สวสัดิ ์(2561) ได้ศกึษาการด�าเนนิงานระบบ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนชะอ�าคุณหญิงเนื่องบุรี ผลการวิจัย

พบว่า การด�าเนนิงานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรียนของโรงเรยีนชะอ�า

คุณหญิงเนื่องบุรี โดยภาพรวมและรายด้านอยู ่ในระดับมาก  

เรยีงล�าดบัค่ามชัฌมิเลขคณติจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การรูจ้กันกัเรยีน 

เป็นรายบคุคล การคดักรองนกัเรยีน การส่งต่อ การป้องกนัและแก้ไข

ปัญหา การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน และสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ พรศักดิ์  ผกากรอง (2562) ได้ศึกษาการด�าเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการวิจัยพบว่า  

การด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัด

สุราษฎร์ธานี โดยรวมและรายด้านมีค่าเฉลี่ยการด�าเนินงานอยู่ใน

ระดับมาก เรียงล�าดับดังนี้ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การ 

คัดกรองนักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหา การส่งเสริมพัฒนา

นักเรียน และการส่งต่อนักเรียน

 2. ด้านการคัดกรองนักเรียน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก ท้ังนี้เป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีการใช้แบบ

ประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) ในการคัดกรองนักเรียน เพื่อการจัด

กลุม่นกัเรยีนเป็นกลุม่ปกต ิกลุม่เสีย่ง กลุ่มมปัีญหาเป็นห้องเรยีนและ

ระดับชั้น มีการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนเป็นรายบุคคล 

และผูบ้รหิารสถานศึกษามกีารประชุมชีแ้จงสร้างความรูค้วามเข้าใจ

กับครูให้มีมาตรฐานเดียวกันในการคัดกรองนักเรียน มีการจัดท�า

สารสนเทศผลการคดักรองนกัเรยีนระดบัสถานศกึษาให้เป็นปัจจบุนั

และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ซ่ึงเป็นจะประโยชน์อย่างยิ่งในการหา 

วิธีการที่เหมาะสมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ตรงกับสภาพ

ปัญหาและช่วยเหลือได้ตรงเป้าหมาย สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ชุติมา  ถาวรแก้ว (2559) ได้ศึกษาการด�าเนินงานตามระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตนักเรียนของสถานศึกษา

ในจังหวัดปทุมธานี สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 4 (ปทุมธานี-สระบุรี) ผลการวิจัยพบว่า การด�าเนินงานตาม

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาในจังหวัดปทุมธานี 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี-

สระบุรี) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า ด้านการคัดกรองนักเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้าน

การป้องกันและแก้ไขปัญหา และด้านการส่งต่อ มีค่าเฉล่ียต�่าท่ีสุด 

และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภัสสร  สุริยะ (2562) ได้ศึกษา 

การด�าเนนิงานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนของโรงเรยีนขยายโอกาส 

สงักดักรงุเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า การด�าเนนิงานตามระบบ

ดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนโรงเรยีนขยายโอกาส สงักดักรงุเทพมหานคร 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน มีค่าเฉล่ียเรียงตามล�าดับดังนี้ 

ด้านที่มากที่สุด คือ ด้านการคัดกรองนักเรียน รองลงมา คือ ด้าน

การรูจ้กันกัเรยีนเป็นรายบคุคล ด้านการส่งเสรมิและพฒันานกัเรยีน 

ด้านการป้องกันและช่วยเหลือนักเรียน และด้านที่มีข้อเฉลี่ย 

น้อยที่สุดคือ ด้านการส่งต่อนักเรียน 

 3. ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน พบว่า โดยรวม

อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุน 

ให้นักเรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีความภาคภูมิใจในตนเอง และ

ช่วยเหลอืนกัเรยีนกลุม่เสีย่งหรอืกลุม่มปัีญหาให้กลบัมาเป็นกลุม่ปกติ 

โดยมกีารจัดกจิกรรมทีช่่วยพฒันาและส่งเสรมินกัเรยีน เช่น กิจกรรม

โฮมรมู การเยีย่มบ้าน การจดัประชมุผูป้กครองชัน้เรยีนทกุภาคเรยีน 

มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการด�ารงชีวิตให้กับนักเรียน  

ซึง่การจดักจิกรรมเหล่านีม้คีวามสอดคล้องกบัพฤตกิรรมของนกัเรยีน 

และนโยบายของสถานศกึษา มกีารส่งเสรมิและพฒันานกัเรยีนด้วย

วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย สอดคล้องกับงานวิจัยของ  

ศรนิธร   มเีพียร (2559) ได้ศึกษาการด�าเนนิงานระบบดแูลช่วยเหลอื

นักเรียนตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนศรียาภัย อ�าเภอเมือง 

จงัหวดัชมุพร ผลการวจิยัพบว่า การศกึษาการด�าเนนิงานระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนของครู โดยรวมและรายด้านมีการปฏิบัติอยู่ใน

ระดับมาก เรียงล�าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ การส่งเสริมและ
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พฒันา นกัเรยีน การรูจ้กันักเรียนเป็นรายบุคคล การคดักรองนกัเรยีน 

การป้องกนัและแก้ไขปัญหา และการส่งต่อนกัเรยีน ตามล�าดบั และ

สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรุจิวัฒน์  วิระค�า (2559) ได้ศึกษา 

การด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศกึษา สงักัดส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษาแพร่ 

เขต 2 ผลการวจิยัพบว่า การด�าเนนิงานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที ่

การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 โดยรวมและรายด้านทั้ง 5 ด้าน

มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ย

จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการส่งเสริมนักเรียน ด้านการป้องกัน

และแก้ไขปัญหา ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการ 

คัดกรองนักเรียน และด้านการส่งต่อ ตามล�าดับ

 4. ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา พบว่า โดยรวมอยู่

ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้มี

การจัดกิจกรรมซ่อมเสริมให้กับนักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาและ

คณะครูมีการวางแผนเพื่อหาวิธีการช่วยเหลือนักเรียน มีการดูแล

เอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิดและท่ัวถึงโดยเฉพาะในกลุ่มเส่ียงหรือ

กลุ่มท่ีมีปัญหา มีการให้ค�าปรึกษาเบ้ืองต้นในด้านต่าง ๆ ให้กับ

นักเรียน นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมในการช่วยเหลือนักเรียน 

ได้แก่ กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อให้

นักเรียนรู้จักการเอื้อเฟื้อต่อกันและกัน และในการด�าเนินกิจกรรม

การป้องกันและแก้ไขปัญหาได้มุ่งเน้นให้ครูมีการติดตามผลการ

ป้องกนัและแก้ไขปัญหานกัเรยีนอย่างต่อเนือ่ง สอดคล้องกบังานวิจยั

ของ ธนาภรณ์  วงค์ค�าลือ (2562) ได้ศึกษาการด�าเนินงานระบบ 

ดแูลช่วยเหลอืนกัเรียนโรงเรยีนในเขตคุณภาพกบนิทร์บรีุ 4 ส�านกังาน 

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาปราจนีบรุ ีเขต 2 ผลการวจิยัพบว่า 

ระดับความคิดเห็นต่อการด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โรงเรียนในเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 4 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศกึษาปราจนีบรีุ เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยูใ่นระดบัมาก 

เมือ่พิจารณารายด้าน พบว่า อยูใ่นระดบัมากทกุด้าน ด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่ 

สูงที่สุด ได้แก่ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน รองลงไป

คือ ด้านการส่งเสริมพัฒนานักเรียน และด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 

คือ ด้านการส่งต่อนักเรียน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นฤมล  

กอบแก้ว (2559) ได้ศึกษาปัจจัยคัดสรรท่ีส่งผลต่อการด�าเนินงาน

ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ผลการวิจัยพบว่า การด�าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทั้ง 5 ด้าน มีระดับการปฏิบัติ 

อยูใ่นระดบัมากทกุด้าน โดยด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุคอื การป้องกนั

ช่วยเหลอืและแก้ไขปัญหา รองลงมาคอื การรูจ้กันกัเรยีนเป็นรายบคุคล  

การส่งเสรมิและพฒันา การคดักรองนกัเรียน และการส่งต่อนกัเรยีน 

ตามล�าดับ 

 5. ด้านการส่งต่อนกัเรยีน พบว่า โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

ทั้งนี้เป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีขั้นตอนการส่งต่อนักเรียน

ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ มีการด�าเนินการส่งต่อ

นกัเรียนทีต้่องได้รบัการช่วยเหลือไปยงัผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะด้าน เพือ่ให้ 

ปัญหาของนักเรียนได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกต้องและรวดเร็ว  

ซ่ึงทางคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม มีการ

ด�าเนนิงานโดยบนัทึกการส่งต่อและให้การช่วยเหลอืนกัเรยีน และมี

การติดตามผล รายงานผลอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ปรมาภรณ์  สนธ ิ(2560) ได้ศกึษาแนวทางการพฒันาระบบการดแูล

ช่วยเหลือนักเรียนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปทมุธาน ีผลการวจิยัพบว่า 

การด�าเนนิงานระบบการดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนระดบัประถมศกึษา

ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาปทุมธานี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  

เมือ่พจิารณารายด้านพบว่า ด้านการส่งต่อนกัเรยีน มค่ีาเฉล่ียสงูทีส่ดุ 

รองลงมาได้แก่ ด้านการรู ้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล และด้าน 

การคัดกรองนักเรียนมีค่าเฉล่ียต�่าที่สุด และสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ สุนิสา  มาสุข (2560) ได้ศึกษาการด�าเนินงานระบบดูแล 

ช่วยเหลือนักเรียนของครูโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ระยอง ผลการวจิยัพบว่า การด�าเนนิงานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรียน 

ของครโูรงเรยีนสังกัดองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัระยอง โดยรวมและ

รายด้านอยูใ่นระดบัมาก เรยีงจากค่าเฉลีย่มากไปหาน้อย 3 อนัดบัแรก 

ได้แก่ ด้านการส่งต่อนักเรียน ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 

และด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน ตามล�าดับ

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ

 จากผลการวจิยัพบว่า การด�าเนนิงานระบบดแูลช่วยเหลอื

นกัเรยีนของโรงเรยีนวดัจนัทร์ประดษิฐาราม ส�านกังานเขตภาษีเจรญิ 

กรุงเทพมหานคร มีข้อเสนอแนะดังนี้

 1. ด ้านการรู ้ จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ผู ้บริหาร 

สถานศึกษาควรจะสนับสนุนให้มีการใช้เครื่องมือที่หลากหลาย 

ในการรวบรวมข้อมลูของนกัเรยีน เช่น ด้านเศรษฐกิจของครอบครวั

นักเรียน ด้านการคุ้มครองนักเรียน เป็นต้น และควรจัดให้มีการใช้

แบบสัมภาษณ์ผู้ปกครองเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นและการเยี่ยมบ้าน

นักเรียน

 2. ด้านการคัดกรองนักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาควร

จะจัดให้มีการใช้แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ในการ

คดักรองนกัเรยีน และจดัหาวธิกีารทีเ่หมาะสมในการดแูลช่วยเหลอื

นักเรียนให้ตรงกับสภาพปัญหา 
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 3. ด ้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ผู ้บริหาร 

สถานศึกษาควรจะจัดให้มีการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนด้วย 

เครือ่งมอืทีห่ลากหลาย และส่งเสรมิสนบัสนนุการจดักิจกรรมพฒันา

ผู ้เรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้เกิดความภาคภูมิใจ 

ในตนเองในด้านต่าง ๆ

 4. ด้านการป้องกนัและแก้ไขปัญหา ผูบ้ริหารสถานศึกษา

ควรจะมีการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครอง โดยจัดประชุมผู้ปกครอง 

ทกุ ๆ  ภาคเรียน เพือ่ป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยไม่ปล่อยปละละเลย

นักเรียนจนกลายเป็นปัญหาของสังคม

 5. ด้านการส่งต่อนกัเรยีน ผูบ้รหิารและคณะครคูวรจะมี

การชี้แจงให้นักเรียนทราบถึงความจ�าเป็นในการส่งต่อ และควรมี

การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก 

เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาให้ได้รับการช่วยเหลือที่ถูกต้อง 

และรวดเร็ว

 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรจะศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการด�าเนนิงานระบบดแูล

ช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา

 2. ควรจะศกึษาแนวทางการพัฒนาการด�าเนนิงานระบบ

ดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนของสถานศกึษา ในระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
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บทคัดย่อ
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการด�าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองค�า  

ปานข�าอนุสรณ์) ส�านักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร มีทั้งหมด 6 ด้าน ได้แก่ 1) การก�าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

2) การจดัท�าแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา 3) การด�าเนนิงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศกึษา 4) การประเมนิ 

ผลและตรวจสอบคณุภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา 5) ตดิตามผลการด�าเนนิงานเพือ่พฒันาสถานศึกษาให้มคีณุภาพตามมาตรฐาน และ

6) จดัท�ารายงานผลการประเมนิตนเองของสถานศกึษา ประชากรทีใ่ช้ในการวิจยั ได้แก่ ครโูรงเรยีนคลองหนองใหญ่ (ทองค�า ปานข�าอนสุรณ์) 

ส�านักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานครจ�านวน 66 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  

มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.865 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 ผลการวจิยัพบว่า การด�าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา โรงเรยีนคลองหนองใหญ่ (ทองค�า ปานข�าอนสุรณ์) ส�านกังาน

เขตบางแค กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร มีทั้งหมด 6 ด้าน ได้แก่ 1) การก�าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2) การจัดท�า

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 3) การด�าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 4) การประเมินผลและ

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 5) ติดตามผลการด�าเนินงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน และ  

6) จัดท�ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา พบว่า โดยรวมท้ัง 6 ด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  

ด้านการจดัท�ารายงานผลการประเมนิตนเองของสถานศกึษา มค่ีาเฉลีย่สงูสดุ รองลงมาคอื ด้านการจดัท�าแผนพฒันาการจดัการศกึษาและ

ด้านการด�าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ส่วนด้านการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  

มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด

ค�าส�าคัญ : การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา, ส�านักงานเขตบางแค, กรุงเทพมหานคร
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Abstract
 The purpose of this research was to study the six operation aspects of internal quality assessment of  

Klongnongyai School (Thongkam Parnkham-Anusorn), Bangkhae district office, Bangkok. There as following : 1) setting 

educational standards, 2) making an development plan for educational management  for the educational institution, 

3) implementing a plan, 4) evaluating and examining a development plan of educational management, 5) following 

up action results to develop the educational institution regarding to educational standards, and 6) reporting  

self-assessment result to the educational institution. The research instrument was a five-level rating scale  

questionnaires with a reliability of 0.865. The statistics used for analyzing the data were: percentage, arithmetic mean, 

and standard deviation.

 The findings revealed that the overall six operation aspects internal quality assessment of Klongnongyai 

School (Thongkam Parnkham-Anusorn), Bangkhae district office, Bangkok reached a high level. For each aspect  

consideration, the highest mean was the report of self-assessment results was the educational institution, followed 

by the plan  implementation. Conversely, the lowest mean was the evaluation and examination of educational 

quality within educational institution.

Keywords : Internal Quality Assessment, Bangkhae District Office, Bangkok
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บทน�า
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข 

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 

และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 เน้นจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทย 

ให้เป็นคนเก่ง คนด ีมจีริยธรรม สามารถอยูร่่วมกนัได้อย่างมคีวามสขุ 

ในมาตรา 27, 28 และ29 ได้ก�าหนดให้สถานศึกษาจัดท�าหลักสูตร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ให้สอดคล้องกับสภาพ

ปัญหาและความต้องการของผู ้เรียน เพื่อให้เป็นคนดีมีปัญญา  

มีความสุขในการด�ารงชีวิต และก�าหนดจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้

ให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม 

เพ่ือความเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ สถานศึกษามีหน้าท่ี

จัดการศึกษา และวางรากฐานทางความคิด ความประพฤติของ

เยาวชน ปลกูฝังค่านยิมให้เป็นพลเมอืงทีด่ขีองชาต ิโดยเน้นให้ผู้เรียน

มีความรู้ทางวิชาการ และทักษะที่เหมาะสมกับวัย งานกิจกรรม

นักเรียน เป ็นงานที่สนับสนุนและส่งเสริมให ้งานวิชาการมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากการท�ากิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน

ท�าให้มีความพร้อมในการเรียนมากข้ึน และยังเป็นการพัฒนา

บุคลิกภาพของนักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมี

ความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) พระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาต ิพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2553 และ (ฉบบั

ที่ 4) พ.ศ. 2562 หมวด 5 ว่าด้วยการบริหารและการจัดการศึกษา 

ก�าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการมีอ�านาจหน้าท่ีเก่ียวกับการส่งเสริม

และก�ากบัดแูลการศึกษาทกุระดบัทกุประเภท ก�าหนดนโยบาย แผน

และมาตรฐานการศึกษา สนบัสนนุทรพัยากรเพือ่การศกึษา ส่งเสรมิ

และประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา 

เพือ่การศกึษา รวมทัง้การตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด 

การศึกษาและหมวด 6 ว่าด้วยเรื่องมาตรฐานและการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา ก�าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 

ทุกประเภท ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายในและ

ระบบการประเมินคุณภาพภายนอก ทั้งนี้ ระบบ หลักเกณฑ์และวิธี

การประกันคุณภาพให้เป็นไปตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง การ

ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ก�าหนดให้สถานศึกษาจัดให้

มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดย

ก�าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน

การศึกษาแต่ละระดับช้ันและประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการก�าหนด โดยมีสาระส�าคัญของการประกัน

คณุภาพการศกึษา 3 ประการ ได้แก่ การประเมนิคณุภาพการศกึษา 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา (ส�านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, ม.ป.ป. : 2-3)

 ผู้บริหารสถานศึกษา จึงมีบทบาทส�าคัญในการส่งเสริม

พฤติกรรมและผลักดันคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ให้มี

ความประพฤติดี มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมที่จะ

เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไปในอนาคต ผู้บริหารจ�าเป็น

ต้องพัฒนาดูแลและเอาใจใส่ การบริหารกิจการนักเรียนให้ประสบ

ความส�าเร็จ ผู ้บริหารควรมีความสามารถสูง เพราะผู ้บริหาร 

สถานศึกษาเป็นบคุลากรหลักทีส่�าคัญของสถานศึกษา และเป็นผูน้�า

วิชาชีพที่จะต้องมีสมรรถนะความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม 

จรยิธรรม ตลอดจนมจีรรยาบรรณวชิาชพีทีด่จีงึจะน�าไปสูก่ารจดัและ

บริหารสถานศึกษาที่ดีมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (กวินญาดา  

ชัยเดช, 2560 : 1) สถานศึกษาต้องมีระบบการประกันคุณภาพ

ภายใน เพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพของตนเองด�าเนินการปรับปรุง

คุณภาพ มีการก�ากับ ติดตามคุณภาพ และมีระบบประเมินตนเอง

ก่อนต่อจากนั้นจึงรับการประเมินคุณภาพภายนอกโดย สมศ. ซึ่งจะ

ด�าเนินการพิจารณาและตรวจสอบจากผลการประเมินคุณภาพ

ภายในของสถานศกึษา การประเมนิคณุภาพภายในและการประเมนิ

คุณภาพภายนอกจึงควรสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

เพราะต่างมุง่สูม่าตรฐานหรอืคณุภาพทีค่าดหวงัให้เกดิขึน้แก่ผูเ้รยีน 

ตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และ 

(ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2562 ระบวุ่า ให้หน่วยงานต้นสงักดัและสถานศึกษา

จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่า

การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร 

การศึกษาที่ต้องด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแล

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ มีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมิน

ผลการด�าเนินงานเพื่อน�าไปสู่การพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพอย่าง 

ต่อเนื่องและสม�่าเสมอ ด้วยเหตุนี้ระบบการประกันคุณภาพภายใน

จึงต้องดูแลทั้งปัจจัยน�าเข้า กระบวนการ และผลผลิตหรือผลลัพธ์ 

ซึง่ต่างจากการประเมนิคณุภาพภายนอกท่ีเน้นการประเมนิผลการจดั 

การศึกษา (ส�านักงานคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2554 : 12-13) การประกันคุณภาพ 

การศกึษาจงึเป็นสิง่ส�าคญัในการพัฒนาสถานศกึษา เพราะเป็นระบบ

ที่สร้างความมั่นใจว่า สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้คุณภาพ 

ผู ้ส�าเร็จการศึกษามีความรู ้ความสามารถ มีคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ และเป็นที่ต้องการของสังคม สถานศึกษาจึงจ�าเป็นต้องมี

ระบบการประกันคุณภาพ เพ่ือให้การด�าเนินการด้านการบริหาร

จดัการ การจดัการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสมและจดัการศกึษา

ได้อย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง

และมีความสุข และต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่าง เช่น ผู้บริหาร ครู 

อาจารย์ ต้องร่วมใจกันปฏิบัติงานอย่างเต็มก�าลังความสามารถและ

ใช้แนวทางในการพัฒนาคุณภาพ รวมทั้งต้องค�านึงถึงข้อสังเกตและ

ปัจจัยต่าง ๆ เช่น อาคารสถานที่บุคลากร สื่ออุปกรณ์ งบประมาณ 

การท�างานเป็นทีม ในการพัฒนาให้สถานศึกษามีคุณภาพ  
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 ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 

2561 ข้อ 3 ได้ก�าหนดแนวด�าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษาเพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา

ระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง มีแนวทางในการ

พฒันาคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษาให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฯ 

ตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา และบรรลเุป้าประสงค์ของ

หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่ก�ากับดูแลสถานศึกษา และ

ก�าหนดเป็นแนวด�าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไว้  

6 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การก�าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

2) การจัดท�าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

3) การด�าเนนิงานตามแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา 

4) การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  

5) การตดิตามผลการด�าเนนิงานเพือ่พฒันาสถานศกึษาให้มคุีณภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษา และ 6) การจัดท�ารายงานผลการประเมิน

ตนเองของสถานศึกษา   

 ผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน

คลองหนองใหญ่ (ทองค�า ปานข�าอนุสรณ์) ส�านักงานเขตบางแค 

กรงุเทพมหานคร ในปีการศกึษา 2562 โรงเรยีนมด้ีานคณุภาพผูเ้รยีน

อยู ่ในระดับยอดเยี่ยม แต่มีปัญหาด้านการจัดท�าแผนพัฒนา  

การด�าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

การพัฒนาระบบสารสนเทศภายในโรงเรียน การจัดท�ารายงาน

ประจ�าปี ครูและบุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจในรูปแบบและ

วิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ขาดความร่วมมือและ

ตระหนักในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

เป็นต้น (โรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองค�า ปานข�าอนุสรณ์), 2562)

ซึ่งส่งผลเสียต่อการด�าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศกึษาเป็นอย่างยิง่ จากความเป็นมาและปัญหาดงักล่าว ผู้วจิยั

ในฐานะทีเ่ป็นบคุลากรทางการศกึษา ได้ตระหนกัถึงความส�าคัญของ

การด�าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จึงมีความ

ประสงค์เพ่ือทีจ่ะได้น�าไปใช้เป็นแนวทางพจิารณาสนบัสนนุ ส่งเสรมิ 

พัฒนาตนเองและพัฒนาการด�าเนินงานประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุวัตถุประสงค์

ของการจัดการศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพ่ือศกึษาการด�าเนนิงานประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 

โรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองค�า ปานข�าอนุสรณ์) ส�านักงานเขต

บางแค กรุงเทพมหานคร

วิธีด�าเนินการวิจัย
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ครูโรงเรียน 

คลองหนองใหญ่ (ทองค�า ปานข�าอนุสรณ์) ส�านักงานเขตบางแค  

กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2563 จ�านวน 66 คน

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจัย

ในครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการด�าเนินงานประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา โรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองค�า ปานข�า

อนุสรณ์) ส�านักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ยึดกรอบแนวคิด

ด้านการด�าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม 

กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักการ และวิธีการประกันคุณภาพ 

การศึกษา พ.ศ. 2561 ก�าหนดไว้ 6 ด้าน คือ ด้านการก�าหนด

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ด้านการจัดท�าแผนพัฒนา 

การจัดการศึกษา ด้านการด�าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการ

ศึกษาของสถานศึกษา ด้านการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา ด้านติดตามผลการด�าเนินงานเพื่อพัฒนา 

สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน และด้านการจัดท�ารายงาน

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ตอน

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

จ�าแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การท�างาน  

มีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามการด�าเนินงานประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา โรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองค�า ปานข�า

อนุสรณ์) ส�านักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ด้านการก�าหนด

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 10 ข้อ ด้านการจัดท�าแผน

พัฒนาการจัดการศึกษา 10 ข้อ ด้านการด�าเนินงานตามแผน

พฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา 10 ข้อ ด้านการประเมนิผล 

และตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 10 ข้อ ด้านติดตามผล

การด�าเนินงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน  

10 ข้อ และด้านการจัดท�ารายงานผลการประเมินตนเองของ 

สถานศกึษา 10 ข้อ รวม 60 ข้อ ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 

 ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้เป็นแบบสอบถาม ผู้วิจัย 

ได้ด�าเนินการตามขั้นตอนดังนี้

 1. ศกึษาทฤษฎ ีเอกสาร และงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง เพือ่น�า

ข้อมลูมาเป็นแนวทางในการก�าหนดโครงสร้างการด�าเนนิงานประกนั

คุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองค�า  

ปานข�าอนุสรณ์) ส�านักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร

 2. น�าข้อมลูมาวเิคราะห์เนือ้หา ก�าหนดแนวคดิการด�าเนนิ 

งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนคลองหนองใหญ่ 

(ทองค�า ปานข�าอนุสรณ์) ส�านักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร

 3. สร้างแบบสอบถามโดยใช้การรบัรูข้องครทูีป่ฏบิติังาน

อยู่ในโรงเรียน 6 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการก�าหนดมาตรฐานการศึกษา
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ของสถานศึกษา 2) ด้านการจัดท�าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  

3) ด้านการด�าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ 

สถานศึกษา 4 )ด้านการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 5) ด้านการติดตามผลการด�าเนินงานเพื่อพัฒนา 

สถานศึกษา และ 6) ด้านการจัดท�ารายงานผลการประเมินตนเอง

ของสถานศึกษา แล้วน�าฉบับร่างเสนอต่อกรรมการที่ปรึกษา 

สารนิพนธ์ เพื่อพิจารณาตรวจสอบแก้ไข ปรับปรุงให้ถูกต้อง 

เหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย

 4. น�าแบบสอบถามให้ผู ้เชี่ยวชาญ จ�านวน 3 ท่าน  

ตรวจสอบความถูกต้องและความเท่ียงตรงของเน้ือหาของแต่ละ 

ข้อค�าถามได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC, index of objective 

congruence) ระหว่าง 0.67-1.00

 5. ท�าการปรบัปรงุแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะ

ของผู้เชี่ยวชาญเป็นฉบับสมบูรณ์

 6. น�าแบบสอบถามที่มีการปรับปรุง แก้ไขสมบูรณ์แล้ว 

ไปทดลองใช้กับครูโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม ส�านักงานเขต

ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร จ�านวน 30 คน แล้วหาค่าความเชื่อมั่น 

(Reliability) ของแบบสอบถาม โดยวธิหีาค่าสมัประสทิธแิอลฟาของ

ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient, 1990 : 202-204) 

ได้ความเชื่อมั่น 0.865

 7. น�าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพ ด้าน

ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาและความเชื่อมั่น ไปใช้กับครูโรงเรียน 

คลองหนองใหญ่ (ทองค�า ปานข�าอนุสรณ์) ส�านักงานเขตบางแค 

กรุงเทพมหานคร จ�านวน 66 คน

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 การเกบ็รวบรวมเครือ่งมอื ในการวจิยัครัง้นีไ้ด้ด�าเนนิการ

เก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้

 1. น�าหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ไปขอความร่วมมือจากผู้อ�านวยการโรงเรียน

คลองหนองใหญ่ (ทองค�า ปานข�าอนุสรณ์) ส�านักงานเขตบางแค 

กรุงเทพมหานคร เพื่อแจกแบบสอบถามให้แก่ครูในโรงเรียน 

คลองหนองใหญ่ (ทองค�า ปานข�าอนุสรณ์) ส�านักงานเขตบางแค 

กรุงเทพมหานคร จ�านวน 66 คน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล

 2. ผู ้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแจกแบบสอบถาม 

ด้วยตนเองจ�านวน 66 ฉบับ

 3. ผู้วิจัยติดตามเก็บแบบสอบถามคืนจากครูในโรงเรียน

คลองหนองใหญ่ (ทองค�า ปานข�าอนุสรณ์) ส�านักงานเขตบางแค 

กรุงเทพมหานคร จ�านวน 57 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 86.36

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

 ข้อมูลท่ีได้จากระดับการด�าเนินงานประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา โรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองค�า ปานข�า

อนุสรณ์) ส�านักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยน�ามา

วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป ดังนี้

 1. วเิคราะห์สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบ

ด้วย เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท�างาน โดยใช้ค่า 

ร้อยละ

 2. วิเคราะห์ระดับการด�าเนินงานประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา โรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองค�า ปานข�าอนุสรณ์) 

ส�านักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ใน 6 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการ

ก�าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2) ด้านการจัดท�าแผน

พัฒนาการจัดการศึกษา 3) ด้านการด�าเนินงานตามแผนพัฒนาการ

จดัการศกึษาของสถานศกึษา 4) ด้านการประเมนิผลและตรวจสอบ

คุณภาพภายในสถานศึกษา 5) ด้านการติดตามผลการด�าเนินงาน

เพือ่พัฒนาสถานศกึษาให้มคีณุภาพตามมาตรฐาน 6) ด้านการจดัท�า

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โดยใช้ค่าเฉลี่ย และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย

ดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545 : 103)

 ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง มีการด�าเนินงาน

     ในระดับมากที่สุด

 ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง มีการด�าเนินงาน

     ในระดับมาก

 ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง มีการด�าเนินงาน

     ในระดับปานกลาง

 ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49  หมายถึง มีการด�าเนินงาน

     ในระดับน้อย

 ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง มีการด�าเนินงาน

     ในระดับน้อยที่สุด

ผลการวิจัย
 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่ง

เป็น 2 ตอน ดังนี้

 ตอนที่	1 ผลการวิ เคราะห ์ข ้อมูลทั่ ว ไปของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม จ�าแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์

การท�างาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด 57 คน จากประชากร

ทัง้หมด 66 คน คิดเป็นร้อยละ 86.36 ส่วนใหญ่เป็น เพศหญงิ จ�านวน 

46 คน คิดเป็นร้อยละ 80.70 และเป็นเพศชาย จ�านวน 11 คน  

คิดเป็นร้อยละ 19.30 ส่วนใหญ่มีวุฒิทางการศึกษาปริญญาตรี 

จ�านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 65.40 และสูงกว่าปรญิญาตร ีจ�านวน 

37 คน คดิเป็นร้อยละ78.72 และส่วนใหญ่มปีระสบการณ์การท�างาน 

15 ปีขึ้นไป มากที่สุด จ�านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 46.81  

รองลงมาคือประสบการณ์การท�างาน 5-10 ปี จ�านวน 17 คน  

คิดเป็นร้อยละ 36.17 น้อยที่สุดคือ ประสบการณ์การท�างานต�่ากว่า 

5 ปี จ�านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 17.02 
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 ตอนที่	2 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการด�าเนินงาน

ประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา โรงเรยีนคลองหนองใหญ่ (ทองค�า 

ปานข�าอนุสรณ์) ส�านักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร น�าเสนอ 

ในรูปของค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ตารางที่	1  แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการด�าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนคลองหนองใหญ่  

  (ทองค�า ปานข�าอนุสรณ์) ส�านักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร โดยรวม 6 ด้าน

 
ที่
	 	 การด�าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนคลองหนองใหญ่		

μ	 σ	 ระดับ	 ล�าดับ
	 	 	 (ทองค�า	ปานข�าอนุสรณ์)	ส�านักงานเขตบางแค	กรุงเทพมหานคร

 1 ด้านการก�าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 4.36  0.59 มาก 4

 2 ด้านการจัดท�าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 4.39  0.57 มาก 2

 3 ด้านการด�าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 4.39  0.63 มาก 2

 4 ด้านการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 4.35  0.60 มาก 6

 5 ด้านการติดตามผลการด�าเนินงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 4.36  0.57 มาก 4

 6 ด้านการจัดท�ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 4.42  0.59 มาก 1

   รวม	 4.38	 	0.63	 มาก 

 จากตารางที่ 1 พบว่า การด�าเนินงานประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา โรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองค�า ปานข�า

อนุสรณ์) ส�านักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร โดยรวมทั้ง 6 ด้าน

อยู่ในระดับมาก (μ=4.38) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน

การจัดท�ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษามีค่าเฉลี่ย

สูงสุด (μ=4.42) รองลงมาคือ ด้านการจัดท�าแผนพัฒนาการจัด 

การศกึษาและด้านการด�าเนนิงานตามแผนพฒันาการจดัการศกึษา

ของสถานศึกษา (μ=4.39) ส่วนด้านการประเมินผลและตรวจสอบ

คุณภาพภายในสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด (μ=4.35)

 โดยผลการวิจัยในแต่ละด้าน มีดังนี้

 1. การด�าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

โรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองค�า ปานข�าอนุสรณ์) ส�านักงานเขต

บางแค กรุงเทพมหานคร ในด้านการก�าหนดมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (μ=4.36) เมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อ พบว่า ผูบ้รหิารสถานศกึษาได้มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการ 

ก�าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษามค่ีาเฉลีย่สงูสุด (μ=4.47) 

รองลงมาคอื ผูบ้รหิารสถานศกึษาได้มคีวามตระหนกัถึงความส�าคัญ

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการ 

น�าเสนอมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาผ่านความเหน็ชอบของ

คณะกรรมการสถานศึกษา (μ=4.40) ส่วนผู้บริหารสถานศึกษา 

ได้มีการเผยแพร่มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้อง

ทั้งภายในภายนอก มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด (μ=4.25)

 2. การด�าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

โรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองค�า ปานข�าอนุสรณ์) ส�านักงานเขต

บางแค กรุงเทพมหานคร ในด้านการจัดท�าแผนพัฒนา การจัดการ

ศึกษาของสถานศึกษา โดยรวมอยู ่ในระดับมาก (μ=4.39)  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการจัดท�า 

แผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา มีค่าเฉล่ียสูงสุด  (μ=4.60)  

รองลงมาคือ ผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ

ด�าเนินงานจัดท�าแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา (μ=4.40)  

ส่วนผู้บรหิารสถานศึกษาได้มกีารรวบรวมข้อมลูสารสนเทศเกีย่วกบั

สภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด (μ=4.26)

 3. การด�าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

โรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองค�า ปานข�าอนุสรณ์) ส�านักงานเขต

บางแค กรุงเทพมหานคร ในด้านการด�าเนินงานตามแผนพัฒนา 

การจดัการศกึษาของสถานศกึษา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (μ=4.39) 

เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผูบ้รหิารสถานศกึษาได้มกีารก�าหนด

ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉล่ียสูงสุด (μ=4.49)  

รองลงมาคือ ผู ้บริหารสถานศึกษาได้มีการจัดท�ารูปเล่มแผน 

ปฏิบัติการประจ�าปี (μ=4.47) ส่วนผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการ

ประมาณการงบประมาณรายรบัของสถานศึกษา เพือ่ใช้ในโครงการ/

กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด (μ=4.25)

 4. การด�าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

โรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองค�า ปานข�าอนุสรณ์) ส�านักงานเขต

บางแค กรุงเทพมหานคร ในด้านการประเมินผลและตรวจสอบ

คุณภาพภายในสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (μ=4.35)  

เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผูบ้รหิารสถานศกึษาได้มีการประเมนิผล 

และการตรวจสอบการด�าเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การศึกษาที่สถานศึกษาประกาศก�าหนด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (μ=4.44) 

รองลงมาคือ ผู ้บริหารสถานศึกษาได้มีการด�าเนินการตามแผน 

ปฏิบัติการที่วางไว้เป็นการด�าเนินงานโดยสถานศึกษาอย่างน้อย 

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง (μ=4.42) ส่วนผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการ

สร้างเครื่องมือที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

และก�าหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด (μ=4.19)
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 5. การด�าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

โรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองค�า ปานข�าอนุสรณ์) ส�านักงานเขต

บางแค กรุงเทพมหานคร ในด้านการติดตามผลการด�าเนินงานเพื่อ

พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก (μ=4.36) เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผูบ้รหิารสถานศกึษา

ได้มีการก�าหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (μ=4.56)  

รองลงมาคือ ผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ 

รับผิดชอบงาน (μ=4.42) ส่วนผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการน�าผล 

ทีไ่ด้เป็นข้อมลูเชงิประจกัษ์ไปใช้ปรบัปรงุหรอืพฒันาการด�าเนนิงาน

ของสถานศึกษาด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย 

ต�่าสุด (μ=4.21)

 6. การด�าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

โรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองค�า ปานข�าอนุสรณ์) ส�านักงานเขต

บางแค กรุงเทพมหานคร ในด้านการจัดท�ารายงานการประเมิน

ตนเองของสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (μ=4.42) เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการน�าเสนอ

คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบและรับรองผลการ

ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (μ=4.53) 

รองลงมาคือ ผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ 

ในการด�าเนินงาน และผู ้บริหารสถานศึกษาได้มีการน�าข้อมูล 

ย้อนกลบัจากผลการสรปุรายงานประจ�าปีมาใช้ใน การปรบัปรงุและ

พฒันาการด�าเนนิงานประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา (μ=4.49) 

ส่วนผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูล

ทัว่ไปและข้อมลูการด�าเนนิงานตามโครงการ/กิจกรรมของสถานศกึษา 

มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด (μ=4.33)

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
 สรุปผลการวิจัย

 การศึกษาการด�าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถาน

ศกึษา โรงเรยีนคลองหนองใหญ่ (ทองค�า ปานข�าอนสุรณ์) ส�านกังาน

เขตบางแค กรุงเทพมหานคร พบว่า โดยรวมทั้ง 6 ด้าน อยู่ในระดับ

มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการจัดท�ารายงานผล 

การประเมินตนเองของสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ 

ด้านการจดัท�าแผนพฒันาการจดัการศกึษาและด้านการด�าเนนิงาน

ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ส่วนด้าน 

การประเมนิผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศกึษา มค่ีาเฉลีย่

ต�่าสุด โดยมีรายละเอียดของผลการวิจัยในแต่ละด้านดังนี้

 1. ด้านการก�าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

อยู่ในระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผูบ้รหิารสถานศกึษา

ได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการศึกษาของ 

สถานศึกษามีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ผู้บริหารสถานศึกษาได้มี

ความตระหนักถึงความส�าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ

ผู ้บริหารสถานศึกษาได้มีการน�าเสนอมาตรฐานการศึกษาของ 

สถานศึกษาผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา  

ส่วนผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการเผยแพร่มาตรฐานการศึกษาของ 

สถานศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในภายนอก มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด 

 2. ด้านการจัดท�าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ 

สถานศึกษา อยู ่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  

ผู ้บริหารสถานศึกษาได้มีการจัดท�าแผนพัฒนาคุณภาพของ 

สถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ผู้บริหารสถานศึกษาได้มี

การแต่งตั้งคณะกรรมการด�าเนินงานจัดท�าแผนพัฒนาคุณภาพของ

สถานศึกษา ส่วนผู ้บริหารสถานศึกษาได้มีการรวบรวมข้อมูล

สารสนเทศเกีย่วกบัสภาพภายในและภายนอกสถานศกึษา มค่ีาเฉลีย่

ต�่าสุด 

 3. ด้านการด�าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  

ผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการก�าหนดผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ/

กจิกรรม มค่ีาเฉลีย่สงูสดุ รองลงมาคอื ผูบ้รหิารสถานศกึษาได้มกีาร

จัดท�ารูปเล่มแผนปฏิบัติการประจ�าปี ส่วนผู้บริหารสถานศึกษาได้มี

การประมาณการงบประมาณรายรับของสถานศึกษาเพ่ือใช้ใน

โครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด

 4. ด้านการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน

สถานศึกษา อยู ่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  

ผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการประเมินผลและการตรวจสอบการ

ด�าเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษา

ประกาศก�าหนด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ผู้บริหารสถานศึกษา

ได้มีการด�าเนินการตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้เป็นการด�าเนินงาน

โดยสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ส่วนผู ้บริหาร 

สถานศึกษาได้มีการสร้างเครื่องมือที่สอดคล้องกับมาตรฐาน 

การศึกษาของสถานศึกษาและก�าหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน 

มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด 

 5. ด ้านการติดตามผลการด�าเนินงานเพ่ือพัฒนา 

สถานศึกษาให ้มี คุณภาพตามมาตรฐาน อยู ่ ในระดับมาก  

เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผูบ้รหิารสถานศกึษาได้มกีารก�าหนด

ปฏิทินการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ผู ้บริหาร 

สถานศึกษาได ้มีการแต ่งตั้ งคณะกรรมการรับผิดชอบงาน  

ส่วนผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการน�าผลที่ได้เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์

ไปใช้ปรับปรุงหรือพัฒนาการด�าเนินงานของสถานศึกษาด้าน 

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด 

 6. ด ้านการจัดท�ารายงานการประเมินตนเองของ 

สถานศึกษา อยู ่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  

ผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการน�าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา 

ให้ความเห็นชอบและรับรองผลการประกันคุณภาพภายในของ 

สถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ผู้บริหารสถานศึกษาได้มี
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การแต่งตัง้คณะกรรมการในการด�าเนนิงาน และผูบ้รหิารสถานศึกษา 

ได้มีการน�าข้อมูลย้อนกลับจากผลการสรุปรายงานประจ�าปีมาใช ้

ในการปรับปรุงและพัฒนาการด�าเนินงานประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา ส่วนผู ้บริหารสถานศึกษาได้มีการรวบรวมข้อมูล

สารสนเทศ ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลการด�าเนินงานตามโครงการ/

กิจกรรมของสถานศึกษามีค่าเฉลี่ยต�่าสุด 

 อภิปรายผลการวิจัย

 จากผลการวิจัยเรื่องการศึกษาการด�าเนินงานประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองค�า  

ปานข�าอนุสรณ์) ส�านักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร พบว่า  

โดยรวมทั้ง 6 ด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้าน

การจัดท�ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย

สูงสุด รองลงมาคือ ด้านการจัดท�าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและ

ด้านการด�าเนนิงานตามแผนพฒันาการจัดการศกึษาของสถานศกึษา 

ส่วนด้านการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 

มค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะผูบ้รหิารสถานศกึษาได้ให้ความ

ส�าคัญกับการจัดท�ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

โดยได้ด�าเนินการตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 

และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ให้โรงเรียนด�าเนินการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาตามประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  

ระบบ หลกัเกณฑ์ และวธิกีารประกนัคณุภาพการศกึษา พ.ศ. 2561 

ข้อ 3 ได้ก�าหนดแนวด�าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษาเพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบ

กระกันคุณภาพของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง มีแนวทางในการพัฒนา

คณุภาพการศกึษาของสถานศกึษาให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฯ ตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของ

หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่ก�ากับดูแลสถานศึกษาเพ่ือน�า

ไปสู่การพัฒนาคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา และตามมาตรา 48 

แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.

2562 ระบุว่า ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบ

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกัน

คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา 

ทีต้่องด�าเนนิการอย่างต่อเน่ือง โดยมกีารควบคมุดแูลปัจจยัทีเ่กีย่วข้อง 

กบัคณุภาพ มกีารตรวจสอบ ตดิตาม และประเมนิผลการด�าเนนิงาน

เพือ่น�าไปสูก่ารพัฒนา ปรบัปรงุคณุภาพอย่างต่อเนือ่งและสม�า่เสมอ 

การประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็นสิ่งส�าคัญในการพัฒนา 

สถานศึกษา เพราะเป็นระบบท่ีสร้างความม่ันใจว่า สถานศึกษา

สามารถจัดการศึกษาได้คุณภาพ ผู้ส�าเร็จการศึกษามีความรู้ความ

สามารถ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเป็นที่ต้องการของสังคม 

สถานศึกษาจึงจ�าเป็นต้องมีระบบการประกันคุณภาพ เพื่อให้การ

ด�าเนินการด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนมีความ

เหมาะสมและจัดการศกึษาได้อย่างมคีณุภาพเพ่ือพฒันาคณุภาพของ

ผู้เรียน เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข ด้วยเหตุนี้ระบบการประกัน

คุณภาพภายในจงึต้องดแูลทัง้ปัจจยัน�าเข้า กระบวนการ และผลผลติ

หรือผลลัพธ์ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียน 

คลองหนองใหญ่ (ทองค�า ปานข�าอนสุรณ์) กลยทุธ์ที ่4 พฒันาระบบ

การประกันคุณภาพ กลยุทธ์ที่ 4.2 การจัดระบบประกันคุณภาพ 

สอดคล้องส�านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศึกษา 

(องค์กรมหาชน) (2554 : 2-3) กล่าวว่า ระบบประกนัคณุภาพภายใน

สถานศึกษามุ่งสร้างความมั่นใจให้ผู้เกี่ยวข้องว่าผู้เรียนได้รับการ

ศกึษาทีม่คีณุภาพและจะพฒันาให้เป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถและ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาที่เขียนไว้ใน

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสถานศึกษา จึงจ�าเป็นต้องก�าหนด 

วิสัยทัศน์ และภารกิจที่ชัดเจน เพื่อจัดท�าแผนพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษา ซึ่งในการจัดท�าวิสัยทัศน์และภารกิจเพื่อจัดท�าแผน 

ดงักล่าว จ�าเป็นต้องใช้ข้อมลูสารสนเทศพืน้ฐานเกีย่วกบัสภาพทัว่ไป

ของท้องถิน่ เมือ่ด�าเนนิการตามแผนแล้วจะต้องมีการตรวจสอบและ

ทบทวนคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา จ�าเป็นต้องมี

ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการด�าเนินงาน และผลการด�าเนินงาน 

ทีมุ่ง่เป้าหมายไปทีผู่เ้รียน สารสนเทศจากผลของการตรวจสอบและ

ทบทวนคุณภาพการศึกษาจะน�าไปสู่การวางแผนพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาต่อไป สอดคล้องกับงานวิจัยของสวัสดิ์  โครตสมบัติ 

(2559) ได้ศึกษาวิจัย เร่ืองการพัฒนาแนวทางการด�าเนินงาน 

การประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ี

การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ของการด�าเนินงาน 

การประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ี

การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า โดย 

ภาพรวม มกีารด�าเนนิงานอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุทกุด้าน เมือ่พิจารณา

เป็นรายด้าน พบว่า อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุทกุด้าน โดยด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่

สงูสดุ คอื ด้านจดัท�ารายงานประจ�าปีทีเ่ป็นรายงานประเมนิคณุภาพ

ภายใน สอดคล้องกบังานวจิยัของเอมอร  สลุ�านาจ (2559) ได้ศกึษา

วิจัย เรื่อง การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาระดับการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

ประถมศกึษาในจงัหวดัขอนแก่น ผลการวจัิยพบว่า โดยภาพรวมและ

รายด้านใน 8 ด้าน อยู่ในระดับมาก โดยด้านจัดท�ารายงานประจ�าปี

ที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ 

ด้านจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ด้านจัดให้มีการประเมิน

คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ส่วนด้าน

ด�าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
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มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของแรงชนน์  ขวัญศรี 

(2559) ได้ศกึษาวจิยั เรือ่งการด�าเนนิงานการประกันคณุภาพภายใน

สถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดสระบุรี 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาการด�าเนินงานการประกัน

คณุภาพภายในสถานศกึษา สงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จังหวดั

สระบรุ ีผลการวจัิยพบว่า โดยภาพรวมและรายด้านอยูใ่นระดบัมาก 

โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการจัดท�าแผนพัฒนาการจัดการ

ศึกษาของสถานศึกษา ท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา รองลงมาคือ ด้านการจัดให้มีการติดตามตรวจสอบ

คณุภาพการศกึษา และด้านการจดัให้มกีารประเมนิคณุภาพภายใน

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีค่าเฉลี่ยต�่าสุด 

 ส่วนผลการวจิยัเมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน ผูว้จิยัอภิปราย

ผลในแต่ละด้านดังนี้

 1. ด้านการก�าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

พบว่า โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ทัง้นีเ้ป็นเพราะว่า ผูบ้รหิารสถานศึกษา 

ได้มีการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการก�าหนดมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ สร้างความรู้ความเข้าใจ

และความตระหนกัถงึความส�าคญั เพือ่ใช้เป็นเป้าหมายในการพฒันา

คณุภาพของสถานศกึษา โดยวิเคราะห์ และสงัเคราะห์ มกีารก�าหนด

ค่าเป้าหมายความส�าเร็จของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

เผยแพร่ให้ผูเ้กีย่วข้องทัง้ภายในภายนอก ซึง่มาตรฐานการศกึษาของ

สถานศึกษาต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของภัควิภา  ลูกเงาะ (2562) ได้ศึกษาวิจัย 

เร่ือง สภาพและแนวทางการด�าเนินงานประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ประถมศกึษาบรีุรัมย์ เขต 1 วตัถปุระสงค์ของการวจิยัเพือ่ศกึษาสภาพ 

การด�าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน

ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 

ผลการวจิยัพบว่า โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณารายด้าน 

พบว่าอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน โดยด้านที่มีความเฉลี่ยสูงสุด คือ 

ด้านก�าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา รองลงมา คือ ด้าน

การติดตามผลการด�าเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษา ส่วนด้านท่ีมี

ค่าเฉลี่ยต�่าที่สุด คือ ด้านการส่งรายงานผลการประเมินตนเอง และ

สอดคล้องกับงานวิจัยของลดาวัลย์  ตั้งม่ัน (2561) ได้ศึกษาวิจัย 

เรื่องการด�าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธานี 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้แก่ ศึกษาการด�าเนินการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมและ 

รายด้านอยู ่ในระดับมาก โดยด้านพัฒนามาตรฐานการศึกษา 

มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการด�าเนินงานตามแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา และด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา  

มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูในสถานศึกษามีการก�าหนด

ค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตวับ่งชีว่้าด้วยการประกนัคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษาในกลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก 

รับทราบ   

 2. ด้านการจัดท�าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ 

สถานศกึษา พบว่า โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ทัง้นีเ้ป็นเพราะผูบ้รหิาร

สถานศึกษามีการการจัดท�าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ 

สถานศึกษา เพือ่ให้มคุีณภาพตามทีก่�าหนดในกฎกระทรวงฯ โดยมุง่

คณุภาพตามมาตรฐานการศกึษาซึง่มสีาระส�าคญั คอื ศกึษามาตรฐาน 

การศึกษาของสถานศึกษา สภาพปัญหาและความต้องการจ�าเป็น

ของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยใช้ข้อมูลตามสภาพจริง มีการ

ก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายด้านต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นคุณภาพ 

ผู ้เรียนและความส�าเร็จของการพัฒนาไว้อย่างชัดเจนและเป็น 

รปูธรรม โดยทกุฝ่ายมส่ีวนร่วม มกีารก�าหนดวธิดี�าเนนิงาน กจิกรรม 

โครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

การพฒันาบคุลากรและการบรหิารจดัการเพือ่ให้บรรลุถงึมาตรฐาน

การศึกษาที่ก�าหนดไว้ เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ 

สถานศึกษาต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ซ่ึงสอดคล้องกับ 

งานวิจัยของแสงมณี  วงศ์คูณ (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การด�าเนิน

งานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาสภาพการด�าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ผลการวิจัยพบว่า สภาพการด�าเนินงานประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษาโดยภาพรวมและทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่ม ี

ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านการจัดท�าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

รองลงมาคือ ด้านจัดให้มีการพัฒนาคุณภาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ส่วนด้านการด�าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ 

สถานศกึษามค่ีาเฉลีย่ต�า่ทีส่ดุ และสอดคล้องกบังานวจิยัของวนัทนา  

เนือ้น้อย (2560) ได้ศกึษาวจิยัเรือ่ง การด�าเนนิงานระบบการประกนั

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที ่

การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ

ศึกษาระดับการด�าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา 

เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 

เมือ่พจิารณารายด้าน พบว่า ด้านจดัท�าแผนพฒันาการจดัการศกึษา

ของสถานศึกษาทีมุ่ง่คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 

มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 

และด้านจดัให้มกีารประเมนิคณุภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษา

ของสถานศึกษา ส่วนด้านการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด 

การศึกษาของสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด 

 3. ด้านการด�าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษา พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะ 
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ผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการด�าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด 

การศึกษาของสถานศกึษา โดยการแต่งตัง้คณะกรรมการจดัท�าแผน

ปฏิบัติการประจ�าปี มีการศึกษาวิเคราะห์แผนพัฒนาการจัดการ

ศึกษาของสถานศึกษา มีการประมาณการงบประมาณรายรับของ

สถานศึกษา เพื่อใช้ในโครงการ/กิจกรรมวิเคราะห์และจัดท�า 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ก�าหนดผู้รับผิดชอบแต่ละ

โครงการ/กิจกรรม มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ ในการ

ด�าเนนิงาน ได้จดัท�ารปูเล่มแผนปฏบิตักิารประจ�าปี ประเมนิ ติดตาม 

และตรวจสอบผลการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ�าปี และ

จัดท�ารายงานผลการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ�าปี  

ซึง่สอดคล้องกับงานวจิยัของวรรณา  ประเสรฐิแก้ว (2561) ได้ศกึษา

วิจัยเรื่อง การด�าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี วัตถุประสงค์

ของการวิจัยเพื่อศึกษาสภาพการด�าเนินงานประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปทมุธาน ีผลการวจัิยพบว่า โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เรยีงล�าดับ

ค่าเฉลีย่ของแต่ละด้านจากมากไปหาน้อยได้ดังนี ้ด้านการด�าเนนิงาน

ตามแผนพฒันาการจัดการศกึษาของสถานศกึษา รองลงมาคือ ด้าน

การจดัให้มกีารประเมนิคณุภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษาของ

สถานศกึษา และด้านการจดัระบบบรหิารและสารสนเทศ ตามล�าดบั 

และสอดคล้องกับงานวิจัยของศิรินทร  ดงเรืองศรี (2561) ได้ศึกษา

วิจัยเรื่อง การด�าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษากลุ่ม

โรงเรียนนคิมพฒันา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

ระยอง เขต 1 วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาการด�าเนินการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนนิคมพัฒนา สังกัด

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาระยอง เขต 1 ผลการวจิยั

พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านอยูใ่นระดบัมาก เรยีงล�าดบัค่าเฉล่ีย

จากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษา ด้านการด�าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ 

การศกึษา และด้านการก�าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา  

 4. ด้านการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน

สถานศกึษา พบว่า โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ทัง้นีเ้ป็นเพราะ ผู้บรหิาร

สถานศกึษามกีารประเมนิผลและการตรวจสอบการด�าเนนิงานของ

สถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษาประกาศก�าหนด 

โดยสถานศึกษาได้เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร มีการกระตุ้นให้

คร ูและบคุลากรทางการศกึษา มคีวามตระหนกัและเหน็ความส�าคญั

ของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จัดให้มีการอบรม 

เชิงปฏิบัติการให้ความรู้และแนวทางในการด�าเนินงาน และการ

ประชาสัมพันธ์การด�าเนินงานของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องให้แก่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนทราบเป็น

ระยะ ท�าให้ทกุฝ่ายมคีวามเข้าใจและเกดิความมัน่ใจในการด�าเนนิงาน 

ของสถานศกึษา นอกจากนัน้ผูบ้รหิารสถานศกึษายงัได้มกีารแบ่งงาน 

มอบหมายงานอย่างชัดเจน มีการนิเทศ ก�ากับ ตรวจสอบ และ

ประเมนิผลการด�าเนนิงาน มกีารตรวจสอบและสรปุผลการด�าเนนิงาน 

ในทุกขั้นตอนของการน�าแผนไปสู่การปฏิบัติเพื่อน�าผลจากการ

ประเมินมาเขียนรายงานผลการประเมินตนเองส�าหรับผู้บริหารใช้

เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

สอดคล้องกับงานวิจัยของวรรณา  ประเสริฐแก้ว (2561) ได้ศึกษา

วิจัยเรื่อง การด�าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ

โรงเรยีน ในสงักดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัปทมุธาน ีวตัถปุระสงค์

ของการวิจัยเพื่อศึกษาสภาพการด�าเนินงานประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า สภาพการด�าเนินงานประกันคุณภาพ

ภายในสถานศกึษาของโรงเรยีนในสงักดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั

ปทุมธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยสามารถเรียงล�าดับค่าเฉลี่ย

ของแต่ละด้านจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านการด�าเนินงานตาม

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา รองลงมาคือ ด้าน 

การจดัให้มกีารประเมนิคณุภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษาของ

สถานศกึษา และด้านการจดัระบบบรหิารและสารสนเทศ ตามล�าดบั 

และสอดคล้องกับงานวิจัยของเอมอร  สุล�านาจ (2559) ได้ศึกษา

วิจัยเรื่อง การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น 

วตัถปุระสงค์ของการวจิยัเพือ่ศกึษาระดบัการประกนัคณุภาพภายใน

ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า ผู ้บริหาร 

สถานศึกษาและครูผู ้สอนมีระดับการประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศกึษาในจงัหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมและรายด้านใน 8 ด้าน อยูใ่น 

ระดับมาก โดยด้านจัดท�ารายงานประจ�าปีที่เป็นรายงานประเมิน

คุณภาพภายในมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ด้านจัดให้มีการ 

ประเมินคุณภาพภายในตาม มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ส่วนด้านด�าเนนิงานตามแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา 

มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด 

 5. ด้านการตดิตามผลการด�าเนนิงานเพือ่พฒันาสถานศกึษา 

ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี ้

เป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษามีการติดตามผลการด�าเนินงานจาก

การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

และการตดิตามผลการด�าเนนิงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษา

ของสถานศกึษาและแผนปฏบิตักิารประจ�าปี เพือ่น�าผลทีเ่ป็นข้อมลู

เชิงประจักษ์ไปใช้ปรับปรุงหรือการพัฒนาการด�าเนินงานของ 

สถานศึกษาด้านการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้  

การจดักจิกรรมส่งเสรมิการเรยีนรู ้การวดัและประเมนิผล การพฒันา

บคุลากร การบรหิารจดัการ ฯลฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา

ที่สถานศึกษาก�าหนด จัดท�ารายงานผลการติดตาม น�าเสนอผลการ
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ติดตามต่อผู้บริหารเพ่ือรับทราบ และใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน

พัฒนา ปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มี

คุณภาพสูงขึ้นไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศิรินทร  ดงเรืองศรี 

(2561) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การด�าเนินการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษากลุ่มโรงเรียนนิคมพัฒนา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที ่

การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

เพื่อศึกษาการด�าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษากลุ่ม

โรงเรียนนคิมพฒันา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

ระยอง เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ใน

ระดบัมาก เรยีงล�าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย 3 อนัดบัแรก ได้แก่ 

ด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ด้านการด�าเนินงาน

ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และด้านการก�าหนดมาตรฐาน

การศกึษาของสถานศกึษา และสอดคล้องกับงานวจิยัของภณฐัพงศ์  

พลมุข (2561) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพและปัญหาการด�าเนินงาน

ประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษา

สภาพการด�าเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน ผลการ

วิจัยพบว่า โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการติดตาม 

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

 6. ด ้านการจัดท�ารายงานการประเมินตนเองของ 

สถานศกึษา พบว่า โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ทัง้นีเ้ป็นเพราะผู้บรหิาร

สถานศกึษามกีารจดัท�ารายงานการประเมนิตนเองของสถานศึกษา 

โดยให้ครูและบคุลากรทางการศกึษาจดัท�ารายงานผลการปฏบิตังิาน

ของตนเองเป็นประจ�าทุกปี เพื่อน�ามาเก็บรวมรวมจัดท�าเอกสาร 

ตามรปูแบบรายงานคณุภาพการศกึษาประจ�าปี ให้มกีารน�ารายงาน

การประเมินคุณภาพการศึกษาเข ้าที่ประชุมคณะกรรมการ 

สถานศกึษาเพือ่รบัทราบผลการด�าเนนิงาน และเพือ่ปรบัปรงุพฒันา 

การด�าเนินงาน สร้างความตระหนักแก่ครูผู้รับผิดชอบโครงการ/

กิจกรรม ได้ประเมินสรุปโครงการ/กิจกรรม จัดท�ารายงานเพื่อเป็น

แนวทางในการพัฒนาโครงการ/กจิกรรมต่อไป เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ 

ให้ผูเ้กีย่วข้องได้รบัทราบผลการด�าเนนิงานการประกนัคณุภาพของ

สถานศกึษา ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของสวสัดิ ์ โครตสมบตั ิ(2559) 

ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนาแนวทางการด�าเนินงานการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษา

สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ของการด�าเนินงาน การประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมมีการ

ด�าเนินงานอยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกด้าน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านจัดท�ารายงานประจ�าปีที่เป็น

รายงานประเมินคุณภาพภายใน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ

เอมอร  สุล�านาจ (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ

ศึกษาระดับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่น 

ผลการวิจัยพบว่า ผู ้บริหารสถานศึกษาและครูผู ้สอนมีระดับ 

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวม

และรายด้านใน 8 ด้าน อยู่ในระดับมาก โดยด้านจัดท�ารายงาน 

ประจ�าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในมีค่าเฉลี่ยสูงสุด  

รองลงมาคือ ด้านจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ด้านจัดให้มีการ

ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ส่วนด้านด�าเนนิงานตามแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา 

มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด 

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

 จากผลการวิจัยพบว่า การศึกษาการด�าเนินงานประกัน

คณุภาพภายในสถานศกึษา โรงเรยีนคลองหนองใหญ่ (ทองค�า ปานข�า 

อนสุรณ์) ส�านกังานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร มข้ีอเสนอแนะดงันี้

 1. ด้านการก�าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษาควรจะมีการเผยแพร่มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในภายนอก เพื่อสร้างความรู้ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษาน�ามาปฏิบัติ

ภายในสถานศึกษา

 2. ด้านการจัดท�าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ 

สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาควรจะมีการจัดรวบรวมข้อมูล

สารสนเทศเกีย่วกบัสภาพภายในและภายนอกสถานศกึษา เพือ่ท่ีจะ

สามารถน�าสภาพภายในและภายนอกมาวิเคราะห์ข้อมูลสภาพ

ภายในด้านจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา และสภาพภายนอกด้าน

โอกาสและอุปสรรคของสถานศึกษา

 3. ด้านการด�าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาควรจะมีการประมาณการ 

งบประมาณรายรบัของสถานศกึษา เพือ่ใช้ในโครงการ/กิจกรรม และ

เพื่อให้เกิดความสะดวกในการด�าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม

 4. ด้านการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน

สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาควรจะมีการสร้างเครื่องมือที่

สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและก�าหนดเกณฑ์

การประเมนิทีช่ดัเจน เพือ่เป็นแนวทางในการประเมนิและตรวจสอบ

การด�าเนินงานของสถานศึกษา มีการประเมินตรวจสอบอย่างน้อย

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
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 5. ด ้านการติดตามผลการด�าเนินงานเพื่อพัฒนา 

สถานศกึษาให้มคีณุภาพตามมาตรฐาน ผูบ้รหิารสถานศกึษาควรจะ

มีการน�าผลที่ได้เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ไปใช้ปรับปรุงหรือพัฒนา 

การด�าเนนิงานของสถานศกึษาด้านการพัฒนาหลกัสตูรสถานศกึษา 

เพือ่ให้ได้ข้อมลูทีเ่ป็นจรงิและสามารถน�ามาปรับปรงุ พฒันาได้อย่าง

ถูกต้อง ชัดเจน 

 6. ด ้านการจัดท�ารายงานการประเมินตนเองของ 

สถานศึกษา ผู ้บริหารสถานศึกษาควรจะมีการรวบรวมข้อมูล

สารสนเทศ ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลการด�าเนินงานตามโครงการ/

กิจกรรมของสถานศึกษา เพื่อความสะดวกต่อการน�าไปใช้และ 

การจัดท�ารายงานผลการด�าเนินงานของสถานศึกษา

 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรจะศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อสภาพการด�าเนินงาน

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในระดับเขตพื้นที่

การศึกษา

 2. ควรจะศึกษาแนวทางการพัฒนาการด�าเนินงาน

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในระดับเขตพื้นที่

การศึกษา
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บทคัดย่อ
 งานวจัิยฉบบันีมี้วตัถุประสงค์เพือ่ศึกษาระดับความคดิเหน็เกีย่วกบัการยอมรบัเทคโนโลย ีคณุภาพการบริการ และความจงรักภกัด ี

ของผูใ้ช้บรกิารธนาคารออมสนิ สาขาสามชกุ จงัหวดัสพุรรณบรุ ีและเพือ่ศกึษาการยอมรบัเทคโนโลย ีและคณุภาพการบริการอเิลก็ทรอนกิส์

ทีม่อีทิธพิลต่อความจงรกัภกัดขีองผูใ้ช้บรกิารธนาคารออมสนิ สาขาสามชกุ จงัหวดัสพุรรณบรุ ีกลุม่ตวัอย่าง คอื ผูใ้ช้บรกิารธนาคารออมสนิ 

สาขาสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี จ�านวน 350 คน โดยใช้การสุ่มแบบบังเอิญ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้

วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า การยอมรับ

เทคโนโลยี และคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การยอมรับเทคโนโลยี 

ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ ด้านการรับรู้ว่าใช้งานง่าย และด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการ

ธนาคารออมสิน สาขาสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี มีอ�านาจการท�านายร้อยละ 35.00 และคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ ด้านความ 

ไว้วางใจ และด้านความเป็นส่วนตัว อิทธิพลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธนาคารออมสิน สาขาสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี มีอ�านาจ

การท�านายร้อยละ 30.00 อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ 0.05

ค�าส�าคัญ : การยอมรับเทคโนโลยี, คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์, ความจงรักภักดี
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Abstract
 The purposes of this research were to study the opinions on the technology acceptance, service quality  

and customer loyalty of Government Savings Bank, Sam Chuk branch, Suphanburi province, and to investigate the 

technology acceptance, the service quality affecting the customer loyalty of Government Savings Bank, Sam Chuk 

branch, Suphanburi province. The sample selected by an accidental sampling method, was 350 customers of  

Government Savings Bank, Sam Chuk branch, Suphanburi province. The data were collected by using questionnaires. 

The statistics used for the data analysis: were standard deviation, mean, and multiple linear regression analysis. The 

finding indicated that the overall level of the technology acceptance and the electronic service quality reached a 

high level. The result of hypothesis testing for technology acceptance revealed that the perception of anticipated 

benefits, ease of use and usage attitude affecting the customer loyalty of Government Savings Bank, Sam Chuk branch, 

Suphanburi provide were at the 35% of prediction power. The electronic service quality, the trustworthiness and the 

privacy affecting customer loyalty of Government Savings Bank, Sam Chuk branch, Suphanburi province were at the 

30% of prediction power with the statistically significant level of 0.05. 

Keywords : Technology Acceptance, Electronic Service Quality, Loyalty
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บทน�า
 ปัจจุบันในยุคท่ีเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและพัฒนาไป

อย่างรวดเร็ว อุปกรณ์เครื่องใช้ในการด�ารงชีวิตในปัจจุบันล้วนมี

เทคโนโลยเีข้ามาเกีย่วข้องเพือ่อ�านวยความสะดวกต่อการด�ารงชวีติ

ท�าให้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจ�าวันของผู้คน 

ในสังคมปัจจุบันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะอย่างย่ิงเทคโนโลยี

โทรศัพท์มือถือ มีการพัฒนาโทรศัพท์มือถือให้มีความทันสมัย 

เหมาะสมกบัสถานการณ์และสอดคล้องกบัการใช้งานในชวีติประจ�าวนั 

โดยเพิ่มเติมความสามารถที่นอกเหนือจากการใช้งานโทรออกและ

รับสายเป็นโทรศัพท์ที่มีระบบปฏิบัติการรองรับเพื่อการใช้งาน 

แอปพลิเคชั่นที่หลากหลาย อีกทั้งยังสามารถใช้งานเชื่อมต่อ

อินเทอร์เน็ตได้ เรียกว่า สมาร์ทโฟน ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการก�าหนด

มาตรฐานของสมาร์ทโฟนออกมาอย่างชัดเจน แต่แนวโน้มภาค

อตุสาหกรรมตลาดมอืถอืมกีารปรบัตวัเข้าหาผูบ้รโิภคมากขึน้ รวมถงึ 

เรียนรู้สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการ เพื่อตอบสนองการใช้งานของผู้บริโภค 

(SIAMPHONE DOT COM COMPANY LIMITED, 2563) โดย

เทคโนโลยย่ีอมมข้ีอดแีละข้อเสยีปนกนัคือ เทคโนโลยใีห้ความสะดวก 

รวดเร็วแก่ผู้บริโภคจะท�าธุรกรรมสิ่งใดก็กระท�าผ่านเทคโนโลยีที่มี 

แต่ในความรวดเร็วสะดวกสบายเหล่านี้ก็มีช่องว่างที่จะท�าให้

เทคโนโลยเีกดิข้อผดิพลาดได้ซ่ึงข้อผดิพลาดไม่ได้เกิดจากเทคโนโลยี

ทั้งหมดแต่อาจเกิดจากตัวผู้ใช้บริการเองด้วย เพราะเป็นเทคโนโลยี

ท่ีใหม่อาจจะต้องใช้เวลาในการศึกษาท่ีจะใช้บริการ ซึ่งการที่

เทคโนโลยีมีข้อดีข้อเสียนี้จะส่งผลต่อทั้งตัวผู้ให้บริการและผู้บริโภค 

โดยในส่วนของผูใ้ห้บรกิารจะต้องมกีารแก้ไขระบบทีม่คีวามซบัซ้อน

และจะต้องแก้ปัญหาให้แก่ผูบ้ริโภคอกีด้วย ส่วนผูบ้รโิภคนัน้เมือ่พบ

ปัญหาก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าทัศนคติทางด้านลบต่อตัวผู้ให้บริการ 

รายนี้ว่ามีข้อผิดพลาดทางระบบและอยากไปใช้บริการกับรายอื่น  

แต่ในทางกบักนัถ้าผูใ้ห้บรกิารรายนีม้คีวามรบัผดิชอบแก้ปัญหาและ

ดแูลผูบ้รโิภคในระหว่างทีพ่บปัญหาด้วยความเตม็ใจและสุภาพกจ็ะ

ท�าให้ผู้บริโภคเกิดทัศนคติด้านบวกและต้องการที่จะใช้บริการกับ 

ผู้ให้บริการรายนี้อีกในครั้งต่อไป

 ในป ัจจุบันธุรกิจธนาคารกลายเป ็นธุรกิจธนาคาร

อิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เรียกกันว่า Internet Banking นั้น หมายถึง 

การประกอบธรุกจิการพาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์ เกีย่วกบัการให้บรกิาร

ท�าธรุกรรมทางการเงนิต่าง ๆ  ผ่านอปุกรณ์หรอืระบบอเิลก็ทรอนกิส์ 

เช่น โทรศัพท์มือถือ หรืออินเทอร์เน็ต มีการให้บริการ เช่น การฝาก

เงิน ถอนเงิน โอนเงิน หรือสอบถามยอดเงิน เป็นต้น โดยในอนาคต

การให้บริการของธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ ยังสามารถพัฒนาได้อีก

เรื่อย ๆ เพื่อรองรับความต้องการในการใช้บริการของผู้ใช้บริการ

ธนาคารอเิลก็ทรอนิกส์ทีเ่พิม่มากขึน้อย่างต่อเนือ่ง เนือ่งจากธนาคาร

อิเล็กทรอนิกส์ท�าให้เกิดความรวดเร็วและสะดวกสบายในการท�า

ธุรกรรมมากขึ้นและประหยัดทรัพยากร (ธนาคารออมสิน, 2563)

 ความจงรักภักดี คือ การที่ผู ้บริโภคมีทัศนคติที่ดีต่อ 

ตราสินค้าหน่ึงไม่ว่าจะเกิดจากความเช่ือม่ัน การนึกถึง หรือตรงใจ 

ผู้บรโิภค และเกดิการซือ้ซ�า้ต่อเนือ่งตลอดมา มคี�ากล่าวว่า การสร้าง

ลูกค้าใหม่ 1 คน จะมีต้นทุนสูงกว่าการรักษาลูกค้าเก่า 1 คน  

ถึง 5-10 เท่า และในปัจจุบันเกิดความหลากหลายในตราสินค้า 

ประกอบกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดมากมายเพื่อดึงดูดใจให้ 

ผู้บริโภคเปล่ียน หรือหันไปใช้สินค้าตราใหม่ ๆ อยู่เสมอ ดังนั้น 

กลยุทธ์ที่ส�าคัญทางการตลาด คือ การสร้างความภักดีในตราสินค้า 

(Brand Loyalty) การสร้างความภกัดใีนตราสนิค้าจงึมคีวามจ�าเป็นมาก 

และท�าให้ลูกค้าเกิดต้นทุนที่จะเปล่ียนไปใช้สินค้าตราอื่น (กิตติ   

สิริพัลลภ, 2542) ซึ่งความความจงรักภักดี จะมีข้อดีและข้อเสีย 

ต่างกันออกไป ในด้านของข้อดีจะท�าให้การเลือกใช้บริการของ 

ผูบ้รโิภคประหยดัเวลาและมคีวามเชือ่ม่ันไว้วางใจให้แก่ผูใ้ห้บรกิารนัน้ 

ส่วนในด้านของข้อเสียนั้นในเมื่อผู ้บริโภคได้ให้ความเชื่อม่ัน 

ไว้วางใจให้แก่ผู้ให้บริการแล้วหากผู้ให้บริการกระท�าการให้บริการ 

ที่ไม่เหมาะไม่สมต่อการให้บริการจะส่งผลให้ความเชื่อมั่นและ 

ความไว้วางใจเหล่านั่นถูกท�าลายไปในส่วนคุณภาพการให้บริการ 

เป็นมโนทัศน์และปฏิบัติการในการประเมินของผู้รับบริการโดย

ท�าการเปรียบเทียบระหว่างการบริการท่ีคาดหวังกับการบริการ 

ที่รับรู้จริงจากผู้ให้บริการ ซึ่งหากผู้ให้บริการสามารถให้บริการท่ี

สอดคล้องตรงตามความต้องการของผู้รับบรกิารหรอืสร้างการบรกิาร 

ที่มีระดับสูงกว่าที่ผู้รับบริการได้คาดหวัง จะส่งผลให้การบริการ 

ดังกล่าวเกิดคุณภาพการให้บริการซึ่งจะท�าให้ผู ้รับบริการเกิด 

ความพึงพอใจจากบริการที่ได้รับเป็นอย่างมาก (Zeithaml,  

Parasuraman and Berry, 1985)

 ธนาคารออมสิน เป็นธนาคารของรัฐที่มีศักยภาพในการ

ให้บริการเช่นเดียวกับธนาคารพาณิชย์ทั่วไปซ่ึงมีการให้บริการ

ทางการเงนิหลากหลายประเภท ทัง้การรบัฝากเงนิ การปล่อยสนิเชือ่ 

ต่าง ๆ การลงทุน เป็นต้น และหนึ่งในการให้บริการท่ีส�าคัญใน

ปัจจุบันของธนาคารออมสิน คือ การให้บริการธุรกรรมทางการเงิน

ผ่านระบบออนไลน์ โดยธนาคารออมสนิได้มกีารพฒันาแอปพลเิคชัน 

ชือ่ “มายโม่” ซึง่เป็นแอปพลเิคชนับนสมาร์ทโฟนทีใ่ห้บรกิารธุรกรรม 

ด้านการเงินแก่ลูกค้าของธนาคารในการโอนเงิน การช�าระเงิน 

ค่าสินค้าและบริการต่าง ๆ ฯลฯ เพื่อรองรับกลุ ่มลูกค้าท่ีเป็น 

คนรุน่ใหม่ทีม่กีารใช้งานสมาร์ทโฟนเป็นจ�านวนมาก เพือ่ท�าให้ลกูค้า

ได้รับความสะดวกในการใช้บริการของธนาคารมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยัง

สามารถท�าธุรกรรมทางการเงินได้ทุกท่ีทุกเวลาเมื่อมีความต้องการ

แต่การท่ีแอปพลิเคชันมายโม่นั้นจะได้รับการยอมรับในการใช้งาน

ของลูกค้าต้องมีปัจจัยต่าง ๆ ที่จะส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลย ี

ใหม่ ๆ ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู ้บริโภคไป อีกทั้ง 

การแข่งขันในการให้บริการด้านการเงินในปัจจุบันมีการแข่งขันกัน

อย่างรุนแรงและการเปล่ียนแปลงซึ่งพฤติกรรมการใช้บริการของ
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ลูกค้าเองก็มีความหลากหลายและมีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น 

เช่นกัน ซึ่งการพัฒนาค้นการให้บริการผ่านแอปพลิเคชันจึงเป็น 

ทางเลือกที่เป็นทั้งลดต้นทุนในการให้บริการของธนาคารและ 

ยังเป็นการเพิ่มความสะดวกให้แก่ลูกค้ามากยิ่งขึ้น

 ดงันัน้ผูว้จิยัมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาเกีย่วเรือ่ง การยอมรบั

เทคโนโลยีและคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอิทธิพลต่อ

ความจงรกัภกัดขีองผูใ้ช้บรกิารธนาคารออมสนิ สาขาสามชกุ จงัหวดั

สุพรรณบุรี เนื่องด้วยทางธนาคารออมสิน สาขาสามชุก จังหวัด

สุพรรณบุรี มีการให้บริการผ่านเทคโนโลยี ผู้วิจัยเห็นว่าการยอมรับ

เทคโนโลยี และคุณภาพการให้บริการของธนาคารออมสิน สาขา

สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี มีความน่าสนใจและยังสามารถปรับปรุง

ไปในทางที่ดีขึ้นได้อีก

วัตถุประสงค์การวิจัย	 
 1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการยอมรับ

เทคโนโลยี คุณภาพการบริการ และความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการ

ธนาคารออมสิน สาขาสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

 2. เพื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีอิทธิพลต่อ 

ความจงรกัภกัดขีองผูใ้ช้บรกิารธนาคารออมสนิ สาขาสามชกุ จงัหวดั

สุพรรณบุรี

 3. เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่มี

อิทธิพลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธนาคารออมสิน สาขา

สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

สมมติฐานการวิจัย
 1. การยอมรับเทคโนโลยีอย่างน้อย 1 ตัวแปร มีอิทธิพล

ต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธนาคารออมสิน สาขาสามชุก 

จังหวัดสุพรรณบุรี

 2. คณุภาพการบรกิารอเิลก็ทรอนกิส์อย่างน้อย 1 ตวัแปร 

มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธนาคารออมสิน สาขา

สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

การทบทวนวรรณกรรม
 แนวคิดเกี่ยวกับความจงรักภักดี

 อมรรัตน์  พินัยกุล (2549) ได้กล่าวว่า นักการตลาด 

มีความสนใจในแนวคิดด้านความจงรักภักดี เพราะความจงรักภักดี

ในตราสินค้าสามารถดึงดูดใจให้ลูกค้ามาใช้บริการ และตราสินค้า

เป็นประโยชน์ต่อการซ้ือหรอืใช้บริการซ�า้ และบอกต่อไปยงับคุคลอืน่ 

การบรหิารตราสนิค้าจงึเป็นสิง่ทีส่�าคญัต่อการสร้างความจงรกัภกัดี 

นอกจากนี้ ณัฐพัชร์  ล้อประดิษฐ์พงษ์ (2549) อธิบายไว้ว่า ความ

จงรักภักดีเป็นทัศนคติของลูกค้าท่ีมีต่อสินค้าและบริการ ซึ่งต้อง 

น�าไปสู่ความสัมพันธ์ในระยะยาว เป็นการเหน่ียวรั้งลูกค้าไว้ โดย

ความจงรักภักดีไม่ได้เป็นเพียงพฤติกรรมการซื้อซ�้าเท่านั้น แต่ยัง

ครอบคลุมความหมายไปถึงความรู้สึกนึกคิดและความสัมพันธ์ใน

ระยะยาวด้วย ซึ่งการซื้อซ�้าของลูกค้าไม่ได้หมายความว่าจะมีความ

จงรักภักดีเสมอไป จากความหมายข้างต้นผู้วิจัยได้ให้ความหมาย

ของความจงรักภักดีว่า ความจงรักภักดี หมายถึง ข้อผูกมัดและ

ทศันคตริะหว่างผู้ผลิตและผู้บรโิภคทีมี่ต่อกนั ซึง่น�าไปสู่การใช้บรกิาร

ซ�า้ และยงัรวมไปถงึการท่ีผูบ้ริโภคมคีวามรูสึ้กผูกพนัต่อตวัผูใ้ห้บรกิาร

 ผูว้จิยัได้ศกึษาองค์ประกอบของความจงรักภกัด ีจากงาน

วิจัย ได้แก่ Oliver (1991); Parasuraman, Zeithamt and Berry 

(1995); Pong & Yee (2001) และชุลีรัตน์ ก้อนทอง (2553) และ

ได้ท�าการสรปุองค์ประกอบของความจงรกัภกัด ีพบว่า องค์ประกอบ

ของความจงรักภักดีที่มีการวิจัยตรงกัน คือ 1. ด้านพฤติกรรม 

การบอกต่อ 2. ด้านความตั้งใจที่จะซ้ือ 3. ด้านความอ่อนไหวต่อ

ปัจจัยราคา และ 4. ด้านพฤติกรรมการร้องเรียน ผู้วิจัยจึงได้น�าเอา

องค์ประกอบทั้ง 4 ด้านดังที่กล่าวมาข้างต้นมาปรับใช้เป็น 

องค์ประกอบในการวัดความความจงรักภักดีของผู ้ใช้บริการ 

เนื่องจากเป็นองค์ประกอบที่เข้าใจง่าย ชัดเจน ครอบคลุมลักษณะ

ของความจงรักภักดี

 แนวคิดเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี

 สิงหะ  ฉวีสุข และสุนันทา  วงศ์จตุรภัทร (2555) ได้กล่าว

ถงึการยอมรบัเทคโนโลยว่ีา เป็นการอธบิายถงึวธีิการและเหตุผลของ

แต่ละบุคคลในการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่เพื่อพยากรณ์

พฤติกรรมบุคคลในการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศที่น�าไปสู่การ

ให้ค�าอธิบายและสร้างความเข้าใจในอิทธิพลของปัจจัยท่ีก่อให้เกิด

การยอมรบัเทคโนโลย ีและอคัรเดช  ป่ินสขุ และนตินา  ฐานติธนกร 

(2559) ได้กล่าวถึงการยอมรับเทคโนโลยีว่า เป็นการวางแผน 

การใช้งานเทคโนโลยีใหม่ โดยผู้ใช้มีการคิดวิเคราะห์วางแผนท่ีจะ

เรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยีใหม่และเม่ือผู้ใช้ได้ทดลองใช้งานแล้ว

พอใจจึงเกิดการยอมรับเทคโนโลยีใหม่นั้น รวมทั้งเกวรินทร์   

ละเอียดดีนันท์ และนิตนา ฐานิตธนกร (2559) ได้กล่าวถึง 

การยอมรับเทคโนโลยีว่า เป็นพฤติกรรมของผู้ใช้ที่ท�าความเข้าใจ 

ในเทคโนโลยีและตระหนักถึงการน�าเทคโนโลยีมาใช้จะก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อตนเองหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องจึงตัดสินใจยอมรับ

เทคโนโลยีนั้นไปประยุกต์ใช้ จากความหมายข้างต้นผู้วิจัยได้ให ้

ความหมายของการยอมรับเทคโนโลยีว่า การยอมรับเทคโนโลยี 

หมายถงึ การทีบ่คุคลให้ความเชือ่มัน่ต่อการน�าเอาเทคโนโลยเีข้ามา

ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานของมนุษย์โดยเทคโนโลยี

เหล่านั้นได้มีการยอมรับมาก่อนหน้าแล้ว

 ผู้วิจัยได้ศึกษาองค์ประกอบของการยอมรับเทคโนโลยี 

จากงานวิจัย ได้แก่ Davis, Bagozzi and Warshaw (1989); Chu 

& Chu (2011) และสงิหะ  ฉวสีขุ และสนุนัทา  วงศ์จตรุภทัร (2012) 

และได้ท�าการสรุปองค์ประกอบของการยอมรับเทคโนโลยี ได้แก่  
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1. ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับ 2. ด้านการรับรู้ว่าใช้งานง่าย 

และ 3. ด้านทศันคตทิีม่ต่ีอการใช้งาน ผูว้จิยัจงึได้น�าเอาองค์ประกอบ

ทั้ง 3 ด้านดังที่กล่าวมาข้างต้นมาปรับใช้เป็นองค์ประกอบในการใช้

วดัการยอมรบัเทคโนโลยขีองผูใ้ช้บรกิาร เนือ่งจากเป็นองค์ประกอบ

ที่เข้าใจง่าย ชัดเจน ครอบคลุมลักษณะของการยอมรับเทคโนโลยี

ของผู้ใช้บริการ

 แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์

 วีรพงษ์  เฉลิมจิรรัตน์ (2543) คุณภาพการบริการ คือ 

ความสอดคล้องกนัของความต้องการของลกูค้าหรอืผูร้บับรกิารหรอื

ระดับของความสามารถในการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการ 

ของลูกค้าหรือผู้รับบริการอันท�าให้ลูกค้าหรือผู้รับบริการเกิดความ

พึงพอใจจากบริการที่เขาได้รับ และ Crosby (1988) คุณภาพการ

บริการ เป็นแนวคิดที่ถือหลักการการด�าเนินงานบริการที่ปราศจาก

ข้อบกพร่องและตอบสนองตรงตามความต้องการของผูบ้รกิาร และ

สามารถทีจ่ะทราบของต้องการของลกูค้าหรอืผูร้บับรกิารได้ รวมทัง้ 

Jukka (2010) กล่าวไว้ว่า การบริการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นบริการ 

บนเว็บไซต์ท่ีส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยการด�าเนินการการให้

บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ อาจเป็นทั้งหมดหรือแค่บางส่วนของการ

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการและลูกค้าที่จะด�าเนินการผ่านทาง

อินเทอร์เน็ต จากความหมายข้างต้นผู ้วิจัยได้ให้ความหมาย 

ของคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ว่า คุณภาพการบริการ

อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง ความสามารถในการตอบสนองความ

ต้องการของธุรกิจให้บริการคุณภาพของบริการเป็นส่ิงส�าคัญที่สุด 

ทีจ่ะสร้างความแตกต่างของธรุกจิให้เหนอืกว่าคูแ่ข่งขนัได้การเสนอ

คณุภาพการให้บรกิารทีต่รงกบัความคาดหวงัของผูร้บับรกิารเป็นสิง่

ทีต้่องกระท�าผู้รบับริการจะพอใจถ้าได้รบัส่ิงทีต้่องการเมือ่ผู้รบับรกิาร 

มีความต้องการ ณ สถานที่ที่ผู้รับบริการต้องการ และในรูปแบบที่

ต้องการ

 ผู ้วิจัยได้ศึกษาองค์ประกอบของคุณภาพการบริการ

อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ Barnes and Vidgen (2002); Wolfinbarger 

and Gilly (2003); Parasuraman, Zeithamt and Berry (1995); 

Lee and Lin (2005) และได้ท�าการสรุปองค์ประกอบของคุณภาพ

การบริการอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ 1. ด้านประสิทธิภาพ 2. ความไว้

วางใจ และ 3. ด้านความเป็นส่วนตัว ผู้วิจัยได้น�าเอาองค์ประกอบ

ทั้ง 3 ด้านดังกล่าวข้างต้นมา ปรับใช้เป็นองค์ประกอบในการวัด

คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการ เนื่องจากเป็น 

องค์ประกอบที่เข้าใจง่าย ชัดเจน ครอบคลุมลักษณะของคุณภาพ

การบริการอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการ

 จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าว ผู้วิจัยสามารถสรุป

กรอบแนวคิดได้ดังนี้

             ตัวแปรต้น	 	 	 														 				ตัวแปรตาม

การยอมรับเทคโนโลยี

- ด้านการรับรู้พึงประโยชน์ที่ได้รับ

- ด้านการรับรู้ว่าใช้งานง่าย

- ด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน

คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์

- ด้านประสิทธิภาพ

- ด้านความไว้วางใจ

- ด้านความเป็นส่วนตัว
 

ภาพที่	1 กรอบแนวคิดการวิจัย

ความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการ

ธนาคารออมสิน	สาขาสามชุก

จังหวัดสุพรรณบุรี

- ด้านพฤติกรรมการบอกต่อ

- ด้านความตั้งใจที่จะซื้อ

- ด้านความอ่อนไหวต่อปัจจัยราคา

- ด้านพฤติกรรมการร้องเรียน

วิธีด�าเนินการวิจัย
 1.	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ใช้บริการธนาคาร

ออมสนิ สาขาสามชกุ จงัหวดัสพุรรณบรุ ีซ่ึงไม่ทราบจ�านวนทีแ่น่นอน 

โดยการก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ W.G. Cochran  

โดยการก�าหนดค่าความน่าเชื่อมั่นที่ 95% ความคลาดเคลื่อน +5% 

ได้ขนาดของกลุ ่มตัวอย่าง 400 คน โดยการสุ ่มแบบบังเอิญ  

โดยในการเก็บข้อมูลผู ้วิจัยได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์คืนมา 

จ�านวน 350 ชุด คิดเป็นร้อยละ 87.50

 2.	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 การศึกษาในครั้งน้ี ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ

รวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย ค�าถามชนิดปลายปิด แบ่งออกเป็น  

5 ส่วน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละระดับความคิดเห็น คือ 

มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) และน้อยที่สุด (1) 

และการแปลความหมายค่าเฉล่ีย ความคิดเห็นที่แต่ละด้าน ดังนี้ 

4.51 - 5.00 (เห็นด้วยมากที่สุด) 3.51 - 4.50 (เห็นด้วยมาก)  

2.51 - 3.50 (เห็นด้วยปานกลาง) 1.51 - 2.50 (เห็นด้วยน้อย) และ 

1.00 - 1.50 (เห็นด้วยน้อยที่สุด)
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 ทัง้นี ้แบบสอบถามทีม่ค่ีาตรงตามเนือ้หาโดยพจิารณาจาก

ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ ค�าถาม และวัตถุประสงค์ (Item 

objective congruence index: IOC) พบว่า ข้อค�าถามทุกข้อมีค่า 

มากกว่า 0.50 และแบบสอบถามมีความเชื่อมั่น โดยพิจารณาจาก 

ค่าสมัประสทิธิแ์อลฟ่า (Alpha- coefficient) ตามวธิขีองครอนบาค 

พบว่า ซึ่งได้สัมประสิทธ์ิแอลฟาอยู่ระหว่าง 0.765 - 0.785 และ 

ภาพรวมของแบบทุกด้านมีค่าความเช่ือม่ันมากกว่า 0.70 (กัลยา   

วานิชย์บัญชา, 2550) และค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามของ 

ทั้งฉบับอยู่ที่ 0.885 จึงจะถือได้ว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือ

และสามารถน�าไปใช้ในการศึกษาได้อย่างเหมาะสม

 3.	 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 แหล่งข้อมลูปฐมภมู ิได้จากการใช้แบบสอบถามเกบ็ข้อมลู

จากกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 350 ตัวอย่าง 

 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่มีผู้รวบรวม

ไว้ทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน คือ 1) หนังสือวิชาการ บทความ 

วิทยานิพนธ์ และรายงานที่เกี่ยวข้อง 2) ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต

 4.	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	

 1) สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 2) สถติเิชิงอนมุาน ได้แก่ ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์แบบ

ถดถอยพหุคูณ

ผลการวิจัย
 1. ผลการวเิคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนมากเป็นเพศหญิง จ�านวน 203 คน ส่วนมากมีอายุ 20-30 ปี 

จ�านวน 206 คน มีสถานภาพโสดมากท่ีสุด จ�านวน 164 คน  

การศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด จ�านวน 154 คน มีอาชีพพนักงาน

บรษิทัเอกชนมากทีส่ดุ จ�านวน 148 คน มรีายได้ 10,001 - 15,000 บาท 

มากที่สุด จ�านวน 98 คน

 2. ผลการวิเคราะห์ระดับการยอมรับเทคโนโลยี และ

คณุภาพการบริการอเิลก็ทรอนกิส์ทีม่อีทิธพิลต่อความจงรกัภักดขีอง

ผู้ใช้บริการธนาคารออมสิน

 การยอมรับเทคโนโลยี 3 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย ด้านการ

รบัรูถ้งึประโยชน์ทีไ่ด้รบั ด้านการรบัรูว่้าใช้งานง่าย และด้านทศันคติ

ที่มีต่อการใช้งาน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับการ

ยอมรับเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการ

ธนาคารออมสิน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (̀x = 4.57,  

S.D. = 0.30) แยกเป็นรายด้าน โดยเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป

หาน้อย ได้แก่ ด้านการรบัรู้ถงึประโยชน์ทีไ่ด้รบั อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ  

(̀x = 4.62, S.D. = 0.36) รองลงมาด้านการรับรู้ว่าใช้งานง่าย อยู่ใน

ระดับมากที่สุด (̀x = 4.54, S.D. = 0.38) และด้านทัศนคติที่มีต่อ

การใช้งาน อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด (̀x = 4.54, S.D. = 0.41) ตามล�าดับ

คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ 3 ด้าน ซ่ึงประกอบด้วย ด้าน 

ความไว้วางใจ ด้านความเป็นส่วนตวั และด้านประสทิธภิาพการใช้งาน 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ

อเิลก็ทรอนกิส์ทีม่อีทิธพิลต่อความจงรกัภกัดขีองผูใ้ช้บรกิารธนาคาร

ออมสิน อยู่ในระดับมากที่สุด (̀x = 4.62, S.D. = 0.40) แยกเป็น

รายด้าน โดยเรยีงล�าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านความ

ไว้วางใจ อยู่ในระดับมากที่สุด (̀x = 4.58, S.D. = 0.38) รองลงมา

คือ ด้านความเป็นส่วนตัว อยู ่ในระดับมากที่สุด (̀x = 4.58,  

S.D. = 0.36) และด้านประสทิธภิาพการใช้งาน อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด 

(̀x = 4.69, S.D. = 0.99) ตามล�าดับ

 ความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธนาคารออมสิน สาขา

สามชกุ จงัหวดัสพุรรณบรุ ี4 ด้าน ซึง่ประกอบด้วย ด้านความอ่อนไหว 

ต่อปัจจยัราคา ด้านพฤตกิรรมการร้องเรยีน ด้านพฤตกิรรมการบอกต่อ 

และด้านความตั้งใจที่จะซื้อ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น 

เกีย่วกบัความจงรกัภกัดขีองผูใ้ช้บรกิารธนาคารออมสนิ สาขาสามชกุ 

จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ในระดับมากที่สุด (̀x = 4.62, S.D. = 0.30) 

แยกเป็นรายด้าน โดยเรียงล�าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 

ด้านความอ่อนไหวต่อปัจจัยราคา อยู่ในระดับมากที่สุด (̀x = 4.65, 

S.D. = 0.43) รองลงมาคือ ด้านพฤติกรรมการร้องเรียน อยู่ในระดับ

มากที่สุด (̀x = 4.64, S.D. = 0.34) ด้านพฤติกรรมการบอกต่อ  

อยู่ในระดับมากที่สุด (̀x = 4.63, S.D. = 0.33) และด้านความตั้งใจ 

ที่จะซื้อ อยู่ในระดับมากที่สุด (̀x = 4.56, S.D. = 0.62) ตามล�าดับ

 3. ผลการทดสอบสมมติฐาน

 ผลการทดสอบสมมติฐานที่	 1 การยอมรับเทคโนโลยี

อย่างน้อย 1 ตัวแปรมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการ

ธนาคารออมสิน สาขาสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

 ในการวิเคราะห์การยอมรับเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลความ

จงรักภักดีของผู้ใช้บริการธนาคารออมสิน สาขาสามชุก จังหวัด

สุพรรณบุรี โดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณเส้นตรง 

(Multiple Regression Analysis) โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

  1. ค่าเฉลี่ยของความคาดเคลื่อน มีค่าเท่ากับ 0 โดย

วิธีการก�าลังสองน้อยที่สุด จะมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0 เสมอ 

  2.  ค่า Tolerance อยู่ระหว่าง 0.760 - 0.802  

ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.10 และค่า Variance Inflation Factor อยู่

ระหว่าง 1.247 - 1.316 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10 แสดงว่าไม่มีปัญหา 

Multicollinearity หรือไม่เกิดสหสัมพันธ์กันเอง ระหว่างตัวแปร

อิสระ 

  3. การตรวจสอบความเป็นอสิระของความคลาดเคลือ่น 

โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระมีค่าระหว่าง 

0.364 - 0.486 (r น้อยกว่า 0.80) (กัลยา  วานิชย์บัญชา, 2550)
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ตารางที่	2 แสดงผลวิเคราะห์คุณภาพการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธนาคารออมสิน  

  สาขาสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

   
คุณภาพการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์

	 	ความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการ	
t	 P

	 B	 SE	 β  

ค่าคงที่ (a) 2.06 0.21  9.86 0.000

ด้านประสิทธิภาพการใช้งาน 0.02 0.01 0.07 1.45 0.149

ด้านความไว้วางใจ 0.24 0.04 0.30 6.39 0.000*

ด้านความเป็นส่วนตัว 0.30 0.04 0.37 7.84 0.000*

Adjust	R	Square	=	0.30		R	=	0.55		Durbin-Watson	=	1.619

*ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05

 จากตารางที่ 1 พบว่า การยอมรับเทคโนโลยีที่มีอิทธิพล 

ต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธนาคารออมสิน สาขาสามชุก 

จังหวัดสุพรรณบุรี โดยท่ีมีตัวแปรอิสระร่วมกันพยากรณ์ตัวแปรได้

ร้อยละ 35.00 พจิารณาจากค่า Adjust R Square และเมือ่พจิารณา

รายด้าน พบว่า ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ 

ด้านการรับรู ้ว ่าใช้งานง่าย และด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน 

มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธนาคารออมสิน สาขา

สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี อย่างมีระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05 

ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ 1

 เมือ่น�าค่าสถิติต่าง ๆ  มาสร้างสมการพยากรณ์ จะได้สมการ 

พยากรณ์ พบว่า การยอมรบัเทคโนโลยมีอีทิธพิลต่อความจงรกัภกัดี

ของผูใ้ช้บรกิารธนาคารออมสนิ สาขาสามชกุ จงัหวดัสพุรรณบรุ ีดงันี้

 สมการคะแนนดิบ คือ

 Y ̂ = 1.91 + 0.22 (ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ)  

+ 0.25 (ด้านการรับรู้ว่าใช้งานง่าย) + 0.12 (ด้านทัศนคติที่มีต่อ 

การใช้งาน)

 หรือเขียนในรูปคะแนนมาตรฐาน

 Zy = 0.22 (ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ) + 0.25 

(ด้านการรับรู้ว่าใช้งานง่าย) + 0.12 (ด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน)

 ผลการทดสอบสมมติฐานที่	 2 คุณภาพการบริการ

อเิล็กทรอนกิส์อย่างน้อย 1 ตวัแปร มอีทิธพิลต่อความจงรักภกัดขีอง

ผู้ใช้บริการธนาคารออมสิน สาขาสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 

 ในการวิเคราะห์คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ 

มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธนาคารออมสิน สาขา

สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอย 

เชงิพหคุณูเส้นตรง (Multiple Regression Analysis) โดยมเีง่ือนไข

ดังต่อไปนี้

  1. ค่าเฉลี่ยของความคาดเคลื่อน มีค่าเท่ากับ 0 โดย

วิธีการก�าลังสองน้อยที่สุด จะมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0 เสมอ 

  2. ค่า Tolerance อยู่ระหว่าง 0.901 - 0.989  

ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.10 และค่า Variance Inflation Factor อยู่ 

ระหว่าง 1.011 - 1.110 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10 แสดงว่าไม่มีปัญหา 

Multicollinearity หรือไม่เกิดสหสัมพันธ์กันเอง ระหว่างตัวแปร

อิสระ 

  3. การตรวจสอบความเป็นอสิระของความคลาดเคลือ่น 

โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระมีค่าระหว่าง 

0.078 - 0.468 (r น้อยกว่า 0.80) (กัลยา  วานิชย์บัญชา, 2550)

ตารางที่	1 แสดงผลวิเคราะห์การยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธนาคารออมสิน สาขาสามชุก  

  จังหวัดสุพรรณบุรี

       
การยอมรับเทคโนโลยี

	 	ความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการ	
t	 P

	 B	 SE	 β  

ค่าคงที่ (a) 1.91 0.20 - 9.59 0.000

ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ 0.22 0.04 0.27 5.57 0.000*

ด้านการรับรู้ว่าใช้งานง่าย 0.25 0.04 0.32 6.64 0.000*

ด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน 0.12 0.04 0.17 3.41 0.001*

Adjust	R	Square	=	0.35		R	=	0.593		Durbin-Watson	=	1.702

*ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05
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 จากตารางที ่2 พบว่า คณุภาพการให้บรกิารอเิลก็ทรอนกิส์

ทีม่อีทิธพิลต่อความจงรกัภกัดขีองผูใ้ช้บรกิารธนาคารออมสนิ สาขา

สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี โดยที่มีตัวแปรอิสระร่วมกันพยากรณ์

ตัวแปรได้ร้อยละ 30.00 โดยพิจารณาจากค่า R Square และเมื่อ

พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความไว้วางใจ และด้านความเป็น 

ส่วนตวั มอีทิธพิลต่อความจงรักภกัดขีองผูใ้ช้บรกิารธนาคารออมสิน 

สาขาสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี อย่างมีระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ 

0.05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ 2

 เมื่อน�าค่าสถิติต่าง ๆ มาสร้างสมการพยากรณ์ จะได้

สมการพยากรณ์ พบว่า คุณภาพการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ 

มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธนาคารออมสิน สาขา

สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ดังนี้ 

 สมการคะแนนดิบ คือ

 Y ̂ = 2.06 + 0.24 (ด้านความไว้วางใจ) + 0.30  

(ด้านความเป็นส่วนตัว)

 หรือเขียนในรูปคะแนนมาตรฐาน

 Zy = 0.24 (ด้านความไว้วางใจ) + 0.30 (ด้านความเป็น

ส่วนตัว)

อภิปรายผลการวิจัย
 ผลการวิจัยเรื่อง การยอมรับเทคโนโลยี และคุณภาพ 

การบริการอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้

บริการธนาคารออมสิน สาขาสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี สามารถ

อภิปรายผลตามสมมติฐาน ได้ดังนี้

 การยอมรับเทคโนโลยีอย่างน้อย 1 ตัวแปรมีอิทธิพลต่อ

ความจงรกัภกัดขีองผูใ้ช้บรกิารธนาคารออมสนิ สาขาสามชกุ จงัหวดั

สุพรรณบุรี ทั้งนี้เพราะผู้ใช้บริการคิดว่าเทคโนโลยีของธนาคารฯ  

มปีระสทิธภิาพในการให้บริการ และท�าให้ธนาคารฯ สามารถให้บรกิาร 

ที่รวดเร็วขึ้น จึงสร้างมีความเชื่อม่ันในสรรถนะของเทคโนโลยีของ

ธนาคารฯ และผูใ้ช้บรกิารมคีวามเชือ่มัน่ว่าธนาคารฯ ให้บรกิารท่าน

ด้วยความซือ่สตัย์ อีกทั้งผู้ใชบ้ริการมีความตัง้ใจในการใชเ้ทคโนโลยี

ต่าง ๆ ของธนาคารฯ ท�าให้ผู ้ใช้บริการมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้

เทคโนโลยีของต่าง ๆ  ของธนาคารฯ จึงท�าให้การยอมรับเทคโนโลยี

การยอมรับเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการ

ธนาคารออมสิน สาขาสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี สอดคล้องกับ 

ผลงานการวจิยัของ นวรตัน์  ช่วยบญุช,ู อรจันทร์  ศริโิชต ิและเจษฎา  

นกน้อย (2562) ศึกษาการยอมรบัเทคโนโลยแีละคณุภาพการบรกิาร

อเิลก็ทรอนกิส์ทีม่อีทิธพิลต่อความจงรกัภกัดขีองผูใ้ช้บรกิารธนาคาร

อิเล็กทรอนิกส์ ที่พบว่าการยอมรับเทคโนโลยี ด้านสภาพสิ่งอ�านวย

ความสะดวกในการใช้งาน มอีทิธพิลเชงิบวกต่อความจงรกัภกัดขีอง

ผูใ้ช้บรกิารธนาคารอเิลก็ทรอนกิส์โดยรวม อย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ

ที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับการศึกษาของเกตุวดี  สมบูรณ์ทวี, 

มนทกานติ์  ลิ้มสกุล และศิริพร  อร่ามศรี (2559) ศึกษาปัจจัยด้าน

การยอมรับนวตักรรมท่ีส่งผลต่อความจงรกัภักดใีนตราสนิค้า Apple 

ของกลุ่มคนรักตราสินค้า apple (ไอโฟน ไอพอต ไอแพต) พบว่า

ด้านคุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบ ด้านคุณลักษณะที่เข้ากันได้ 

และด้านคุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้ ส่งผลต่อความจงรักภักดี

ในตราสินค้า Apple (Y) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

 คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์อย่างน้อย 1 ตัวแปร  

มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธนาคารออมสิน สาขา

สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้ง น้ีเพราะคุณภาพการบริการ

อเิล็กทรอนกิส์ ผู้ใช้บรกิารมคีวามเช่ือมัน่ว่าธนาคารฯ ให้บรกิารท่าน

ด้วยความซื่อสัตย์ และผู้ใช้บริการมีความเช่ือมั่นในสรรถนะของ

เทคโนโลยขีองธนาคารฯ และผูใ้ช้บรกิารคดิว่าระบบธนาคารมคีวาม

ปลอดภัยในการรับส่งข้อมูล ระหว่างผู้ใช้บริการกับผู้ให้บริการ และ

ผู้ใช้บริการคิดว่าระบบมีการรักษาความปลอดภัย สามารถที่จะ

ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล/ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้งาน

จากการเข้าใช้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต จึงท�าให้คุณภาพการบริการ

อิเล็กทรอนิกส์อย่างมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการ

ธนาคารออมสิน สาขาสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี สอดคล้องกับ 

ผลงานการวิจัยของ เซดริค ทอง เอคอฟเฟย์ (2559) ศึกษาคุณภาพ

การให้บริการส่งผลต่อความจงรกัภักดีของผู้ใช้บรกิารสายการบนิไทย 

Thai Lion Air พบว่า คุณภาพการให้บริการของสายการบิน Indi 

Lion Air ด้านความน่าเชือ่ถอื ด้านการตอบสนองด้านความมัน่ใจได้

มีผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการสายการบินไทย Thai Lion 

Air ท่ีระดับนัยส�าคัญทางสถิติ .05 และสอดคล้องกับการศึกษา 

ของ หัทญา  คงปรีพันธุ์ (2557) ศึกษาคุณภาพการให้บริการและ

เปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของ

ลูกค้าระหว่างธนาคารกรุงไทยและธนาคารกรุงเทพในเขตอ�าเภอ

เมือง จังหวัดปทุมธานี พบว่า คุณภาพการให้บริการด้านความเป็น

รปูธรรมของการบรกิาร ด้านความเช่ือมัน่ต่อลกูค้าและด้านการดูแล

เอาใจใส่มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกับความจงรกัภกัดทีีลู่กค้ามต่ีอ และ

ยังสอดคล้องกับการศึกษาของ จิตตาภา  ยิ้มละมัย (2558) ศึกษา

ปัจจัยเก่ียวกับคุณภาพการให้บริการท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดี

ของผู ้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนของธนาคาร

ออมสินเขตชลบุรี 3 ที่พบว่า คุณภาพการให้บริการของพนักงาน 

สินเชื่อธนาคารออมสิน ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ การให้

ความเช่ือม่ันต่อผู้ใช้บริการการเอาใจใส่ผู้ใช้บริการ มีผลต่อความ

จงรักภักดีของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนของ

ธนาคารออมสินเขตชลบุรี 3 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้
 1.	 ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี

   - ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ ธนาคารควรต้อง
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ลัดดาวัลย์  ส�าราญ, โสรยา  สุภาผล, วีรยุทธ  ไทยโพธิ์ศรี, สุทิวัส  มธุรนัตต์

พัฒนาเทคโนโลยีให้มีคุณภาพดีย่ิงข้ึน เพราะในบางเทคโนโลยีของ

ธนาคารนั้นไม่มีความจ�าเป็นต่อผู้ใช้บริการก็ควรพิจารณาถึงความ

ส�าคัญในตัวเทคโนโลยีว ่าควรจะท�าเช่นไรถึงจะพัฒนาให้เกิด

ประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการได้

   - ด้านการรับรู้ว่าใช้งานง่าย ธนาคารควรต้องสร้าง 

ความเชือ่มัน่ให้แก่ผูใ้ช้บรกิารเพือ่ทีจ่ะได้ความวางใจจากผูใ้ช้บรกิาร 

เนือ่งจากผูใ้ช้บรกิารมคีวามรูค้วามสามารถทีไ่ม่เท่ากนั ธนาคารควร

พิจารณาถึงความสะดวกและใช้งานได้ง่าย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ 

ผูใ้ช้บรกิารจะได้ใช้งานได้เกดิประสทิธิภาพสงูสดุจากเทคโนโลยขีอง

ธนาคาร

   - ด้านทัศนคตทิีม่ต่ีอการใช้งาน ธนาคารควรจะต้องแจ้ง

ถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีให้ผู ้ใช้บริการทราบ เนื่องจากหาก 

ผู้ใช้บริการรับรู้ถึงการใช้บริการทางเทคโนโลยีที่ธนาคารมีน้ันว่า 

มีประโยชน์และสามารถท�าสิ่งใดท่ีจะอ�านวยความสะดวกแก ่

ผู้ใช้บริการได้ สิ่งเหล่านั้นจะช่วยส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการมีทัศนคติที่ดี

และจะใช้เทคโนโลยีของธนาคารได้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 2.	 ปัจจัยคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์

   -  ด้านความไว้วางใจ ธนาคารควรสร้างช่องทางการ 

เข้าถงึการบรกิารให้ผูใ้ช้บรกิารสามารถเข้าถงึได้อย่างรวดเรว็ เพราะ

การบรกิารทีร่วดเรว็จะสามารถสร้างความไว้วางใจทีผู่ใ้ช้บรกิารมต่ีอ

ธนาคารได้เนือ่งด้วยการบรกิารทีร่วดเรว็ไม่สามารถกระท�าอย่างอืน่

ทีน่อกเหนอืการบรกิาร และการบรกิารทีร่วดเรว็ยงัจะสามารถสร้าง

ความประทับใจจากผู้ใช้บริการกับธนาคารอีกด้วย

   - ด้านความเป็นส่วนตวั ธนาคารควรให้ความเป็นส่วนตวั 

แก่ผู้ใช้บริการให้มากข้ึนเพื่อท่ีผู้ใช้บริการจะสามารถม่ันใจต่อการ

บริการของธนาคาร เพราะผู้ใช้บริการส่วนมากจะเป็นผู้ใช้บริการ

ประเภทสินเชื่อมีเอกสารที่เป็นความลับมากมาย ธนาคารจะต้อง

สร้างความปลอดภยัในด้านความเป็นส่วนตวัแก่ผูใ้ช้บรกิารให้สูงทีสุ่ด

เพื่อความสบายใจของผู้ใช้บริการ

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
 1. การศึกษาการวิจัยในครั้งนี้ได้ศึกษาเรื่อง การยอมรับ

เทคโนโลยีและคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีอิทธิพลต่อ

ความจงรกัภกัดขีองผูใ้ช้บรกิารธนาคารออมสนิ สาขาสามชกุ จงัหวดั

สุพรรณบุรี เท่านั้น ดังน้ันเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ธนาคารออมสิน 

สาขาสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี มากยิ่งขึ้น การศึกษาครั้งต่อไปควร

ศึกษา ได้แก่เรื่อง ปัจจัยด้านจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

เลอืกใช้บรกิาร เพือ่น�าผลการวิจยัด้านจติวทิยาไปพฒันาการบรกิาร

ของธนาคารออมสิน สาขาสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด

 2. จากผลการวิเคราะห์ พบว่า ธนาคารออมสิน สาขา

สามชกุ จงัหวัดสพุรรณบรีุ ต้องมกีารจดัการประชมุเรือ่งการแนะน�า

การใช้เทคโนโลยท่ีีธนาคารใช้เพือ่ให้พนกัสามารถบรกิารผูใ้ช้บรกิาร

ได้อย่างเต็มความสามรถ และใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์

สูงสุด
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บทคัดย่อ
         การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการศกึษาเปรยีบเทยีบแรงจงูใจของผู้เข้าชมการแข่งขนักฬีาฟตุบอลลีกอาชพีในประเทศไทย  จ�าแนกตามปัจจยั

ลกัษณะส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม กลุ่มตวัอย่าง คอื ผูเ้ข้าชมการแข่งขนัฟุตบอลโตโยต้าไทยลกี ประจ�าปี 2561 ท่ีซือ้บตัรผ่านประตู 

เข้ามาชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลในสนาม ณ เวลาการแข่งขันจริง จ�านวน 1,000 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย (t-test) การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Analysis of Variance/ ANOVA) 

 ผลการวิจัยพบว่า

 1. แรงจูงใจของผู้ชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพในประเทศไทย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน

พบว่า แรงจูงใจของผู้เข้าชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพด้านความภาคภูมิใจในท้องถิ่น และด้านความรู้สึกในความส�าเร็จ มีค่าเฉลี่ย 

มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านความชื่นชอบในกีฬาฟุตบอล ส่วนแรงจูงใจด้านการหลีกหนีจากชีวิตประจ�าวัน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด

 2. การเปรียบเทียบแรงจูงใจของผู้ชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพในประเทศไทย จ�าแนกตามปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล 

ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพที่มีเพศ อายุ และสถานภาพสมรสต่างกัน มีแรงจูงใจในการเข้าชม 

การแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพโดยรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนผู้ชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพที่มีระดับการศึกษา อาชีพ และ 

รายได้รวมทั้งหมดต่อเดือนต่างกัน มีแรงจูงใจในการเข้าชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01

ค�าส�าคัญ : แรงจูงใจ, ผู้เข้าชมการแข่งขันกีฬา, กีฬาฟุตบอลลีกอาชีพ, โตโยต้าไทยลีก
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Abstract
 This research aimed to compare motivations of professional football league spectators characterized by 

their personal characteristics. The samples were 1,000 spectators attending the Toyota Thai League match at ten 

football stadiums. The questionnaire was used as the research instrument. The statistics used for data analysis were 

percentage, mean, standard deviation, T-test and One-Way Analysis of Variance/ ANOVA. The results were as follows.

 1. The overall motivations of the spectators was at a high level. When each aspect was examined, two 

aspects rated the highest were pride of locality and feeling of successfulness. They were followed by the affection 

of football, Escape from the bustle of daily routine was the aspect rated lowest.

 2. When spectator’s motivation was examined based on their personal characteristics, it was revealed that 

the gender, age, and marital status were not the factors of motivation different but education level, occupation, and 

monthly income affected the overall motivation of football spectator at a statistical significant of 0.1.

Keywords : Motivations, Sport spectators, Professional football league, Toyota Thai League
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บทน�า
 การศึกษาพฤติของผู้บริโภคการกีฬา (Sport consumer 

behavior) ถอืได้ว่าเป็นจดุเริม่ต้นของการท�าการตลาดในธรุกจิกฬีา 

(Mullin et al., 2014) ซึ่งศาสตร์ทางด้านพฤติกรรมในการบริโภค

กิจกรรมและการกีฬานั้น Funk et al. (2016, p 91) ได้ให ้

ความส�าคัญกับปัจจัยด้านแรงจูงใจเป็นอย่างมาก และได้น�าเสนอ

กระบวนการด้านแรงจูงใจของผู ้บริโภคกิจกรรมและการกีฬา  

(Sport and consumer motivation process) ซึ่งประกอบด้วย 

5 ขั้นตอน ดังนี้ 1. การรับรู้ถึงความต้องการ (Need recognition) 

2. การลดอุปสรรค/ความตึงเครียด (Tension reduction)  

3. การสร้างแรงผลักดัน (Drive state) โดยมีอิทธิจากแรงจูงใจ 

(Strength of motivation) 4. การสร้างความต้องการ (Want 

pathway) และ 5. การแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมเป้าหมาย (Goal 

behavior) ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อในธุรกิจ

ทั่วไป จึงเป็นส่ิงที่ย�้าให้เห็นถึงความส�าคัญว่า การท�าการตลาด

ทางการกีฬาหรือธุรกิจการกีฬานั้นจ�าเป็นต้องศึกษาเรื่องแรงจูงใจ 

ในการบริโภคกีฬา (Funk et al., 2009; Kim & Trail, 2011;  

Kim et al., 2011; Funk et al., 2012) อีกทั้งเมื่อพิจาณาลักษณะ

เฉพาะของการธุรกิจบริการ 4 ประการ คือ 1. การบริการเป็นสิ่งที่

จับต้องไม่ได้ (Intangibility) 2. การบริการและการรับบริการ 

เกิดขึ้นพร้อมกัน แยกจากกันไม่ได้ (Inseparability) 3. การบริการ 

เกบ็รักษาไม่ได้ (Perishability) 4. การบรกิารไม่มคีวามคงทีแ่น่นอน 

(Heterogeneity) (Hoffman & Bateson, 2010 : 57-71) ดังนั้น

แรงจงูใจจงึเป็นปัจจยัด้านจติวทิยา ทีมี่ผลต่อการก�าหนดพฤตกิรรม

ผู้บริโภคกีฬาเป็นอย่างยิ่ง (Funk et al., 2016)

 ในช่วง 20 ปีทีผ่่านมา นกัวจัิยด้านการตลาดในกฬีาอาชีพ

ได้ให้ความสนใจในการศกึษาปัจจัยทางจติวทิยา ทีเ่ป็นสิง่กระตุน้ให้

ผูค้นเข้าชมการแข่งขนักฬีาเป็นอย่างมาก (เช่น Cottingham et al., 

2014; Wann et al., 2008; Won & Kitamura, 2007; Mehus, 

2005) ซึ่งกีฬาท่ีได้รับความนิยมไปท่ัวโลก อย่างกีฬาฟุตบอลที่มี

จ�านวนผูต้ดิตามเป็นจ�านวนมากและมมีลูค่าทางเศรษฐกจิเป็นมลูค่า

มหาศาล (Merelo et al., 2013) ยิ่งต้องให้ความส�าคัญกับ 

การท�าความเข้าใจในปัจจัยท่ีกระตุ้นให้เกิดการเข้าชมการแข่งขัน

ฟตุบอล ซึง่จะช่วยให้หน่วยงานทีมี่หน้าทีบ่รหิารจัดการฟุตบอล เช่น 

องค์กรลกีอาชพี หรือสโมสรฟตุบอล สามารถออกแบบและวางแผน

กลยุทธ์ทางการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพื่อช่วยเพิ่มความ

สนใจในกีฬาฟุตบอล (McDonald et al., 2002) เน่ืองจากผู้ชม

แต่ละคนต่างมเีหตผุลท่ีแตกต่างกนัในการเข้าชมการแข่งขนัฟตุบอล 

ปัจจัยด้านแรงจูงใจจึงเป็นสิ่งที่นักการการตลาดสามารถน�าไปเป็น

ตัวแปรแบ่งกลุ่ม เพ่ือแยกแยะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ (Trail and 

James, 2001) จึงมีการศึกษาอิทธิพลของแรงจูงใจต่อการเข้าชม 

กีฬาฟุตบอลออกมาอย่างแพร่หลาย เช่น

 การศึกษาของ Mahony et al. (2002) เกี่ยวกับแรงจูงใจ

ของผู้ชมชาวญี่ปุ ่นที่เข้าชมการแข่งขันการแข่งขันฟุตบอลอาชีพ  

โดยท�าการศึกษาใน 7 ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ได้แก่ ความรู้สึกที่ได้จาก

การแข่งขัน (Drama) ด้านส่ิงที่ส่ือถึงความส�าเร็จ (Vicarious 

achievement) ด้านสุนทรียภาพ (Aesthetics) ด้านความผูกพัน

กับทีม (Team attachment) ด้านความผูกพันกับนักกีฬา (Player 

attachment) ด้านความผูกพนักบักฬีา (Sport attachment) และ

ด้านความภูมิใจในชุมชน (Community pride) ผลการศึกษาแสดง

ให้เห็นว่า ปัจจัยด้านความผูกพันกับทีม ด้านความภูมิใจในชุมชน 

ความรู้สึกที่ได้จากการแข่งขัน และด้านสิ่งที่สื่อถึงความส�าเร็จ เป็น

ปัจจัยพยากรณ์ที่ส�าคัญในการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลลีกญี่ปุ่น

 Mehus (2005) ได้น�าเสนอว่า การเข้าชมกีฬานั้น ผู้ชม

จะมีความเกี่ยวพันกับนักกีฬาและการเป็นสมาชิกของชุมชนนั้น ๆ 

และเขายังชี้ให้เห็นว่า กีฬาเป็นกิจกรรมนันทนาการที่ส่งผลกับ

อารมณ์ ด้านความเร้าใจและความรื่นรมย์ ผ่านการเคลื่อนไหว การ

เข้าสังคม และธรรมชาติของกีฬา Mehus ชี้ให้เห็นว่า มีเหตุผล 

สองประการที่ส�าคัญว่าท�าไมคนถึงเลือกเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา คือ 

การเข้าสังคมและความตื่นเต้น ทั้งน้ีการน�าเสนอของ Mehus 

สอดคล้องกับข้อเสนอของ Dunning (1999) ที่ว่า บุคคลเข้าร่วมชม

กิจกรรมกีฬาเน่ืองจากสังคมที่เกิดขึ้นในวงการกีฬาท�าให้เกิด

ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ซึ่งแรงจูงใจที่ส�าคัญที่ให้เกิดการเข้าชมกีฬา 

และการศึกษาของ Mehus ยังพบอีกว่า แรงจูงใจที่เกี่ยวข้องกับ 

ความตื่นเต้นมีความส�าคัญมากกว่าแรงจูงทางสังคมในผู้ชมกีฬา

ฟุตบอล

 Beccarini และ Ferrand (2006) ได้ท�าการศึกษา 

ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ของสโมสรฟุตบอล กับแรงจูงใจ 

ในการเข้าชมการแข่งขนัฟตุบอลทีส่นามแข่งขนั โดยได้พฒันาตัวแปร

ด้านแรงจงูใจในการเข้าชมฟตุบอลจากข้อค�าถามทีเ่กีย่วข้องต่อไปนี้ 

ได้แก่ ต้องการบรรยากาศในการแข่งขนั ต้องการความสุขใจ ต้องการ

ชมการแข่งขัน ต้องการพักผ่อน ต้องการผ่อนคลาย ต้องการใช้เวลา

ที่ดี ต้องการแสดงตัวตน การมองหาเป้าหมาย เพราะทีมประสบ

ความส�าเรจ็ และต้องการมาดทูมีคูแ่ข่ง ซึง่จากการวเิคราะห์ทางสถติิ 

นักวิจัยพบว่า สามารถสรุปปัจจัยด้านแรงจูงใจในการเข้าชม 

การแข่งขันฟุตบอลที่สนามแข่งขันได้เป็นสามปัจจัยหลัก ได้แก่  

การได้รับความสุขจากการแข่งขัน (Expressing pleasure from 

performance) การสนองความต้องการตัวเอง (Self-expression) 

และการสนใจและติดตามในกีฬา (Focus on sporting interest)

 Won และ Kitamura (2007) ได้ศึกษาเปรียบเทียบ 

แรงจงูใจของผูช้มกฬีาฟุตบอลในประเทศเกาหลใีต้และญีปุ่น่ พวกเขา 

พบว่าทั้งผู้ชมชาวเกาหลีใต้และชาวญี่ปุ ่นมีแนวโน้มที่จะเข้าชม 

การแข่งขันฟุตบอลเพื่อให้ได้รับความสนุก และเร้าอารมณ์จาก 

การแข่งขัน ได้รับความบันเทิง และเพื่อสนับสนุนความส�าเร็จของ
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ทีมโปรดของพวกเขา Won & Kitamura ยังพบอีกว่า ผู้ชมฟุตบอล

ชาวเกาหลีใต้และชาวญี่ปุ ่นมีแรงจูงใจในการเข้าชมการแข่งขัน 

ที่แตกต่างกันในด้านการแสดงทักษะ (Physical skill) ความรู้สึก 

ที่ได้จากการแข่งขัน (Drama) ความบันเทิง (Entertainment)  

ด้านนักกีฬา (Player) ด้านสิ่งท่ีสื่อถึงความส�าเร็จ (Vicarious 

achievement) และด้านครอบครัว (Family)            

 ในส่วนของกีฬาฟุตบอลอาชีพ (Thai League) ใน

ประเทศไทย เป็นกีฬาอาชีพที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทย 

และมีแนวโน้มว่าจะสามารถเป็นกีฬาอาชีพได้อย่างยั่งยืน (การกีฬา

แห่งประเทศไทย, 2560) แต่กีฬาฟุตบอลอาชีพของประเทศไทย 

ยังขาดการศึกษาแรงจูงใจในการเข้าชมการแข่งขันของผู้ชมกีฬา 

ในภาพรวมระดับประเทศ เพื่อท�าความเข้าใจแรงจูงใจท่ีเป็นปัจจัย

ด้านจิตวิทยาที่มีผลต่อการก�าหนดพฤติกรรมผู้บริโภคทางการกีฬา 

และน�าองค์ความรู ้ที่ได้จากการศึกษาวิจัยมาใช้วางแผนการท�า 

การตลาดในธุรกิจกีฬาฟุตบอล ซ่ึงการกีฬาแห่งประเทศไทยได้น�า

รายได้มาเป็นองค์ประกอบหนึ่งของเกณฑ์มาตรฐานกีฬาอาชีพ  

(การกีฬาแห่งประเทศไทย, 2557) การได้มาซ่ึงผลประกอบการ 

หรือรายได้ของสโมสรฟุตบอลอาชีพนั้นมีที่มาจาก 3 แหล่งหลัก ๆ 

คอื ค่าตัว๋เข้าชมการแข่งขนั ค่าลขิสทิธิก์ารแพร่ภาพและกระจายเสยีง 

และจากผู้ให้การสนับสนุน (Mullin et al., 2014, p. 182; A.T. 

Kearney, 2014) ซึ่งท้ัง 3 แหล่งน้ันมีก็มีรายได้ให้สโมสรฟุตบอล

อาชีพมาจากผู้บริโภคกีฬาฟุตบอลหรือแฟน/ผู้ชมฟุตบอลนั้นเอง  

ดังนั้นการท�าความเข้าใจในด้านแรงจูงใจของผู้ชมฟุตบอลที่เป็น

ปัจจัยด้านจิตวิทยาที่มีต่อพฤติกรรมการบริโภคกีฬาฟุตบอลจึงเป็น

สิง่ส�าคญั ซึง่สอดคล้องกบั Mahony et al. (2002) ทีไ่ด้ศกึษาปัจจยั

ด้านแรงจงูใจทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมของผูช้มฟตุบอลลกีอาชพีของ

ประเทศญีปุ่น่ เพ่ือเป็นแนวทางในการท�าการตลาดของกฬีาฟตุบอล 

และได้แนะน�าให้ท�าการศึกษากับลีกอาชีพในประเทศอื่น ๆ หรือใน

ชนิดกีฬาอื่น ๆ และสอดคล้องกับ Kotler & Keller (2012 : 151) 

ทีก่ล่าวว่านกัการตลาดจะต้องเข้าใจผูบ้รโิภคว่ารูส้กึอย่างไร คดิและ

ท�าอะไร เพื่อที่จะได้ท�าการตลาดตรงกับความต้องการของผู้บริโภค 

ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะการศกึษาวจิยัเรือ่ง แรงจงูใจในการเข้าชม

การแข่งขันของผู้ชมกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพในประเทศไทย เพื่อที่จะ

ได้มาซึง่ข้อมลูสารสนเทศอนัจะเป็นประโยชน์ต่อผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้อง

ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจของผู ้เข้าชมการแข่งขันกีฬา

ฟุตบอลลีกอาชีพในประเทศไทย

 2. เพือ่เปรยีบเทยีบแรงจงูใจของผูเ้ข้าชมการแข่งขนักฬีา

ฟุตบอลลีกอาชีพในประเทศไทย จ�าแนกตามปัจจัยลักษณะส่วน

บุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้รวมทั้งหมดต่อเดือน

ขอบเขตของการวิจัย
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 

 การวิจัยครั้งนี้ผู ้วิจัยมุ ่งศึกษาแรงจูงใจในการเข้าชม 

การแข่งขันของผู้ชมกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพในประเทศไทย ผู้วิจัย 

ได้น�าองค์ประกอบด้านแรงจูงใจและข้อค�าถามจากการศึกษาวิจัย

ของ Won & Kitamura (2007) และการศึกษาวิจัยของ Izzo et al. 

(2011) มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเครื่องมือในการวิจัยโดย

ก�าหนดตัวแปรที่จะศึกษา ดังนี้

  1.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล

ของผู้ตอบแบบสอบถาม  

  1.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ แรงจูงใจในการเข้าชมการ

แข่งขันของผู้ชมกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพในประเทศไทย

 2. ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เข้าชมการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้า 

ไทยลีก ประจ�าปี 2561 จ�านวน 1,000 คน 

 3. ขอบเขตด้านสถานที่ 

 สถานที่ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ สนามแข่งขันของทีม

สโมสรกฬีาฟตุบอลอาชพีทีท่�าการแข่งขนัในลกีสงูสดุของประเทศไทย 

ติดต่อกัน 2 ปี (ปี 2560-2561) และมียอดผู้เข้าชมการแข่งขัน 

ประจ�าปี 2560 เฉลี่ยสูงสุด 10 อันดับแรก ซึ่งได้แก่ ทีมบุรีรัมย์

ยูไนเต็ด ทีมเอสซีจีเมืองทองยูไนเต็ด ทีมสุพรรณบุรีเอฟซี ทีม

เชียงรายยูไนเต็ด ทีมนครราชสีมามาสด้าเอฟซี ทีมบางกอกกล๊าส

เอฟซี ทีมสุโขทัยเอฟซี ทีมการท่าเรือ ทีมราชบุรีมิตรผลเอฟซี และ

ทีมชลบุรีเอฟซี ตามล�าดับ

 4. ขอบเขตด้านเวลา 

 ระยะเวลาเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 

2561 ถึง 30 กันยายน 2561 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
 ข้อมลูสารสนเทศทีเ่กิดจากงานวจิยันี ้จะช่วยให้นกัการตลาด 

หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสโมสรกีฬาฟุตบอลอาชีพได้องค์ความรู้ 

มาใช้ในการวางแผนการตลาด เพื่อเกิดการบริโภคของแฟน/ผู้ชม

กีฬาฟุตบอลที่มากขึ้น และจะส่งผลต่อผลประกอบการของรายได้

ของสโมสรฟุตบอลที่เพิ่มขึ้นตามมา

วิธีด�าเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่องแรงจูงใจของผู้เข้าชม 

การแข่งขนักฬีาฟตุบอลลกีอาชพีในประเทศไทย  มรีายละเอยีดของ

วิธีด�าเนินการวิจัยดังนี้

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร คือ ผู้เข้าชมการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีก 

ประจ�าปี 2561 ท่ีซือ้บตัรผ่านประตูเข้ามาชมการแข่งขนักฬีาฟตุบอล

ในสนาม ณ เวลาการแข่งขันจริง 

 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เข้าชมการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้า 

ไทยลีก ประจ�าปี 2561 ท่ีมีอายุ 18 ปีขึ้นไป จ�านวน 1,000 คน  

ได้มาจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ (Stratified Random 

Sampling) เพื่อการกระจายตัวของข้อมูล ซึ่งท�าการเก็บข้อมูล 

ตามสัดส่วนความจุผู้ชมของแต่ละสนาม โดยท�าการเก็บข้อมูล 

กับทีมสโมสรกีฬาฟุตบอลอาชีพที่ท�าการแข่งขันในลีกสูงสุดของ

ประเทศไทยติดต่อกัน 2 ปี (ปี 2560-2561) และมียอดผู้เข้าชม 

การแข่งขันประจ�าปี 2560 เฉลี่ยสูงสุด 10 อันดับแรก ซึ่งได้แก่ ทีม

บุรีรัมย์ยูไนเต็ด ทีมเอสซีจีเมืองทองยูไนเต็ด ทีมสุพรรณบุรีเอฟซี  

ทมีเชยีงรายยไูนเต็ด ทมีนครราชสมีามาสด้าเอฟซ ีทมีบางกอกกล๊าส

เอฟซี ทีมสุโขทัยเอฟซี ทีมการท่าเรือ ทีมราชบุรีมิตรผลเอฟซี และ

ทีมชลบุรีเอฟซี ตามล�าดับ โดยจะท�าการเก็บข้อมูลจากผู้เข้าชม 

การแข่งขนัทีอ่ยูใ่นบรเิวณโซนทีน่ัง่ชมการแข่งขนัฝ่ังทมีเหย้า ดงัแสดง

รายละเอียดในตารางที่ 1 

กรอบแนวคิดในการวิจัย

          ตัวแปรอิสระ		 	 	 								 					 				ตัวแปรตาม

แรงจูงใจของผู้เข้าชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพ	

13	ด้าน

  1. ด้านความชื่นชอบในกีฬาฟุตบอล

  2.   ด้านความภาคภูมิใจในท้องถิ่น

  3.  ด้านการติดตามทีมสโมสรฟุตบอล

  4.   ด้านครอบครัว

  5.   ด้านนักกีฬาฟุตบอล

  6.   ด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม  

  7. ด้านความบันเทิง 

  8.  ด้านความเร้าใจ          

  9. ด้านการหลีกหนีจากชีวิตประจ�าวัน 

 10.  ด้านทักษะทางกีฬาฟุตบอล 

 11. ด้านความรู้ในกีฬาฟุตบอล 

 12. ด้านความรู้สึกในความส�าเร็จ 

 13. ด้านความงดงามของกีฬาฟุตบอล

ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม

 1. เพศ

 2. อายุ

 3. ระดับการศึกษา

 4. สถานภาพสมรส

 5. อาชีพ 

 6. รายได้รวมทั้งหมดต่อเดือน
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 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู ้วิจัยได้

พัฒนาขึ้นโดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ 

ในการเข้าชมการแข่งขันของผู้ชมกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพ แบ่งเป็น  

2 ขั้นตอน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ 

(Checklist) เกี่ยวกับปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ของผู้ตอบแบบ 

สอบถาม ประกอบด้วยค�าถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้รวมทั้งหมดต่อเดือน

 ขั้นตอนที่ 2 เป็นค�าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) ตามวธิขีองลเิคร์ิท (Likert Scale) เกีย่วกบัแรงจงูใจ

ในการเข้าชมการแข่งขันของผูช้มกฬีาฟตุบอลลกีอาชพีในประเทศไทย 

ผู้วิจัยได้น�าองค์ประกอบด้านแรงจูงใจและข้อค�าถามจากงานวิจัย

ของ Won & Kitamura (2007) และการศึกษาวิจัยของ Izzo et al. 

(2011) มาเป็นแนวทางในการสร้างและพัฒนาเครื่องมือในการวิจัย 

โดยครอบคลุมองค์ประกอบแรงจูงใจ 13 ด้าน ได้แก่  1. ด้านความ

ชื่นชอบในกีฬาฟุตบอล 2. ด้านความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 3. ด้าน

การติดตามทีมสโมสรฟุตบอล 4. ด้านครอบครัว 5. ด้านนักกีฬา

ฟุตบอล 6. ด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 7. ด้านความบันเทิง 8. ด้าน

ความเร้าใจ 9. ด้านการหลีกหนีจากชีวิตประจ�าวัน 10. ด้านทักษะ

ทางกฬีาฟุตบอล 11. ด้านความรูใ้นกีฬาฟตุบอล 12. ด้านความรู้สกึ

ในความส�าเร็จ และด้านที่ 13. ด้านความงดงามของกีฬาฟุตบอล  

ค�าตอบมี 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามล�าดับ ดังนี้

  5  หมายถึง  เป็นแรงจูงใจในระดับ  มากที่สุด

  4  หมายถึง  เป็นแรงจูงใจในระดับ  มาก

  3  หมายถึง  เป็นแรงจูงใจในระดับ  ปานกลาง

  2  หมายถึง  เป็นแรงจูงใจในระดับ  น้อย

  1  หมายถึง  เป็นแรงจูงใจในระดับ  น้อยที่สุด

 การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นแบบสอบที่ผู้วิจัย 

ได้พัฒนาขึ้นโดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ

ในการเข้าชมการแข่งขนัของผู้ชมกฬีาฟตุบอลลีกอาชพีในประเทศไทย 

โดยน�าแบบสอบถามทีไ่ด้พฒันาขึน้มาเสนอให้ผู้ทรงคุณวฒุติรวจสอบ 

จ�านวน 7 ท่าน เพื่อหาความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) 

โดยใช้วิธีการหาค่าดัชนีของความสอดคล้อง (Index of Item  

Objective Congruence) หรือ IOC แล้วจึงน�าไปทดลองใช้กับ 

ผู้เข้าชมการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีก ณ สนามของสโมสร 

พัทยายูไนเต็ด จ�านวน 50 คน เพื่อหาค่าความเที่ยง (Reliability) 

ของแบบสอบถามก่อนน�าไปใช้เก็บข้อมูลในการวิจัย 

 แบบสอบถามเรือ่ง แรงจงูใจในการเข้าชมการแข่งขนัของ

ผู้ชมกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 39 ข้อ มีค่าดัชนี

ของความสอดคล้อง (IOC) รายข้อตั้งแต่ 0.57 จนถึง 1.00 มีค่า

อ�านาจจ�าแนกรายข้อตั้งแต่ 0.20 จนถึง 0.70 และมีค่าความเชื่อมั่น

ทั้งฉบับเท่ากับ 0.95 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 งานวิจยัเรือ่งแรงจงูใจของผู้เข้าชมการแข่งขนักฬีาฟตุบอล

ลกีอาชพีในประเทศไทยในครัง้นี ้มีการด�าเนนิการเกบ็รวบรวมข้อมลู

งานวิจัยดังนี้ 

 1.  การเก็บรวบรวมข้อมูล

  1.1 ท�าหนงัสือขอความอนเุคราะห์ในการเกบ็รวบรวม 

ข้อมูลถึงผู้จัดการสโมสรฟุตบอลที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในงานวิจัย

ตารางที่	1 จ�านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย

ล�าดับที่ ชื่อสโมสร จังหวัด ความจุ	(คน) สัดส่วนร้อยละ จ�านวนตัวอย่าง	(คน)

1 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด บุรีรัมย์ 32,600 20.61 206

2 เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด นนทบุรี 15,000 9.48 95

3 สุพรรณบุรี เอฟซี สุพรรณบุรี 17,000 10.74 107

4 เชียงราย ยูไนเต็ด เชียงราย 15,000 9.48 95

5 นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี นครราชสีมา 25,000 15.80 158

6 บางกอกกล๊าส เอฟซี ปทุมธานี 13,000 8.22 82

7 สุโขทัย เอฟซี สุโขทัย 8,000 5.06 51

8 การท่าเรือ กรุงเทพฯ 12,000 7.59 76

9 ราชบุรี มิตรผล เอฟซี ราชบุรี 12,000 7.59 76

10 ชลบุรี เอฟซี ชลบุรี 8,600 5.43 54

รวม 158,200 100 1,000
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  1.2 ผู้วิจัยและผู้ช่วยเก็บข้อมูลวิจัยด�าเนินการเก็บ

รวบรวมข้อมลูด้วยตนเอง ท�าการแจกแบบสอบถามแก่กลุม่ตวัอย่าง

จ�านวน 1,000 ฉบับ และรอรับแบบสอบถามคืนทันที  

 2. การจัดกระท�าข้อมูล

  2.1 เมื่อได้รับแบบสอบถามคืนแล้ว ตรวจความ

สมบรูณ์แล้วก�าหนดให้คะแนนตามน�า้หนกัคะแนนแต่ละข้อ เพือ่น�า

ไปวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

  2.2 น�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลตามวัตถุประสงค์ 

ที่ต้องการศึกษา

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 การวิเคราะห์ข้อมูลส�าหรับงานวิจัยน้ี โดยมีแนวทางการ

วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้

 1. การวิเคราะห์ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบ

แบบสอบถามโดยใช้สถติเิชงิบรรยาย ได้แก่ ค่าความถี ่และค่าร้อยละ 

 2. การวิเคราะห์สถิติเบื้องต้นของตัวแปรการวิจัยโดยใช้

สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 3. การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวแปรในการวิจัย เมื่อ

จ�าแนกตามเพศ ใช้สถติสิ�าหรบัเปรยีบเทยีบกลุม่ตวัอย่างทีเ่ป็นอสิระ

ต่อกัน (t-test for independent samples) ส่วนอายุ ระดับ 

การศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้ ใช้การวิเคราะห์ 

ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Analysis of Variance/ 

ANOVA) และเมื่อพบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ  

ที่ระดับ .05 จะต้องท�าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่โดยใช้วิธีของ 

LSD (Least-Significant Difference)

ผลการวิจัย
 การวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ท�าการศึกษาเรื่องแรงจูงใจของ 

ผู้เข้าชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพในประเทศไทย และได้ 

น�าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 3 ข้อ ดังนี้

 1. ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ผลดังปรากฏดังตารางที่ 1 

ตารางที่	1 ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  
ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม

	 																																กลุ่มตัวอย่าง	(n	=	1,000)

	 	 	 จ�านวน	(คน)	 ร้อยละ

1. เพศ  

   ชาย 704 70.4

  หญิง 296 29.6

2. อายุ  

  18 - 25 ปี 314 31.4

  26 - 30 ปี 239 23.9

  31 - 40 ปี 232 23.2

  41 - 50 ปี 141 14.1

  51 - 60 ปี 56 5.6

  61 ปีขึ้นไป 18 1.8

3. ระดับการศึกษา  

  ม.6/ปวช. 341 34.1

   อนุปริญญา/ปวส. 207 20.7

  ปริญญาตรี 392 39.2

  สูงกว่าปริญญาตรี 60 6.0

4. สถานภาพสมรส  

  โสด 574 57.4

  แต่งงาน 387 38.7

  หม้าย 17 1.7

  หย่าร้าง 22 2.2



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

168   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2564

ณรงค์ฤทธิ์  นิ่มมาก

 จากตารางที ่1 พบว่า กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการศกึษาครัง้นี้ 

มจี�านวน 1,000 คน เป็นเพศชายร้อยละ 70.4 เพศหญงิร้อยละ 29.6 

มีอายุระหว่าง 18-25 ปี ร้อยละ 31.4 อายุระหว่าง 26-30 ปี  

ร้อยละ 23.9 อายุระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 23.2 อายุระหว่าง  

41-50 ปี ร้อยละ 14.1 อายุระหว่าง 51-60 ปี ร้อยละ 5.6 อายุ  

61 ปีขึ้นไป ร้อยละ 1.8 มีระดับการศึกษา ม.6/ปวช. ร้อยละ 34.1 

อนุปริญญา/ปวส. ร้อยละ 20.7 ปริญญาตรีร้อยละ 39.2 สูงกว่า

ปริญญาตรี ร้อยละ 6

 มสีถานภาพสมรสโสด ร้อยละ 57.4 แต่งงาน ร้อยละ 38.7 

หม้าย ร้อยละ 1.7 หย่าร้าง ร้อยละ 2.2 มีอาชีพเป็นนักเรียน/

นักศึกษา ร้อยละ 23.1 พนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 33.5  

เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ  ร้อยละ 17.8 เจ้าของกิจการ/ ธุรกิจส่วนตัว 

ร้อยละ 20.7 อื่น ๆ ร้อยละ 4.9 มีรายได้รวมทั้งหมดต่อเดือน  

น้อยกว่า 15,000 บาท ร้อยละ 37.6 รายได้ 15,001 - 25,000 บาท 

ร้อยละ 31.4 รายได้ 25,001 - 35,000 บาท ร้อยละ 15.8 รายได้

ตั้งแต่ 35,001 บาทขึ้นไป ร้อยละ 15.2 

 2. ผลการศึกษาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ 

และอันดับแรงจูงใจของผู้เข้าชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพ 

ในประเทศไทย ผลดังปรากฏดังตารางที่ 2

ตารางที่	1 (ต่อ) 

  
ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม

	 																																กลุ่มตัวอย่าง	(n	=	1,000)

	 	 	 จ�านวน	(คน)	 ร้อยละ

5. อาชีพ  
  นักเรียน/นักศึกษา 231 23.1
  พนักงานบริษัทเอกชน 335 33.5
  เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ 178 17.8
   เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว 207 20.7
  อื่น ๆ 49 4.9
6. รายได้รวมทั้งหมดต่อเดือน  
  น้อยกว่า 15,000 บาท 376 37.6
   15,001 - 25,000 บาท 314 31.4
  25,001 - 35,000 บาท 158 15.8
  35,001 บาทขึ้นไป 152 15.2

ตารางที่	2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับแรงจูงใจของผู้เข้าชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพในประเทศไทย 

  (n = 1,000)

  แรงจูงใจ	 X̄ 	 SD	 ระดับ	 อันดับที่

 1. ด้านความชื่นชอบในกีฬาฟุตบอล 4.33 0.79 มาก 3
 2. ด้านความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 4.34 0.79 มาก 1
 3. ด้านการติดตามทีมสโมสรฟุตบอล 4.23 0.84 มาก 9
 4.  ด้านครอบครัว  3.84 1.08 มาก 12
 5. ด้านนักกีฬาฟุตบอล 4.01 0.99 มาก 11
 6. ด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 4.26 0.78 มาก 7
 7. ด้านความบันเทิง  4.30 0.78 มาก 5
 8. ด้านความเร้าใจ  4.28 0.79 มาก 6
 9. ด้านการหลีกหนีจากชีวิตประจ�าวัน 3.61 1.15 มาก 13
10.  ด้านทักษะทางกีฬาฟุตบอล 4.26 0.79 มาก 7
11. ด้านความรู้ในกีฬาฟุตบอล 4.22 0.84 มาก 10
12. ด้านความรู้สึกในความส�าเร็จ 4.34 0.78 มาก 1
13. ด้านความงดงามของกีฬาฟุตบอล 4.32 0.78 มาก 4

  รวม 4.18 0.90 มาก 
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ณรงค์ฤทธิ์  นิ่มมาก

 จากตารางท่ี 2 พบว่า แรงจูงใจของผู้เข้าชมการแข่งขัน

กีฬาฟุตบอลลีกอาชีพในประเทศไทย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

(X̄   = 4.18, SD = 0.90) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า แรงจูงใจ

ของผูเ้ข้าชมการแข่งขนักฬีาฟุตบอลลกีอาชีพในประเทศไทยทกุด้าน

อยู่ในระดับมาก โดยท่ีแรงจูงใจด้านความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 

และด้านความรู้สึกในความส�าเร็จ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (X̄   = 4.34, 

SD = 0.79) และ (X̄   = 4.34, SD = 0.78) ตามล�าดับ ส่วนแรงจูงใจ 

ด้านการหลีกหนีจากชีวิตประจ�าวันมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (X̄   = 3.61, 

SD = 1.15) 

 3. ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจของผู้เข้าชมการแข่งขัน

กีฬาฟุตบอลลีกอาชีพในประเทศไทย จ�าแนกตามปัจจัยลักษณะ 

ส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา 

สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได ้รวมทั้ งหมดต ่อเดือน  

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  3.1 แรงจูงใจของผู้เข้าชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 

ลกีอาชพีในประเทศไทย จ�าแนกตามเพศ มค่ีาเฉลีย่รวมของเพศชาย

อยู่ในระดับมาก (X̄   = 4.19, SD = 0.89) และค่าเฉลี่ยรวมของ 

เพศหญิงอยู่ในระดับมาก (X̄   = 4.17, SD = 0.92) เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้านพบว่า ทกุด้านมค่ีาเฉลีย่รวมอยูใ่นระดบัมาก โดยทีแ่รงจงูใจ  

ของผู้เข้าชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพในประเทศไทยด้าน

ความชื่นชอบในกีฬาฟุตบอลของเพศชาย มีค่าเฉลี่ยรวมมากที่สุด 

(X̄   = 4.40, SD = 0.76)

  ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจของผู้เข้าชมการแข่งขัน

กีฬาฟุตบอลลีกอาชีพในประเทศไทย จ�าแนกตามเพศ พบว่า ผู้ชม

กีฬาฟุตบอลอาชีพเพศชายและเพศหญิงมีแรงจูงใจในการชมกีฬา

ฟุตบอลอาชีพโดยรวม ไม่แตกต่างกัน

  3.2 แรงจูงใจของผู้เข้าชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 

ลีกอาชีพในประเทศไทย จ�าแนกตามอายุ 18-25 ปี อายุ 26-30 ปี 

อายุ 31-40 ปี อายุ 41-50 ปี อายุ 51-60 ปี และอายุ 61 ปีขึ้นไป 

มค่ีาเฉลีย่รวม อยูใ่นระดบัมาก โดยทีแ่รงจงูใจของผู้เข้าชมการแข่งขนั

กฬีาฟุตบอลลกีอาชพีทีมี่อาย ุ26-30 ปี และอาย ุ31-40 ปี มค่ีาเฉลีย่

มากที่สุด (X̄   = 4.22, SD = 0.82) (X̄   = 4.22, SD = 0.90) ตาม

ล�าดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า โดยส่วนมากมีค่าเฉลี่ยรวม

อยูใ่นระดบัมาก โดยทีแ่รงจงูใจของผูเ้ข้าชมการแข่งขนักฬีาฟตุบอล

ลีกอาชีพ ด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของผู ้ชมอายุ 61 ปีข้ึนไป  

มีค่าเฉลี่ยรวมมากที่สุด (X̄   = 4.57, SD = 0.66) 

  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบ 

แรงจงูใจของผูเ้ข้าชมการแข่งขนักฬีาฟตุบอลลกีอาชพีในประเทศไทย 

จ�าแนกตามอายุ พบว่า ผู้ชมกีฬาฟุตบอลอาชีพที่มีอายุแตกต่างกัน 

มแีรงจูงใจของผูเ้ข้าชมการแข่งขนักฬีาฟตุบอลลกีอาชพีไม่แตกต่างกนั

  3.3 แรงจูงใจของผู้เข้าชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 

ลีกอาชีพในประเทศไทย จ�าแนกตามระดับการศึกษา ม.6/ปวช., 

อนปุริญญา/ปวส. ปรญิญาตร ีและระดับการศึกษาสงูกว่าปรญิญาตรี 

มค่ีาเฉลีย่รวมอยูใ่นระดบัมาก โดยทีแ่รงจงูใจของผูเ้ข้าชมการแข่งขนั

กีฬาฟุตบอลลีกอาชีพที่มีการศึกษาระดับ ม.6/ปวช. มีค่าเฉลี่ย 

มากที่สุด (X̄   = 4.25, SD = 0.90) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

โดยส่วนมากมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก โดยที่แรงจูงใจของ 

ผู ้เข้าชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพด้านความภาคภูมิใจ 

ในท้องถิ่นของผู้ชมที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ยรวม 

มากที่สุด (X̄   = 4.47, SD = 0.81)

  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบ 

แรงจงูใจของผู้เข้าชมการแข่งขนักฬีาฟตุบอลลีกอาชีพในประเทศไทย 

จ�าแนกตามระดบัการศึกษา พบว่า ผู้ชมกฬีาฟตุบอลอาชพีทีม่รีะดบั

การศึกษาต่างกัน มีแรงจูงใจของผู้เข้าชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 

ลีกอาชีพโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

  3.4 แรงจูงใจของผู้เข้าชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 

ลีกอาชีพในประเทศไทย จ�าแนกตามสถานภาพสมรส โสด สมรส 

หม้าย และหย่าร้าง มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดับมาก โดยที่แรงจูงใจ

ของผู้เข้าชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ลีกอาชีพที่มีสถานภาพสมรส 

สมรส มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (X̄   = 4.19, SD = 0.87) เมื่อพิจารณา 

เป็นรายด้าน พบว่า โดยส่วนมากมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก  

โดยที่แรงจูงใจของผู้เข้าชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพด้าน

ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมของผู้ชมกีฬาฟตุบอลอาชพีทีม่สีถานภาพสมรส

หม้าย มีค่าเฉลี่ยรวมมากที่สุด (X̄   = 4.45, SD = 0.70)

  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบ 

แรงจงูใจของผู้เข้าชมการแข่งขนักฬีาฟตุบอลลีกอาชีพในประเทศไทย 

จ�าแนกตามสถานภาพสมรส พบว่า ผู้ชมกีฬาฟุตบอลอาชีพที่มี

สถานภาพสมรสต่างกัน มีแรงจูงใจของผู้เข้าชมการแข่งขันกีฬา

ฟุตบอลลีกอาชีพโดยรวมไม่แตกต่างกัน

  3.5 แรงจูงใจของผู้เข้าชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 

ลกีอาชพีในประเทศไทย จ�าแนกตามอาชีพทีเ่ป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา 

พนักงานบริษัทเอกชน เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ เจ้าของกิจการ/ 

ธุรกิจส่วนตัว และอาชีพอื่น ๆ มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก โดยที่

แรงจูงใจของผู้เข้าชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพที่มีอาชีพ 

อื่น ๆ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (X̄   = 4.39, SD = 0.86) เมื่อพิจารณา 

เป็นรายด้าน พบว่า โดยส่วนมากมค่ีาเฉลีย่รวมอยูใ่นระดับมาก โดยที่

แรงจูงใจด้านความรู้สึกในความส�าเร็จของผู้ชมกีฬาฟุตบอลอาชีพ  

ที่มีอาชีพอื่น ๆ มีค่าเฉลี่ยรวมมากที่สุด (X̄   = 4.66, SD = 0.65)

  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบ 

แรงจงูใจของผู้เข้าชมการแข่งขนักฬีาฟตุบอลลีกอาชีพในประเทศไทย 

จ�าแนกตามอาชีพ พบว่า ผู้ชมกีฬาฟุตบอลอาชีพที่มีอาชีพต่างกัน  

มีแรงจูงใจของผู้เข้าชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพโดยรวม 

แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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  3.6 แรงจูงใจของผู้เข้าชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 

ลีกอาชีพในประเทศไทย จ�าแนกตามรายได้รวมทั้งหมดต่อเดือน  

ต�า่กว่า 15,000 บาท 15,001 - 25,000 บาท 25,001 - 35,000 บาท 

และ 35,001 บาทขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก โดยที่ 

แรงจงูใจของผูเ้ข้าชมการแข่งขนักฬีาฟตุบอลลกีอาชีพทีม่รีายได้รวม

ทั้งหมดต่อเดือน 15,001 - 25,000 บาท มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (X̄   = 

4.24, SD = 0.84) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า โดยส่วนมาก  

มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก โดยที่แรงจูงใจด้านความช่ืนชอบ 

ในกีฬาฟุตบอลของผู้ชมกีฬาฟุตบอลอาชีพท่ีมีรายได้รวมทั้งหมด 

ต่อเดือน 15,001 - 25,000 บาท มีค่าเฉลี่ยรวมมากที่สุด (X̄   = 4.38, 

SD = 0.74)

  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบ 

แรงจงูใจของผูเ้ข้าชมการแข่งขนักฬีาฟตุบอลลกีอาชพีในประเทศไทย 

จ�าแนกตามรายได้รวมทั้งหมดต่อเดือน พบว่า ผู้ชมกีฬาฟุตบอล

อาชีพที่มีรายได้รวมทั้งหมดต่อเดือนแตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการ

ชมกีฬาฟุตบอลอาชีพโดยรวมท่ีแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01

อภิปรายผล
 แรงจูงใจเป็นปัจจัยภายในทางจิตวิทยาของผู้บริโภคที่มี

อิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ปัจจัยภายในที่มา

จากตัวผู้บริโภคนับได้ว่าเป็นปัจจัยส�าคัญ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรม 

ผู้บริโภคในการระบุว่าจะซ้ือหรือไม่ และต้องการสินค้าหรือบริการ

ในลักษณะใด (Schiffman, Kanuk and Hansen, 2012) การที ่

ผู้บริโภคแสดงพฤติกรรมออกมา เกิดจากแรงจูงใจที่อยู่ภายในตัว 

ผู ้บริโภค เนื่องจากความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง  

นักการตลาดจึงจ�าเป็นต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับแรงจูงใจ อันน�าไป

สู่การวิจัยแรงจูงใจของผู้บริโภค ซ่ึงเป็นประโยชน์กับนักการตลาด  

ในการน�าไปใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจด้านการตลาด (วุฒิ   

สุขเจริญ, 2559)

 จากผลการวิจัยจะเห็นว่า แรงจูงใจด้านครอบครัว และ

การหลกีหนจีากชวีติประจ�าวนั มค่ีาเฉลีย่เป็นอนัดบัรองสดุท้ายและ

อันดับสุดท้าย ตามล�าดับ สอดคล้องกับการศึกษาของ Mehus 

(2005) ชีใ้ห้เห็นว่า มเีหตผุลสองประการทีส่�าคญัว่าท�าไมคนถงึเลอืก

เข้าร่วมกจิกรรมกฬีา คอื การเข้าสงัคมและความตืน่เต้น ซึง่ผูช้มกฬีา

ฟตุบอลอาชพี จะมคีวามเกีย่วพนักบันกักฬีาและการเป็นสมาชกิของ

ทีมนั้น ๆ ดังนั้นการเข้าชมกีฬาฟุตบอลอาชีพจึงเป็นเป็นกิจกรรม

นันทนาการที่ส่งผลกับการมีส่วนร่วมทางอารมณ์ ด้านความเร้าใจ

และความรื่นรมย์ ผ่านการเคลื่อนไหว การเข้าสังคม และธรรมชาติ

ของกีฬาฟุตบอลมากกว่าใช้เป็นกิจกรรมส�าหรับครอบครัวและ 

การใช้หลีกหนีจากชีวิตประจ�าวัน ดังน้ันสโมสรกีฬาฟุตบอลจึงต้อง

น�าข้อมูลนี้มาเป็นข้อมูลพิจารณาประกอบในการส่งเสริมการตลาด 

ซ่ึงเมือ่พจิารณาจากความข้อมลูเชงิประจกัษ์แล้ว กจ็ะพบว่า ฟตุบอล

ไทยลีกไม่ได้มีการแข่งขันในสนามทุกวัน จะแข่งขันสัปดาห์ละ 1 วัน 

ในช่วงของสดุสปัดาห์ จงึไม่สามารถน�ามาใช้เป็นกจิกรรมในการหลกี

หนีจากชีวิตประจ�าวันได้ และการแข่งขันมีทั้งการเป็นทีมเหย้าและ

ทมีเยอืน ซึง่มเีรือ่งของเวลาในการเดนิทางและลกัษณะทางกายภาพ

ของสนามแข่งขันมาเกี่ยวข้อง ท�าให้การไปชมการแข่งขันพร้อมกับ

ครอบครัวนั้นเป็นเรื่องที่ยากพอสมควร 

 เมื่อพิจารณาปัจจัยที่ผู ้ชมกีฬาฟุตบอลให้ความส�าคัญ  

3 อันดับแรก ได้แก่ ปัจจัยแรงจูงใจด้านด้านความรู้ในกีฬาฟุตบอล 

ด้านความเร้าใจและด้านความบันเทิง ตามล�าดับ สอดคล้องกับ 

การศึกษาของ Tokuyama & Greenwell (2011) ที่ท�าการศึกษา

แรงจูงใจในกลุ่มผู้ชมการแข่งขนัการฟตุบอลเมเจอร์ลกี ซึง่การศึกษา

พบว่า ปัจจยัด้านการเข้ากลุม่สงัคม และสนุทรยีภาพของการแข่งขนั 

มอีทิธพิลในทางบวกต่อการชมการแข่งขนัฟตุบอล นัน่หมายความว่า 

การที่ผู ้ชมจะเข้ามาดูแข่งขันฟุตบอลน้ัน เขาจะต้องมีความรู ้ 

ในกฬีาฟตุบอล ไม่ว่าจะเป็นในเรือ่งของกฎกตกิา ความเข้าใจในประวตัิ 

ของทีม รวมถึงวิธีการแข่งขัน เป็นต้น ดังนั้นนักการตลาดหรือ 

ผู้บริหารสโมสรกีฬาฟุตบอล ต้องมีการให้ความรู้เกี่ยวกับฟุตบอล 

ในมิติต่าง ๆ ผ่านช่องทางการสื่อสารการตลาดหลากหลายรูปแบบ 

เพ่ือให้ผู้ชมกีฬาฟุตบอลได้เข้าใจในกีฬาฟุตบอลให้มากที่สุด อีกท้ัง

ยงัต้องเน้นให้การแข่งขนัเป็นไปด้วยความสนกุสนาน ซึง่จะเป็นการสร้าง 

ความบันเทิงและความเร้าใจให้กลับมายังผู้ชมกีฬาฟุตบอลอีกด้วย

 ในส่วนผลเปรียบเทียบแรงจูงใจของผู้เข้าชมการแข่งขัน

กีฬาฟุตบอลลีกอาชีพในประเทศไทย จ�าแนกตามปัจจัยลักษณะ 

ส่วนบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ทีพ่บว่า ผู้ชมกฬีาฟุตบอลอาชพี

ในประเทศไทยทีม่เีพศ อาย ุและสถานภาพสมรสต่างกนั มแีรงจงูใจ

ของผู้เข้าชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพโดยรวมไม่แตกต่าง 

ส่วนผู ้ชมกีฬาฟุตบอลอาชีพในประเทศไทยที่มีระดับการศึกษา 

อาชีพ และรายได้รวมทัง้หมดต่อเดอืนแตกต่างกนั มแีรงจงูใจในการ

ชมกฬีาฟตุบอลอาชพีโดยรวมทีแ่ตกต่างกนั สอดคล้องกบัการศกึษา

ของ กิตติคุณ  บุญเกตุ และปรีชา  วิจิตรธรรมรส (2557) ท�าการ

ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซ้ือผลิตภัณฑ์สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์

ยูไนเต็ดของผู้บริโภคในจังหวัดบุรีรัมย์ และพบว่า ปัจจัยลักษณะ 

พื้นฐานส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ของสโมสร

ฟตุบอล ได้แก่ เพศ อาชพีและรายได้ ส่วนปัจจยัด้านอาย ุการศึกษา 

และสถานภาพสมรสไม่มีอิทธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ของสโมสร

ฟุตบอล ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลเป็นปัจจัยภายในที่เป็นลักษณะ

เฉพาะของบุคคล ซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งชี้ความเป็นปัจเจกบุคคล และเป็น

ส่ิงที่ก�าหนดลักษณะของแรงจูงใจ หรือการมีปฏิสัมพันธ ์กับ

สถานการณ์ต่าง ๆ ของบุคคลนั้น ๆ การน�าเอาปัจจัยลักษณะ 

ส่วนบคุคลมาเป็นตวัแปรในการศึกษา จงึเป็นส่ิงจ�าเป็นต่อการวางแผน 

การท�าการตลาดในธุรกิจกีฬากีฬาฟุตบอล ดังนั้นนักการตลาดหรือ
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ผู้บริหารสโมสรกีฬาฟุตบอล ต้องมีการศึกษารูปแบบของแรงจูงใจ

ของผู ้ชมกีฬา เพื่อที่จะได้น�าไปใช้ในการวางแผนการตลาดให ้

ตอบสนองความต้องการของผูช้มกฬีา ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดการส่งเสรมิ

ให้ผู้ชมกีฬาฟุตบอล เข้ามาชมการแข่งขันในสนามมากข้ึน อันจะ 

น�ามาซึ่งการสร้างความนิยมในสโมสรและรายได้ท่ีเข้ามายังสโมสร

ต่อไป  

ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้
 1. สโมสรกฬีาฟตุบอลต่าง ๆ  สามารถน�าสารสนเทศทีไ่ด้

จากงานวิจยันี ้มาใช้เป็นแนวทางในการศกึษาแรงจูงใจของแฟนคลบั

ของทีมตนเอง เพื่อจะได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นบริบทเฉพาะของสโมสร 

ซึ่งจะท�าให้ได้มาซึ่งข้อมูลในการวางแผนการตลาด เพื่อเพิ่มจ�านวน

ผู้เข้าชมการแข่งขันในสนาม และขยายฐานแฟนคลับให้มากขึ้น

 2. แรงจูงใจในการเข้าชมการแข่งกีฬาฟุตบอลนั้นเป็น

ปัจจัยที่เกิดจากภายในตัวของผู้บริโภค อาจเป็นความต้องการหรือ

ความชอบส่วนบุคคล นักการตลาดทางการกีฬาต้องให้ความส�าคัญ

กับอีกหนึ่งปัจจัย คือ ปัจจัยภายนอกท่ีเป็นสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้น 

ที่ท�าให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการบริการสินค้าหรือบริการ ได้แก่  

ส่วนประสมทางการตลาด (สินค้า ราคา ช่องทางการจัดจ�าหน่าย 

การส่งเสรมิการตลาด) ซึง่ในงานวิจยัในครัง้นีไ้ม่ได้น�ามาเป็นตวัแปร

ในการศึกษาวิจัย
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน และศึกษาความ

พึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดยใช้การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานแก่นักศึกษาวิชาเอกสังคมศึกษา โดยการวิจัยครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมาย 

คือ นักศึกษาวิชาชีพครูสาขาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 4 จ�านวน 28 คน ในปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้

ประกอบด้วย 1) มคอ.3 ของรายวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ส�าหรับสาขาสังคมศึกษา 2) แผนการสอนรายวิชานวัตกรรมการจัด 

การเรียนรู้ส�าหรับสาขาสังคมศึกษา จ�านวน 7 แผน จ�านวน 21 ชั่วโมง 3) แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดยใช้การสอน

แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน ใช้แบบสอบถามเพือ่ส�ารวจความพึงพอใจของนกัศึกษาวชิาเอกสังคมศึกษาต่อการจดัการเรยีนรูโ้ดยการใช้การสอน

แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก เก็บข้อมูลจากนักศึกษาสาขาสังคมศึกษา ชั้นปีท่ี 4 เพื่อน�าจากการสัมภาษณ์น�ามา

รวบรวมวิเคราะห์โดยวิเคราะห์เนื้อหา ด้านแบบสอบถามน�ามาวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วน�าค่าเฉลี่ยที่ได้

แปลความหมาย 

 ผลการวิจัยพบว่า 1) การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานสามารถจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาวิชาชีพครูสาขาสังคมศึกษา  

ซึ่งจากการวิจัยน้ีผลของการทดลองใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา การจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบดังกล่าวนักศึกษาได้เกิดทักษะประสบการณ์องค์ความรู้ ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้ ด้านการตั้ง

ถิ่นฐาน นักศึกษาสามารถน�ามาประยุกต์ใช้ในรายวิชาภูมิศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจของชุมชนน�ามาประยุกต์ใช้ในรายวิชาเศรษฐศาสตร์  

ด้านทกัษะการท�างานและทกัษะการสือ่สารและทกัษะชีวติ นกัศกึษาใช้วธิกีารสอบถาม สงัเกตและสมัภาษณ์คนในชมุชนเพือ่น�ามาออกแบบ

แผนการสอนที่สามารถใช้ในโรงเรียนได้ นักศึกษาสามารถน�าความรู้มาสอบสอนหน้าชั้นเรียนโดยใช้สถานการณ์จ�าลองได้ 2) ด้านความ 

พึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน ฐานแรก คือ Find out what is right มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.55 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.506 นักศึกษาพึงพอใจมากที่สุด ฐานที่สอง คือ ฐาน Custom design มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.32 และฐานสุดท้าย คือ Creative presentation มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 

0.86 

ค�าส�าคัญ : การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน, นักศึกษาวิชาชีพครู, สังคมศึกษา
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Abstract
 The study aimed to: 1) study the instruction management using creativity-based learning model, and  

2) study the satisfaction towards instruction using creativity-based learning model for Social Studies students. The 

28 samples were the 4th year Social Studies teacher students studying in the second semester of academic year 

2563. The research instruments consisted of: 1) TQF. 3 of Innovative Learning Management for Social Studies Program 

course, 2) seven instruction plans of Innovative Learning Management for Social Studies Program course totaling  

21 hours, and 3) satisfaction survey towards instruction using creativity-based learning model form for Social Studies 

students and in-depth interview form. The interviewing data were collected from the 4th year Social Studies students 

to analyze the content. The data derived from questionnaire were analyzed by mean and standard deviation and 

interpreted.

 The findings revealed that: 1) The creativity-based learning model was able to provide instruction for Social 

Studies teacher students. Hence, the findings were in accordance with the vision and mission of Songkhla Rajabhat 

University. As per this learning model, the students had gained skill experiences and generated knowledge, i.e.  

learning skills. Regarding the settlement aspect, the students could apply to Geography course. On the community 

economy aspect, they could apply to Economics course. On the working, communication, and life skills, they could 

use the inquiries, observation, and interviewing methods with community people to apply for designing instruction 

plans for schools. Furthermore, they could apply the knowledge for teaching test in front of the classroom using 

simulated scenarios. 2) On the aspect of the satisfaction towards instruction using creativity-based learning model, 

the average of the first station “Find out what is right” was 4.55 with S.D. at 0.506, which students satisfied most. 

The average of the second station “Custom design” was 4.33 with S.D. at 0.32. The average of the final station  

“Creative presentation” was 4.14 with S.D. at 0.86. 

Keywords : Creativity-Based Learning, Teacher Students, Social Studies
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บทน�า
 สังคมศึกษามีบทบาทส�าคัญเป็นอย่างยิ่งในสังคมโลก

ปัจจุบันและสังคมโลกในอนาคต ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ

ในการด�ารงชีวิตของมนุษย์ท้ังในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู ่

ร่วมกนัในสงัคม การปรบัตวัตามสภาพแวดล้อม การจดัการทรพัยากร 

ที่มีอยู่อย่างจ�ากัด เข้าใจถึงการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย  

กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่าง ๆ เกิดความเข้าใจตนเองและผู้อื่น  

มคีวามอดทน อดกลัน้ ยอมรบัในความแตกต่าง มคีณุธรรม สามารถ

น�าความรูไ้ปปรบัใช้ในการด�าเนนิชวีติ เป็นพลเมอืงดขีองประเทศชาติ 

และสังคมโลก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 132) รัฐบาลไทยได้

ประกาศนโยบาย Creative Thailand โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์

เป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศ ตลอดจนระบบเศรษฐกิจ  

การวิจัยถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ที่ครูสามารถน�าไป

ใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน และพัฒนาการจัดการ 

เรียนรู ้ให้มีประสิทธิภาพ ดังน้ันการวิจัยจึงมีความสัมพันธ์กับ

กระบวนการเรียนรู้ ซึ่งครูต้องท�าวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู ้

ให้เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา (ส�านักงานคณะ

กรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2553) พระราชบัญญัติการศึกษา 

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553) 

ประกอบกับความคาดหวังทางสังคมที่มีต่อครูว่าครูเป็นวิชาชีพ 

ชั้นสูงจะต้องมีผลงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพ

ผู้เรียน เพราะฉะนั้นแล้วครูจะต้องพัฒนาสมรรถนะทักษะความ

สามารถ ความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านการวิจัยเพื่อแก้ปัญหา 

การเรียนรู ้ของผู ้เรียนและยกระดับคุณภาพการศึกษา อีกทั้ง

กระบวนการวิจัยนั้นยังเป็นวิธีการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ

เรียนรู้และคุณภาพของผู้เรียนอย่างได้มีประสิทธิภาพ

 การจัดการศึกษาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ส�าหรับสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (หลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560) (2560 : 120) ซึ่งเป็นหลักสูตร

เพือ่การจัดการศกึษาขัน้พ้ืนฐานให้ความส�าคญัต่อนโยบายและมแีนวคดิ 

ทีต้่องสอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม 

สภาพแวดล้อมและความรู้สังคมศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่าง

รวดเร็ว เพ่ือพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพคนของชาต ิโดยการยกระดบั 

คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับ

สากล สอดคล้องกับประเทศไทย โลกในศตวรรษที่ 21 ซ่ึงในชีวิต

ประจ�าวันของเรามีปัญหาเกิดขึ้นตลอดเวลา การแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์นบัเป็นความคดิรปูแบบหน่ึงทีต้่องอาศยัทัง้องค์ประกอบ

ของการแก้ปัญหาและความคดิสร้างสรรค์ ซึง่เป็นความสามารถทาง

สตปัิญญาทีต้่องอาศยัความสามารถในการจดัการเรยีนการสอน เพือ่

พัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าหากเด็กได้รับการกระตุ้นให้

แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ย่อมท�าให้เด็กมอีสิระทางความคดิ มคีวาม

คิดนอกกรอบและแสวงหาแนวทาง วิธีการต่าง ๆ  ในการสร้างสรรค์

สิ่งใหม่ ๆ เสมอ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมส�าหรับการแก้ปัญหา

ในการด�ารงชีวิตเพื่อให้เด็กได้ประสบผลส�าเร็จในการเรียนรู้และ

ด�าเนินชีวิตอย่างมีความสุข (อารี  พันธ์มณี, 2552 : 19) เนื่องจาก

ในสงัคมปัจจบุนัผูเ้รยีนจะพบเจอกบัสถานการณ์ปัญหาทีห่ลากหลาย 

การทีจ่ะท�าให้ผูเ้รยีนมรีะบบการคดิเป็นขัน้เป็นตอน เป็นความคิดท่ี

แปลกใหม่และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ความคิดสร้างสรรค์เป็น 

กระบวนการฝึกความคิดที่ส�าคัญ การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

จึงเป็นการแยกแยะข้อมูลข่าวสาร ปัญหาและสถานการณ์รอบตัว

วิพากษ์วิจารณ์และประเมินสถานการณ์รอบตัวด้วยหลักเหตุผล 

และข้อมูลที่ถูกต้อง รับรู้ปัญหา สาเหตุของปัญหา หาทางเลือกและ

ตัดสินใจในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ 

ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ประกอบด้วย

กระบวนการแก้ปัญหา ผ่านกระบวนการคิดสร้างสรรค์ และการคิด

อย่างมีวิจารณญาณ เป็นทักษะท่ีสามารถฝึกฝนและพัฒนาได้ 

กระบวนการดังกล่าวเป็นหน้าที่ที่ส�าคัญของผู้สอนที่มีส่วนช่วยให ้

ผู้เรียนเกิดทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (วัชรา  เล่าเรียนดี, 

2556 : 52) การจัดการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันจึงต้องเน้นผู้เรียนเป็น

ส�าคัญ และต้องส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีทักษะในการเรียนรู ้ส�าคัญ  

4 ประการ ได้แก่ ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ทักษะด้านการค้นคว้า

หาความรู้ ทักษะด้านการสื่อสาร และทักษะด้านการคิดสร้างสรรค์

การจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity-Based 

Learning : CBL) เป็นหน่ึงในวิธีของการจัดการเรียนการสอน 

โดยมผีูเ้รยีนเป็นส�าคัญ โครงสร้างหลกัของรปูแบบการเรยีนการสอน

แบบสร้างสรรค์เป็นฐานออกแบบตามทฤษฎีด้านการวัดความคิด

สร้างสรรค์ของศาสตราจารย์อ ีพอล ทอร์แรนซ์ (E. Paul Torrance) 

แนวทางการพฒันาความคิดสร้างสรรค์แบบความคิดแนวขนานของ

เอ็ดเวิร์ด เดอโบโน (Edward de Bono) และทฤษฎีความคิด

สร้างสรรค์น�ามาสร้างรูปแบบการเรียนแบบใหม่ ซึ่งเป็นการเรียน

แบบ Active Learning คือ การจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน 

ตื่นตัวในการค้นคว้าแทนที่จะรอรับการบรรยายแบบเดิม นักเรียน 

มีความสุขในการเรียน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ 

การส่ือสารและการท�างานเป็นทมีของนกัเรยีนมเีพิม่มากขึน้ การจดั 

การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน มี 5 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 กระตุ้น

ความสนใจ ขั้นที่ 2 ตั้งปัญหาและแบ่งกลุ่มตามความสนใจ ขั้นที่ 3 

ค้นคว้าและคิด ขั้นที่ 4 น�าเสนอผลงาน และข้ันที่ 5 ประเมินผล  

จะช่วยให้ผู้เรยีนได้พฒันาทกัษะทีจ่�าเป็นต่ออนาคต ต้องเปล่ียนแปลง

ทัศนะ (Perspectives) กระบวนทัศน์แบบดั้งเดิม (Tradition  

Paradigm) ไปสู่กระบวนทัศน์ใหม่ (New Paradigm) ที่ให้โลก 

ของนักเรียนและโลกความเป็นจริงเป็นศูนย์กลางของกระบวนการ

เรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ที่ไปไกลกว่าการได้รับความรู้แบบง่าย ๆ ไปสู่

การเน้นการพัฒนาทักษะและทัศนคติ ทักษะการคิด ทักษะ 

การแก้ปัญหา ทักษะองค์การ ทัศนคติเชิงบวก เคารพตนเอง 
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นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ทักษะการสื่อสาร ทักษะและค่านิยม

ทางเทคโนโลย ีความเชือ่มัน่ตนเอง ความคิดยดืหยุน่ การจงูใจตนเอง 

และความตระหนักในสภาพแวดล้อม และเหนืออ่ืนใดคือ ความ

สามารถใช้ความรู้อย่างสร้างสรรค์ (วิริยะ  ฤาชัยพานิชย์, 2558 : 8)

 เดก็ไทยในยคุใหม่เป็นคนยคุเจนเนอเรชัน (Generation Z) 

เป็นเด็กชาวเน็ตหรือพวกที่ชอบใช้อินเทอร์เน็ต ดังที่ วิจารณ์  พานชิ 

(2556 : 4) กล่าวว่า การศึกษาลกัษณะนสิยัเพือ่ประโยชน์ทางการตลาด 

ครูเพื่อศิษย์อาจช่วยกันศึกษารวบรวมลักษณะของเด็กไทยยุคใหม่ 

เอาไว้ใช้ในการออกแบบการเรียนรู้ การเรียนรู้ที่แท้จริงในโลกจริง

หรือชีวิตจริง การเรียนวิชาในห้องเรียนยังไม่ใช่การเรียนรู้ที่แท้จริง 

ยงัเป็นการเรียนทีส่มมต ิดงันัน้ครเูพือ่ศษิย์จงึต้องออกแบบการเรยีนรู้ 

ให้ศิษย์ในสภาพที่ใกล้เคียงชีวิตจริงที่สุด การจัดการในชั้นเรียน

กระบวนการหนึ่งที่สามารถช่วยขัดเกลาและกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด

การเรียนรู้เพื่อน�าไปศึกษาและค้นคว้าต่อไปได้ โดยในอดีตที่ผ่านมา

พบว่า ส่วนใหญ่การเรียนการสอนในประเทศไทยใช้การศึกษา โดย

ครเูป็นศนูย์กลางเน้นการท่องจ�า ส่งผลให้ผูเ้รยีนได้รบัความรูใ้นช่วง

ระยะสั้น แต่ขาดทักษะในด้านต่าง ๆ การเรียนการสอนในรูปแบบ

ดงักล่าวไม่สามารถพฒันาทกัษะทีส่�าคัญต่อตวัผูเ้รยีน โดยเฉพาะกบั

โลกปัจจุบันและการเตรียมตัวของนักศึกษาฝึกสอนเพื่อไปเป็นครู 

ในอนาคต ดังที่ ทิศนา  แขมมณี (2555 : 11) ได้กล่าวไว้ว่า การจัด 

การเรยีนการสอนในลกัษณะทีค่รเูป็นศนูย์กลางนัน้ ยดึครองอ�านาจ

ในการเรียนของผู้เรียนมานาน 

 ในส่วนด้านงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาใน

ระดับอุดมเร่ืองของความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ ศศิธร  จันทมฤก 

(2561 : 156) ได้วิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการศึกษาวไลยอลงกรณ์

ส�าหรับการศึกษายุค 4.0 : การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ  

เป็นรูปแบบเชิงมโนทัศน์ที่พัฒนาจากกระบวนการวิจัย มีการศึกษา

ข้อมูลด้านการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาท้ังระดับประเทศและ

ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

การวิเคราะห์และสังเคราะห์และผลิตภาพ ทดลองใช้กระบวนการ

เรยีนรู้ในบริบทของมหาวทิยาลยั ปรบัปรงุองค์ประกอบของรปูแบบ 

ผลพบว่า รูปแบบการจัดการศึกษาวไลยอลงกรณ์ส�าหรับการศึกษา

ยุค 4.0 : การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ ประกอบด้วย

กระบวนการเรียนรู้ส�าคัญ 4 ระยะ ได้แก่ 1. ระยะก่อนการพัฒนา

ผลิตภาพ 2. ระยะพัฒนาผลิตภาพ 3. ระยะหลังพัฒนาผลิตภาพ  

ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ระดับรายวิชา และ 4. ระยะเผยแพร่และ

น�าไปใช้ประโยชน์ ซึง่เป็นการขบัเคลือ่นระดบัมหาวทิยาลยั รปูแบบ

การจัดการศึกษาวไลยอลงกรณ์ปัจจัยเอื้อต่อกระบวนการเรียนรู้

ได้แก่ นโยบายของมหาวิทยาลัย หน่วยงาน ศูนย์ส�านักต่าง ๆ และ

คณะเป็นหน่วยงานการขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ 

 ดังนั้นผู ้วิจัยจึงสนใจในด้านการจัดการศึกษาอย่าง

สร้างสรรค์โดยใช้การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานในการพัฒนา

นักศึกษา และเพื่อตอบจุดเน้นของหลักสูตร คณะครุศาสตร์และ

มหาวิทยาลัยที่มุ่งผลิตครูช้ันวิชาชีพท่ีสามารถบูรณาการความรู้ 

ทักษะ และคุณธรรม จริยธรรมแห่งวิชาชีพ ไปสู่การจัดการศึกษา

พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี รักการเรียนรู้ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

ของสังคม สามารถเผชิญปัญหาหรือวิกฤตได้ด้วยสติปัญญา และอยู่

ร่วมกับผูอ้ืน่ได้อย่างมคีวามสขุ และเป็นส่วนส�าคญัในการขบัเคลือ่น

ประเทศไปสู่เป้าหมายที่ก�าหนดไว้ ซึ่งเป็นกระบวนการในการจัด 

การศกึษาอย่างสร้างสรรค์นัน้เป็นระบบและทกุส่วนมคีวามสมัพนัธ์

ซึ่งกันและกัน โดยมุ่งเน้นไปที่การคิดของ “คน” ซึ่งเป็นคนสร้าง 

“สื่อ” และเป็นผู้สร้าง “สภาพแวดล้อม” ซึ่งการใส่ความสร้างสรรค์

เข้าไปสู่สังคมน้ัน ต้องเริ่มต้นที่การใส่ความสร้างสรรค์เข้าไปในคน

เป็นอันดับแรก และจากน้ันส่ิงที่เหลือก็จะตามมาและท้ายที่สุด

ประเทศไทยก็จะได้ผลลัพธ์ (Output) ที่มีคุณภาพ คือ เป็นคนที่มี

คุณธรรม จริยธรรม และความดีงาม อันควรจะเป็นผลของการ

จัดการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ของสังคมไทย โดยสาขาสังคมศึกษา 

มกีารจดัการเรยีนการสอนในด้านวชิาชพีคร ูและวชิาเอก ซึง่วชิาเอก

ประกอบไปด้วย 5 สาระ ได้แก่ สาระที ่1  ศาสนา ศลีธรรม จริยธรรม  

สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด�าเนินชีวิตในสังคม 

สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ และสาระที่ 5 

ภูมิศาสตร์  ดังน้ันสังคมศึกษาจึงเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ใน 

ทุกสังคมทุกด้านของการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน เพื่อช่วยให้ผู้เรียน 

ได้น�าความรูไ้ปใช้และปรบัตวัได้ในทกุสงัคม ทกุประเทศของการอยู่

ร่วมกันอย่างสงบสุข และสังคมศึกษาสะท้อนให้เห็นถึงความเป็น

ศาสตร์ต้นแบบแห่งการบูรณาการ น�าความรู้มาจากกลุ่มวิชาทาง

สงัคมศาสตร์ มนษุยศาสตร์ และศาสตร์อ่ืน ๆ  ทีเ่กีย่วข้องสงัคมศกึษา

จงึต้องมกีารจดัการเรยีนการสอนทีส่ร้างสรรค์เพือ่ให้ครสูงัคมศกึษา

ได้น�าความรูท้ัง้ด้านวชิาชพีครแูละวชิาเอก น�าไปใช้ในการจดัการเรยีน 

การสอนสังคมศึกษาในระดับโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธผิลมากทีสุ่ด ดงันัน้การจดัการเรยีนการสอนแบบสร้างสรรค์

เป็นฐานที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาวิชาชีพครู 

ก่อนที่มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนั้น ได้แก่ รูปแบบการสอน

แบบสร้างสรรค์เป็นฐานและมกีารทดลองใช้การสอนแบบสร้างสรรค์

เป็นฐาน เพือ่พฒันาทกัษะด้านต่าง ๆ  เพือ่ให้สอดคล้องและบรรลผุล 

กับสมรรถนะวิชาชีพครูสังคมศึกษา ดังนั้นครูสังคมศึกษาจึงจ�าเป็น

ต้องศึกษาความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัสังคมศกึษา เพือ่น�ามาใช้ในการจดั 

การเรยีนรูส้งัคมศกึษาให้สอดคล้องกบัธรรมชาตวิชิาของสงัคมศกึษา

ต่อไป (พิชาติ  แก้วพวง, 2563 : 1)

 จากเหตุผลและความส�าคัญดังที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัย 

ในฐานะทีเ่ป็นครผููส้อนได้เหน็ถงึความส�าคัญและตระหนกัด้านการจดั 

การเรียนการสอนเพื่อสอดคล้องและเหมาะสมกับผู ้เรียนในยุค

ปัจจุบันเพื่อน�าไปใช้ในอนาคตได้จริง จึงได้เลือกศึกษาจัดการเรียน

การสอนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานและศึกษา
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ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดยใช้การสอนแบบสร้างสรรค์

เป็นฐานแก่นักศึกษา การเสริมสร้างให้ผู้เรียนได้คิดเป็น คิดอย่าง

สร้างสรรค์ เกดิประเดน็ในการศกึษารปูแบบการจัดการเรยีนการสอน 

และใช้ในการฝึกและปฏิบัติจริงในชั้นเรียน 

วัตถุประสงค์การวิจัย
 1. เพื่อศึกษาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ 

การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน

 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดยใช้

การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานแก่นักศึกษาวิชาเอกสังคมศึกษา

วิธีการด�าเนินการวิจัย
 ในการวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ

การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานเพื่อเตรียมพร้อมก่อนออกฝึกสอน

ส�าหรับนักศึกษาสาขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา

 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาสาขาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 4 

จ�านวน 28 คน ที่ลงทะเบียนในรายวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้

สงัคมศกึษา ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2563 การเลอืกกลุม่ตวัอย่าง

ในการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)

การเก็บรวบรวมข้อมูล
 ครูผู้สอนชี้แจงข้อมูลขั้นตอนกระบวนการศึกษา วิธีการ

ด�าเนินการเพื่อให้เข้าใจวัตถุประสงค์และวิธีการตอบแบบสอบถาม 

จากนั้นควบคุมติดตามเก็บข้อมูลด้วยตนเองโดยผู้วิจัยแบ่งกิจกรรม

การเรียนการสอนเป็น 3 กิจกรรมหลัก ตามกระบวนการในการจัด 

การเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 1. Find out what is 

right ใช้เวลา 2 คาบเรียน เป็นกิจกรรมกลุ่มโดยครูกระตุ้นและสร้าง

แรงบันดาลใจ โดยใช้แผนทีท่างกายภาพ น�าเสนอให้นกัศกึษาด ูและ

ใช้ค�าถามเป็นการกระตุ้นความคิดในสิ่งที่ผู้เรียนสนใจ 2. Custom 

design ใช้เวลา 5 คาบเรียน เป็นกิจกรรมกลุ่มท่ีนักศึกษาใช้เกม 

ค้นหาขุมทรัพย์ ในการค้นหาศัพท์ 5 ค�า จากนั้นน�าค�าศัพท์ 5 ค�า

เชื่อมโยงเข้ากับ 5 สาระการเรียนรู้ โดยแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม 

(ตามสาระภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง 

ศาสนา) โดยเขียนลงในกระดาษปรุ๊ฟแล้วน�าเสนองานหน้าชั้นเรียน 

และลงพืน้ทีศ่กึษาเกบ็ข้อมลูด้วยตนเอง 3. Creative presentation 

ใช้เวลา 7 คาบเรียน เป็นกจิกรรมเดีย่วทีน่กัศกึษาเขียนแผนการสอน

ด้วยตนเอง โดยน�าองค์ความรู้จากขั้น 1 และ 2 โดยใช้ออกแบบ

กจิกรรมการจัดการเรยีนการสอนในเรือ่งทีต่นเองสนใจ ในพืน้ทีท่ีไ่ด้

จากการศึกษางานกลุ่ม โดยออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ลงในแผนการสอนของตนเอง และทดลองสอนหน้าชัน้เรียน จนครบ

จ�านวนของนักศึกษา 28 คน แล้วแจกแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูล

จากแบบสอบถาม น�ามาวเิคราะห์โดยวเิคราะห์ข้อมลูตอนที ่1 ข้อมลู

สถานภาพทั่วไป ได้แก่ เพศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสะสม ด้วย

วิเคราะห์ค่าความถี่ และร้อยละ แล้วน�าเสนอเป็นตารางประกอบ

ความเรียง ข้อมูลตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา น�ามา

วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard deviation) แล้วน�าค่าเฉลี่ยท่ีได้แปลความหมาย  

น�าเสนอในรูปของตารางประกอบความเรียง โดยแปลความหมาย

ของค่าเฉลี่ย ในการเก็บข้อมูลด้านแบบสัมภาษณ์ จ�านวน 5 ฉบับ

โดยเก็บจากนักศึกษาจ�านวน 5 คน โดยใช้วิธีการสุ่มไม่เจาะจง 

น�าข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา

การวิเคราะห์ข้อมูล
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ตามวัตถุประสงค์

ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอน

แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน ผู้วิจัยศึกษาเอกสารที่เกีย่วข้องด้านการจัด 

การเรยีนการสอน รปูแบบการสอนสร้างสรรค์เป็นฐาน วตัถปุระสงค์

ที่ 2 ด้านความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดยใช้การสอนแบบ

สร้างสรรค์เป็นฐานแก่นกัศึกษาวชิาเอกสังคมศึกษา ใช้การวเิคราะห์

ค่าเฉลี่ย ผลการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้

 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพทั่วไป ได้แก่ เพศ 

ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ด้านการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ 

Smart Phone Computer Internet

 ตอนที่ 2 วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานของความพึงพอใจของนักศึกษาวิชาเอกสังคมศึกษาต่อ 

การจดัการเรยีนการสอนโดยใช้การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน โดย

จ�าแนกเป็น 3 ฐาน ได้แก่ Find out what is right, Custom design, 

Creative presentation 

ผลการวิจัย
 จากงานวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาการจัด 

การเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 

ค้นพบว่า การจัดการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานนั้น

สามารถจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาวิชาชีพครู สาขา

สงัคมศกึษา เน่ืองมาจากสาระเนือ้หาของสาขาวชิาทีป่ระกอบไปด้วย

ทัง้ 5 สาระ สามารถน�ามาบรูณาการในสาขาได้ โดยการศกึษาครัง้นี้ 

มีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในสาระที่นักศึกษาถนัด เพื่อน�าไปประกอบ

การเรียนการสอน ดังนั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม จึงมิใช่การเรียนแต่เนื้อหาความรู้ แต่ต้องการให้ 

ผูเ้รยีนเป็นนกัวเิคราะห์เพือ่แก้ปัญหา น�าความรู้ไปใช้ในสถานการณ์

ต่าง ๆ ได้จัดโอกาสให้ผู้เรียนได้ส�ารวจความเป็นไปในสังคมและ 

ในโลก พิจารณาว่ามนุษย์ พูด เขียน ประเมิน คิดค�านวณ วิเคราะห์ 

สร้างจินตนาการ ต่อสู้ และพากเพียรพยายามในเรื่องต่าง ๆ กัน 
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ขวัญดาว  ปิ่นทองพันธุ์

อย่างไร สังคมศึกษาเช่ือมโยงกิจกรรมท่ีมนุษย์ท�า โดยเน้นทั้งเรื่อง

วรรณกรรม ศิลปะ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ในอดีต ปัจจุบัน และ

อนาคตเข้าด้วยกัน ศักยภาพการเป็นพลเมืองดีให้แก่ผู้เรียน โดยมี

เป้าหมายของการพัฒนาความเป็นพลเมอืงด ีซ่ึงถอืเป็นความรบัผดิชอบ 

ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชา

สังคมจึงเป็นวิชาที่บูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อน�าความเป็นเนื้อของ

วิชาเอกดังกล่าวเรียนรู้เก่ียวกับคน ทรัพยากร สิ่งแวดล้อมทั้งทาง

กายภาพและชีวภาพ เพื่อมนุษย์ได้เรียนรู้ปรับตัวอยู่ได้ท่ามกลาง 

การเปลี่ยนแปลงในทุกขณะ ดังน้ันการจัดการเรียนการสอน 

ในรายวชิาสงัคมศกึษาจงึมรีปูแบบการสอนทีเ่น้นการพฒันาในทกุ ๆ  

ด้าน ดังเช่น ทิศนา  แขมมณี (2554 : 7) ระบุไว้ว่า “รูปแบบ 

การเรียนการสอนในปัจจุบัน หากจ�าแนกตามวัตถุประสงค์ของ 

รูปแบบ สามารถแบ่งได้เป็น 5 หมวดหมู่ คือ เน้นการพัฒนาด้าน

พทุธพิิสยั เน้นการพัฒนาด้านจติพสัิย เน้นการพฒันาด้านทักษะพสัิย 

เน้นการพัฒนาด้านทักษะกระบวนการ และเน้นการบูรณาการ”  

ดังนั้นงานวิจัยชิ้นนี้ใช้แนวคิดการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน  

Creativity-based Learning Model เป็นหลักในการศึกษา โดย

วิริยะ  ฤาชัยพาณิชย์ (2558 : 4) กล่าวว่า การสอนรูปแบบนี้เป็นรูป

แบบการสอนที่พัฒนาต่อยอดมาจากการสอนแบบปัญหาเป็นฐาน 

(Problem-based Learning: PBL) ซึง่เป็นหนึง่ในแนวทางการสอน

แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เป็นการสอนที่ท�าให้ผู้เรียนตื่นตัวอยากรู้

อยากเรียน (Active Learning) แทนท่ีการสอนแบบบรรยาย  

(Lecture Method) แบบเดิม การเรียนการสอนท�าโดยใช้

กระบวนการ และบรรยากาศ ดังนี้

 กระบวนการในการจดัการเรยีนการสอนแบบสร้างสรรค์

เป็นฐาน

 1. สร้างแรงบนัดาลใจ กระตุน้ความอยากรู ้(Inspiration)

 2. เปิดโอกาสให้ค้นหา รวบรวมข้อมูล แยกแยะและน�า

มาสร้างเป็นความรู้ (Self-Study)

 3. การสอนมักจะท�าเม่ือมีค�าถาม เป็นการสอนแบบ 

รายคนหรือรายกลุ่มมากกว่าการสอนรวม

 4. ให้ผู ้เรียนได้มีโอกาสหาทางแก้ปัญหาด้วยตนเอง 

(Individual Problem Solving)

 5. ใช้เกมให้มส่ีวนร่วมในการเรยีนรูใ้นห้องเรยีน (Game-

based Learning)

 6. แบ่งกลุ่มท�าโครงงาน (Team Project)

 7. ให้น�าเสนอผลงาน ด้วยวิธีการต่าง ๆ (Creative 

Presentation)

 8. ใช้การวัดผลที่เป็นการวัดผลด้านต่าง ๆ ออกมาตาม

เป้าหมายที่ได้ออกแบบไว้ (Informal Assessments and  

Multidimensional Assessment Tool)

 บรรยากาศในการจดัการเรยีนการสอนแบบสร้างสรรค์

เป็นฐาน

 1. ครูควรเหลือเวลาให้เด็กค้นคว้ามาก ๆ คุยมาก ๆ  

น�าเสนอมาก ๆ ใช้เวลาในการสอนให้น้อยลงและมักจะเดินสอน 

ตามกลุ่มมากกว่าการสอนรวม

 2. หลกีเลีย่งการอธบิายอย่างละเอียด แต่จะพยายามให้

เด็กค้นหาค�าตอบเอง ครูมักจะตอบค�าถามด้วยค�าถามเพื่อให้เด็ก

สนใจต่อในการสอน

 3. ผู้เรียนมักกลัวผิด เพราะผู้สอนมักจะมีค�าตอบท่ีถูก 

เอาไว้แล้ว

 4. ครูควรหลีกเลี่ยงการตัดสินแบบเด็ดขาด เช่น ถูกต้อง 

ผิด แต่จะใช้วิธีถามว่าแน่ใจหรือไม่ ท�าไมคิดอย่างน้ันหรือเพื่อน ๆ 

คิดเห็นในเรื่องนี้อย่างไร

 5. บรรยากาศของ Creativity-based Learning (CBL) 

ที่ส�าคัญมาก ๆ คือ การสนับสนุนให้คิด

 6. ใช้เรื่องที่เด็กสนใจเป็นเน้ือหาน�า และค้นคว้า และ

เนื้อหาวิชาความรู้ตามต�าราเป็นตัวตามช่วงเวลาเรียนควรยาวกว่า 

90 นาที และอาจเรียนหลายวิชาพร้อมกัน

 7. ขึ้นกับปัญหาที่ตั้งเกี่ยวโยงกับวิชาใดบ้าง ครูอาจสอน

พร้อม ๆ กัน 2-3 วิชาในห้องเรียนเดียวกัน Creativity-based 

Learning (CBL) จะเน้นให้เด็กสนใจพัฒนาการตนเองในด้านต่าง ๆ  

จึงไม่จ�าเป็นต้องวัดผลครั้งเดียว

 8. ควรมีการวัดผลและรายงานผลให้เด็กรู้และพัฒนา

ตนเองในแต่ละด้าน Creativity-based Learning (CBL)  

 9. ครูจะเป็นผู้รับฟังเรื่องราวจากเด็กคิด น�าเสนอและ

เรียนรู้ไปพร้อม ๆ กันกับเด็ก 

 จากการวจิยัครัง้นีเ้มือ่มกีารทดลองใช้กระบวนการในการ

จดัการเรยีนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานโดยมเีกมค้นขมุทรพัย์

เป็นตวัขบัเคลือ่นกระตุน้ทางความคดิและหาข้อมลูทีแ่ท้จรงิจากการ

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในด้านที่ตนเองถนัดแล้วน�ามาประยุกต์ใช้กับ

วิชาชีพครู โดยน�าเนื้อมาออกแบบแผนการสอนและนักศึกษาสอน

หน้าช้ันเรียน ในด้านบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนแบบ

สร้างสรรค์เป็นฐาน ครเูป็นผู้เป็นโค้ช ช้ีแนะ แนะน�า ดงัเช่นในหนงัสอื 

ห้องเรียนแห่งอนาคตเปลี่ยนครูให้เป็นโค้ช เขียนโดย กมลรัตน์  

ฉิมพลี (2559 : 4) ฉีกกฎการเรียนการสอนแบบเดิม ๆ เพิ่มพลัง 

การเรียนรู้ให้เด็กไทยด้วยห้องเรียนสร้างสรรค์อย่างแท้จริง ด้าน

ข้อมูลก่อนลงพื้นที่จริงและแนะน�าเรื่องการน�าข้อมูลมาใช้กับการ

ออกแบบแผนการสอน ผลที่พบปรากฏว่านักศึกษาได้เกิดทักษะ

ประสบการณ์ เกิดองค์ความรู้ด้วยตนเอง ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้  

พบด้านปรากฏการณ์ทางพืน้ทีข่องชมุชนในการวจิยัครัง้นีค้อื ชมุชน

ริมทะเลสาบสงขลา ด้านการตั้งถิ่นฐานที่นักศึกษาสามารถน�ามาใช้

สอนในรายวิชาภูมิศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจของชุมชน น�าความรู้จาก
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การลงพืน้ทีน่�ามาใช้สอนในรายวชิาเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น ด้านทักษะ

การคิดสร้างสรรค์ พบในการออกแบบจากการเก็บข้อมูลลงพื้นที ่

น�ามาออกแบบเป็นจ�าลองตัวโมเดลในเรื่องช้ันความสูงของพื้นที่

ชุมชน ดังภาพที่ 1 โมเดลจ�าลองพื้นท่ีทางกายภาพของชุมชน

ควนขนุน ปีพุทธศักราช 2563 7 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 โมเดลจําลองพ้ืนท่ีทางกายภาพของชุมชนควนขนุน ปพุทธศักราช 2563  
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เทาสํารวจใชวิธีการสัมภาษณขอมูลพ้ืนฐานของชุมชนเพ่ือนํามาออกแบบแผนการสอนท่ีสามารถใชในโรงเรียนได   

ดานรูปแบบของครูผูสอนมีบทบาทเปน Facilitator โดยมีรูปแบบการสอนเปน 5 ข้ันตอน ไดแก 1.กระตุนความ
ใจ 2. ตั้งปญหาและแบงกลุมตามความสนใจ ดังรูปท่ี 2 ครูผูสอนสรางแรงกระตุนโดยใชภาพถายดาวเทียมเชิงพ้ืนท่ีบริเวณ
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ภาพท่ี 2 ครูผูสอนสรางแรงกระตุนโดยใชภาพถายดาวเทียมเชิงพ้ืนท่ีบริเวณทะเลสาบสงขลา 
 
ข้ันท่ี 3. คนควา 4. ประเมินผล 5. นําเสนอ ท้ัง5 ข้ันตอนน้ีนักศึกษาไดรวมท้ังหมด 28 คน พบวาข้ันนําเสนองานทุกคนทํา
ไดอยางเต็มท่ีสอดคลองกับหัวขอของตนเองท่ีนํามาใชในการสอบสอนหนาช้ันเรียนโดยใชสถานการณจําลองดังรูปท่ี 2 
สอบสอนหนาช้ันเรียน ดังภาพท่ี 3 
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ภาพท่ี 3 นักศึกษานําเสนอโดยใชวิธีการจําลองสถานการณทดลองสอนหนาช้ันเรียน 

ภาพที่	1 โมเดลจ�าลองพื้นที่ทางกายภาพของชุมชนควนขนุน ปีพุทธศักราช 2563 

 ด้านทักษะการท�างานและทักษะการสื่อสารและทักษะ

ชวิีตนกัศกึษามกีารร่วมกบัชมุชนคนในชมุชนโดยการเดนิเท้าส�ารวจ

ใช้วิธีการสัมภาษณ์ข้อมูลพื้นฐานของชุมชนเพื่อน�ามาออกแบบ

แผนการสอนที่สามารถใช้ในโรงเรียนได้  

 ด้านรูปแบบของครูผู ้สอนมีบทบาทเป็น Facilitator  

โดยมีรูปแบบการสอนเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1. กระตุ้นความใจ  

2. ตัง้ปัญหาและแบ่งกลุ่มตามความสนใจ ดงัภาพที ่2 ครผูู้สอนสร้าง

แรงกระตุน้โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทยีมเชิงพืน้ทีบ่รเิวณทะเลสาบสงขลา

ภาพที่	2 ครูผู้สอนสร้างแรงกระตุ้นโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมเชิงพื้นที่บริเวณทะเลสาบสงขลา

 3. ค้นคว้า 4. ประเมินผล 5. น�าเสนอ ทั้ง 5 ขั้นตอนนี้

นักศึกษารวมทั้งหมด 28 คน พบว่า ข้ันน�าเสนองานทุกคนท�าได้

อย่างเต็มที ่สอดคล้องกบัหวัข้อของตนเองทีน่�ามาใช้ในการสอบสอน

หน้าชั้นเรียน โดยใช้สถานการณ์จ�าลองดังภาพที่ 2 สอบสอน 

หน้าชั้นเรียน ดังภาพที่ 3

ภาพที่	3 นักศึกษาน�าเสนอโดยใช้วิธีการจ�าลองสถานการณ์ทดลองสอนหน้าชั้นเรียน
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 จากการวจิยัพบว่า ด้านความพงึพอใจในการจดัการเรยีน

การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานโดยมีการวเิคราะห์หาค่าเฉล่ีย และ

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของนักศึกษาวิชาเอก

สงัคมศกึษาต่อการจดัการเรยีนรูโ้ดยการใช้การสอนแบบสร้างสรรค์

เป็นฐาน โดยจ�าแนกเป็น 3 ช่วงของการเรยีนการสอน ตามตาราง 1 

ดังนี้

ตารางที่	1 ด้านความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน

การใช้การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน
n=28

ระดับความพึงพอใจ
X̄ S.D.

1. Find out what is right

2. Custom design

3. Creative presentation

4.555

4.333

4.148

0.506

0.832

0.863

มากที่สุด

มาก

มาก

รวม 4.345 0.68 มาก

 จากตาราง 1 พบว่า นกัศกึษา มคีวามพงึพอใจของนกัศกึษา 

วิชาเอกสังคมศึกษาต่อการจัดการเรียนรู ้โดยใช้การสอนแบบ

สร้างสรรค์เป็นฐาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน 

ทีพ่บว่าความพงึพอใจในการจดัการเรยีนการสอนในรปูแบบดงักล่าว 

นักศึกษามีความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ ในด้านตอน Find out 

what is right เนือ่งจากฐานนีนั้กศกึษาได้ค้นหาประเดน็ในเรือ่ง ด้าน

ที่ตนเองสนใจ และคะแนนด้านความพึงพอใจมาก ได้แก่ ด้านตอน 

Custom design นกัศกึษามคีวามพงึพอใจล�าดบัคะแนนอยูใ่นล�าดับ

มาก โดยด้านนี้นักศึกษามีความพึงพอใจเนื่องจากมีความเป็นอิสระ

ในการออกแบบงานเพื่อสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด เพื่อ

เขียนจุดประสงค์การจัดการเรียนการสอนได้ ตลอดจนในช่วงของ

การสอนทั้งสามช่วง ได้แก่ ขั้นน�าเข้าสู่บทเรียน ขั้นสอน ขั้นสรุป 

นักศึกษามีความเป็นอิสระในการออกแบบในฉบับที่ตนเองถนัด 

และสอดคล้องกับพื้นท่ีท้องถิ่นบริบทของโรงเรียนและกลุ่มผู้เรียน

เป็นต้น และในคะแนนความพงึพอใจล�าดบัสดุท้าย คอื ช่วง Creative 

presentation ในช่วงการน�าเสนอ โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์  

มีคะแนนความพึงพอใจล�าดับสามเนื่องจากนักศึกษามีความกังวล 

ไม่สามารถตีโจทย์ได้จึงระดับความพึงพอใจต�่าสุด และอยู่ในช่วง

ระดับความพึงพอใจมาก 

 ด้านความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดยใช้การสอน

แบบสร้างสรรค์เป็นฐานนักศึกษาอยู่ในระดับดีทุกรายการ โดยที่

สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการสอนในชั้นเรียนเหมาะกับ

สภาพและสอดคล้องกบับรบิทท้องถิน่ของโรงเรียนในสามจงัหวดั คอื

เขตพ้ืนทีบ่ริการวชิาการของมหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา ได้แก่ จงัหวดั 

สงขลา จงัหวดัสตลู จงัหวดัพทัลงุ การวจิยัครัง้นีใ้ช้เวลา 1 ภาคเรยีน 

 ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ปรากฏว่า ด้านการจัด 

การเรยีนการสอนในรายวชิานวัตกรรมการจดัการเรยีนรูเ้ฉพาะสาขา

สังคมศึกษา โดยใช้การเรียนการสอนในรูปแบบมโนทัศน์มวล

ประสบการณ์เชิงพื้นที่ พบว่า “นักศึกษาสามารถน�าข้อมูลจากการ

ลงพื้นที่ น�ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน เช่น การน�าภาพถ่าย

จากสถานที่จริงน�ามาอธิบายประกอบการสอบสอนและการน�ามา

อธบิายให้เพือ่น ๆ  ทัง้ในชัน้เรยีนและนอกชัน้เรยีนได้เข้าใจ เกดิความ

กระจ่างชัดมากขึ้น” 

 นกัศึกษาหญงิคนหนึง่ (11 กมุภาพนัธ์, 2563). สัมภาษณ์.

นักศึกษาสาขาสังคมศึกษา. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กล่าวว่า 

“ดิฉันยังขาดความแม่นย�าในเนื้อหาและยังต้องศึกษาหาความรู ้

รอบตวัให้มากขึน้ เพือ่ทีจ่ะน�าความรูม้าประยกุต์ใช้ในการเขยีนแผน 

การจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การออกแบบช้ินงาน ใบงาน 

และสื่อการสอน”

 นักศึกษาชายคนหนึ่ง (11 กุมภาพันธ์, 2563). สัมภาษณ์.

นักศึกษาสาขาสังคมศึกษา. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กล่าวว่า 

“ปัญหาในการขาดความรู้ก่อนที่จะลงพื้นที่ในโรงเรียน ท�าให้ได้

ข้อมูลน�าเอาปัญหาต่าง ๆ  มาแก้ไข โดยใช้องค์ความรู้ที่ได้ศึกษาวิชา

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา”

 นักศึกษาหญิงคนนึ่ง (11 กุมภาพันธ์, 2563). สัมภาษณ์.

นักศึกษาสาขาสังคมศึกษา. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา “จากการ

ลงพื้นที่ท�าให้ได้เรียนรู้สภาพสังคมในหลาย ๆ ด้าน ด้านวัฒนธรรม 

สงัคมวฒันธรรม และทางธรรมชาต ิซึง่มคีวามเกีย่วข้องกบัสาขาวชิา

ที่เรียน ซ่ึงการน�ามวลความรู้จากประสบการณ์มาใช้น้ันต้องอาศัย

การบันทึกข้อมูลทั้งการเขียน จากการสัมภาษณ์ หรืออ่านแหล่ง

ข้อมูล และการบันทึกภาพ ซึ่งหากลงพื้นที่แล้วขาดการปฏิสัมพันธ์ 

การสืบค้น ไม่สอบถามข้อมูล ก็จะได้เพียงแค่การเที่ยวชมเท่านั้น 

การน�าข้อมลูมาใช้ประโยชน์ ควรมกีารแยกแยะไตร่ตรองข้อมลูท่ีได้

มา น�าไปใช้ให้เหมาะสมกับสาระจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้”

 นกัศึกษาชายท่านหนึง่ (11 กมุภาพนัธ์, 2563). สัมภาษณ์.

นักศึกษาสาขาสังคมศึกษา. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา “จากการ

ลงพื้นที่ได้ไปศึกษามานั้นได้น�ามาประยุกต์ใช้ในรายวิชาเรียน คือ 

การสอนนั้นเราสามารถเล่าถึงสถานที่จริงได้ และสามารถบอกถึง

ประวัติความเป็นมาได้อย่างถูกต้อง”
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สรุปและอภิปรายผล
 1. ผลจากการศึกษาการจัดการเรียนการสอนโดยใช ้

รปูแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน พบว่า สามารถจดัการเรยีน

การสอนให้แก่นักศึกษาวิชาชีพครูสาขาสังคมศึกษา เนื่องมาจาก

สาระเนื้อหาของสาขาวิชาที่ประกอบไปด้วยทั้ง 5 สาระ สามารถน�า

มาบรูณาการในสาขาได้ โดยการศกึษาครัง้นีม้กีารลงพืน้ทีเ่กบ็ข้อมลู

ในสาระที่นักศึกษาถนัด ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาต ิพ.ศ. 2542 (คณะอนกุรรมการการปฏริปูการเรียนรู ้: 2543) 

หมวด 4 แนวทางการจัดการศึกษามาตรา 24 จึงได้ก�าหนด

กระบวนการเรียนรู้ ได้ก�าหนดไว้ว่า “ต้องจัดเน้ือหาสาระและ

กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดและความแตกต่าง

ของผู ้เรียน ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ

สถานการณ์ และประยกุต์ใช้เพือ่ป้องกนั และแก้ไขปัญหา ให้ผูเ้รยีน

เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ ให้ท�าได้ คิดเป็น ท�าเป็น 

รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ผสมผสานสาระความรู้

ด้านต่าง ๆ อย่างสมดุล รวมท้ังปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมและ

คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ไว้ในทกุวชิา ผูส้อนสามารถจดับรรยากาศ

สภาพแวดล้อมสื่อการเรียน อ�านวยความสะดวกให้ผู้เรียนเกิดการ

เรียนรู้ และใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้  

ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกัน จากส่ือและแหล่งเรียนรู้ที่

หลากหลาย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการ

เรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานการณ์” และสอดคล้องกับ 

การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดย

มีเนื้อหาจัดการเรียนรู้ตาม (กรมวิชาการ, 2547 : 11) ได้ระบุไว้ใน

คู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม หน้าที่ 7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ทีต้่องเรยีนตลอด 12 ปี การศกึษาตัง้แต่ระดบัประถม

ศกึษาจนถงึระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย เป็นกลุม่สาระการเรยีนรูท้ี่

ประกอบมาจากหลายแขนงวิชา จึงมีลักษณะเป็นสหวิทยาการ โดย

น�าวทิยาการจากแขนงวชิาต่าง ๆ  ในสาขาสงัคมศาสตร์มาหลอมรวม

เข้าด้วยกนั ได้แก่ ภมูศิาสตร์ ประวตัศิาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นติศิาสตร์ 

จรยิธรรม ประชากรศกึษา สิง่แวดล้อมศกึษา รฐัศาสตร์ สงัคมวทิยา 

ปรัชญาและศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม จึงเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ออกแบบมาเพ่ือส่งเสริม

พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีต่อบ้านเมืองและพลโลกต่อไป การ

จัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนเชิงสร้างสรรค์เป็นฐาน

สามารถใช้ได้จรงิกบัสงัคมศกึษา และมปีระโยชน์ต่อนกัศกึษาทีเ่รยีน

ในช่วงก่อนการออกฝึกสอนเป็นการทบทวนวิธีการจัดการเรียน 

การสอนโดยนักศกึษาสามารถบรูณาการเนือ้หาทัง้ 5 สาระได้ ได้แก่ 

ภมูศิาสตร์ ประวติัศาสตร์ ศาสนา หน้าทีพ่ลเมอืง เศรษฐศาสตร์ โดย

น�าเนื้อหานั้นไปออกแบบเพื่อเขียนแผนการสอนให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางได้และจากการที่

นักศึกษาได้ลงภาคสนามในครั้งนี้ในพื้นที่ชุมชนริมทะเลสาบสงขลา 

ท�าให้นักศึกษาได้ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการท�างาน 

และทักษะการสื่อสารและทักษะชีวิต ทักษะเหล่านี้ล้วนเกิดจาก 

การเรยีนรูป้ฏิสัมพนัธ์ระหว่างบคุคลกบัส่ิงแวดล้อม ดงั Kurt Zadek 

Lewin (1951) ระบุไว้ว่า สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้มี 2 ชนิด ได้แก่ 

1) สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 2) สิ่งแวดล้อมทางจิตวิทยา ซึ่ง 

สิ่งแวดล้อมทั้ง 2 จะมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่เป็นพลวัต 

พฤติกรรมการเรียนรู้จะขึ้นอยู่กับสภาพส่ิงแวดล้อมในขณะปัจจุบัน

ซึ่งแสดงออกมามีเป้าหมายและมีพลัง เมื่อบุคคลมีความต้องการ 

ที่จะเรียนรู้ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยครั้งนี้ที่นักศึกษาได้เรียนรู้กับ 

สิ่งแวดล้อมท้ังสองจึงเกิดการเรียนรู้ จากกระบวนการรับรู้ และ

กระบวนการคิด เพื่อแก้ปัญหาได้ เป็นผลงานเชิงประจักษ์ เช่น  

ชิ้นงานการจ�าลองพื้นที่ทางกายภาพชุมชนควนขนุน เป็นต้น

 2. ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดย

ใช้การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานแก่นกัศกึษาวิชาเอกสงัคมศกึษา 

ด้านความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดยใช้การสอนแบบ

สร้างสรรค์เป็นฐานของนักศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด X̄   = 4.55  

และ S.D. = 0.506 (ในฐาน Find out what is right เป็นฐาน 

การค้นหาจากการสงัเกต พบว่า นกัศกึษามคีวามสขุ สนกุในชัน้เรยีน

ในช่วงการค้นหาข้อมูล เน่ืองมาจากเร่ิมแรกจะมาจากการใช้ค�า 

น�าทาง ค�าที่ตนเองตอบแล้วน�ามาระบุบนกระดาษ จนครบ 28 คน 

หลังจากน้ัน น�าค�ามาจัดกลุ่ม ยึดตามเนื้อหาสาระทั้ง 5 แล้วแยก

เป็นกลุม่เพือ่ค้นหาด้านข้อมลูเชงิพืน้ที ่และข้อมลูด้านมาตรฐานและ

ตัวช้ีวัด สังเกตพบว่า นักศึกษามีการช่วยกันในกระบวนการค้นหา

ด้านมาตรฐานและตัวชี้วัดของแต่ละระดับชั้นได้ ซึ่งสอดคล้องกับ

ทฤษฎี (Maynard W.Shelly, 1975 : 252-268) ได้กล่าวความ 

พงึพอใจว่าเป็นความรูส้กึสองแบบของมนษุย์ คอื ความรูส้กึทางบวก

และความรูส้กึทางลบ ความรูส้กึทางบวกเป็นความรูส้กึทีเ่มือ่เกดิขึน้

แล้วจะท�าให้เกิดความสุข ความสุขน้ีเป็นความรู้สึกที่แตกต่างจาก

ความรู้สึกทางบวกอื่น ๆ  กล่าวคือ เป็นความรู้สึกที่มีระบบย้อนกลับ 

ความสุขสามารถท�าให้เกิดความสุขหรือความรู้สึกทางบวกเพิ่มขึ้น

ได้อกี ดงันัน้ จะเห็นได้ว่าความสขุเป็นความรู้สกึทีส่ลบัซบัซ้อน และ

ความสุขนี้จะมีผลต่อบุคคลมากกว่าความรู้ทางบวกอื่น ๆ สิ่งหนึ่งที่

จะท�าให้เกิดความรู้พึงพอใจของมนุษย์ ได้แก่ ทรัพยากร หรือสิ่งเร้า 

การวิเคราะห์ระบบความพึงพอใจ คือ การศึกษาว่าทรัพยากรหรือ 

สิ่งเร้าแบบใดเป็นสิ่งที่ต้องการที่จะท�าให้เกิดความพอใจ และ 

ความสุขแก่มนุษย์ ความพอใจจะเกิดได้มากที่สุดเม่ือมีทรัพยากร 

ทุกอย่างที่เป็นความต้องการครบถ้วน

 สรุปได้ว่า ในการด�าเนินกิจกรรมใด ๆ ก็ตามผู้ปฏิบัติจะ

เกิดความพึงพอใจต่อการท�างานจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสิ่งจูงใจ 

แรงกระตุ้นเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้  

ในการด�าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนก็เช่นกันที่จัดการเรียนรู้ 
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นอกสถานที่ เรียนรู้ในสถานที่จริง ประสบการณ์จริง ผู้เรียนจะเกิด

ความพึงพอใจในการเรียนนั้น ผู้เรียนต้องมีแรงจูงใจที่จะอยากเรียน 

ซึ่งผู้สอนต้องค�านึงถึงสิ่งที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจหลาย ๆ  ด้าน เช่น การ

จดับรรยากาศ สถานการณ์ เทคนคิการสอนทีด่ ีให้ผูเ้รียนมส่ีวนร่วม

ในการวางแผนตามความต้องการ เปิดโอกาสให้ผู ้ เรียนได้มี

ปฏิสัมพันธ์กัน การยกย่องชมเชย การให้รางวัล ให้ผู้เรียนเกิดความ

รู้สึกภาคภูมิใจในความส�าเร็จ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดี 

จะท�าให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการเรียน

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัยด้านการทดลองใช้การ

จัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนเชิงสร้างสรรค์เป็นฐาน

ควรน�าไปใช้กับกลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาเอกอื่น ๆ 

 2. ประเดน็ทีน่่าสนใจเพือ่การวจิยัครัง้ต่อไปคอื การศึกษา

เปรียบเทียบด้านรูปแบบการสอนจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนา

สร้างรูปแบบการสอนแนวใหม่ทันต่อสถานการณ์โลกต่อไป
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทย ส�าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้ได้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลการอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทยก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย

ชดุกจิกรรมส่งเสรมิการอ่านวเิคราะห์วรรณคดไีทย ส�าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ด้วยเทคนคิ SQ4R 3) เพือ่เปรยีบเทยีบผลการอ่าน

วเิคราะห์วรรณคดไีทยก่อนเรยีนและหลงัเรยีนด้วยชดุกจิกรรมส่งเสรมิการอ่านวเิคราะห์วรรณคดีไทย ส�าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 

ด้วยเทคนิค KWL PLUS และ 4) เพื่อเปรียบเทียบผลการอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทยของนักเรียนที่ศึกษาด้วยชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

วิเคราะห์วรรณคดีไทยด้วยเทคนิค SQ4R กับ เทคนิค KWL PLUS ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านค่าย จ�านวน 60 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช ้

ในการวิจัยคือ 1) ชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทยด้วย เทคนิค SQ4R กับเทคนิค KWL PLUS 2) แบบทดสอบวัดผล 

การอ่านวเิคราะห์วรรณคดไีทย 3) แผนการจดัการเรยีนรู ้สถติทิีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

และการทดสอบที  

 ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทยด้วยเทคนิค SQ4R กับเทคนิค KWL PLUS ส�าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 83.83/82.44 2) ผลการอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทยก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม

ส่งเสริมการอ่านวเิคราะห์วรรณคดไีทย ส�าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ด้วยเทคนคิ SQ4R หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผลการอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทยก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทย 

ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยเทคนิค KWL PLUS หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

4) ผลการอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทยของนักเรียนที่ศึกษาด้วยชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทย ด้วยเทคนิค SQ4R กับ

เทคนิค KWL PLUS ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ค�าส�าคัญ : ชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านวิเคราะห์, เทคนิค SQ4R, เทคนิค KWL PLUS
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Abstract
 The purposes of this research were: 1) to develop a Thai literature critical reading activity package for  

Mathayomsuksa 1 students to be effective in accordance with the 80/80 criteria, 2) to compare the outcome of  

Thai literature critical reading before and after learning with Thai literature critical reading activity package for  

Mathayomsuksa 1 students with SQ4R technique, 3) to compare the outcome of Thai literature critical reading  

before and after learning with Thai literature critical reading activity package for Mathayomsuksa 1 students with  

KWL PLUS technique, and 4) to compare the outcome of Thai literature critical reading of the students who studied 

with SQ4R and KWL PLUS techniques for Mathayomsuksa 1 students. The sample used in this research was a group 

of 60 Mathyomsuksa 1 students at Bankhai School in the first semester of the academic year 2020, gaining from 

simple random sampling. The research instruments included: 1) Thai literature critical reading activity package using 

SQ4R and KWL PLUS techniques, 2) a test on Thai literature critical reading, and 3) a lesson plan. The statistics used 

for data analysis included: percentage, mean, standard deviation and T-test.

 The results found that: 1) Thai literature critical reading activity package using SQ4R and KWL PLUS  

techniques for Mathayomsuksa 1 students had the effectiveness of 83.83/82.44; 2) the outcome of Thai literature 

critical reading before and after learning with Thai literature critical reading activity package for Mathayomsuksa 1 

students using SQ4R showed that post-learning was higher than pre-learning with statistical significance at the .05 

level; 3) the outcome of Thai literature critical reading before and after  learning with Thai literature critical  

reading activity package for Mathayomsuksa 1 students using KWL PLUS showed that post-learning was higher than 

pre-learning with statistical significance at the .05 level; and 4) the outcome of Thai literature critical reading of the 

students who studied with Thai literature critical reading activity package using SQ4R and KWL PLUS techniques for 

Mathayomsuksa 1 students showed that there was difference with statistical significance at the .05 level.

Keywords : Critical Reading Activity package, SQ4R Techniques, KWL PLUS Techniques
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บทน�า
 ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ประจ�าชาติ เป็นสมบัติทาง

วฒันธรรมอนัก่อให้เกดิความเป็นเอกภาพ และเสรมิสร้างบคุลกิภาพ

ของคนในชาติให้มีความเป็นไทย นอกจากน้ันภาษาไทยยังเป็น 

เครือ่งมอืส�าคญัในการตดิต่อสือ่สาร เพือ่สร้างความเข้าใจ และสร้าง

สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ท�าให้สามารถประกอบกิจธุระ การงานและด�ารง

ชวีติร่วมกนัในสงัคมประชาชาตไิด้อย่างสนัตสิขุ ภาษาไทยยงัเป็นสือ่

ที่แสดงถึงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม ประเพณี โดย

บันทึกไว้เป็นวรรณคดี และวรรณกรรมอันล�้าค่า ภาษาไทยจึงเป็น

สมบตัขิองชาตทิีค่วรค่าแก่การเรียนรูเ้พือ่อนรุกัษ์ และสบืสานให้อยู่    

คู่ชาติไทยสืบไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552 : 1)

 การอ่านเป็นรากฐานส�าคัญของการศึกษาเล่าเรียน ท�าให้

มีความรอบรู้ มีความเจริญ งอกงามทางสติปัญญา คนที่มีความ

สามารถในการอ่านจะเป็นผู้ท่ีมีโอกาสประสบความส�าเร็จในชีวิต 

สงูกว่าคนทีไ่ร้ความสามารถในการอ่าน การอ่านจงึมคีวามส�าคัญต่อ

ชีวิตมนุษย์ คนอ่านมาก ย่อมรู้ และมีประสบการณ์ สามารถน�า 

ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้ เพราะท�าให้รู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 

ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง การจัดการเรียนการสอน 

ในโรงเรยีนถอืว่าการอ่านเป็นหวัใจส�าคญัของการจดักจิกรรมต่าง ๆ  

เนื่องจากกิจกรรมในโรงเรียนประมาณร้อยละ 80-90 ต้องอาศัย 

การอ่านเป็นส�าคัญ (Strang, 1976 : 11 อ้างถึงใน ศศิธร  สุริยวงศ์, 

2556 : 1) ดังนั้นการอ่านจึงส�าคัญส�าหรับการเรียนรู้ของผู้เรียน                

ซึง่ต้องได้รบัการขดัเกลาจากคร ูและได้รบัการจดัการเรยีนการสอน

อย่างเข้าใจจึงจะช่วยให้ผู้เรียนประสบความส�าเร็จในการเพิ่มพูน

ความรู้ต่าง ๆ 

 การอ่านวิเคราะห์เป็นทักษะการอ่านในระดับที่สูงกว่า 

การอ่านทัว่ไป มใิช่เป็นการอ่านเพือ่ความเพลดิเพลนิเพยีงอย่างเดยีว 

แต่เป็นการอ่านเพื่อพินิจพิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ จากเรื่องที่อ่านเพื่อน�า

ไปสู่การสร้างองค์ความรู้ ความคิด และรู้จักวิเคราะห์ เปรียบเทียบ 

สังเคราะห์ ให้สามารถน�าไปประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาในอนาคต

ได้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 2) ทักษะการคิดวิเคราะห์จึงเป็น

จุดเริ่มต้นในการต่อยอดองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ของเด็ก ทั้งการ 

แก้ปัญหา การตัดสินใจ รวมถึงการมีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งปัจจุบัน

พบว่าเดก็ไทยขาดทกัษะดงักล่าวมากขึน้ อาจมสีาเหตมุาจากวธิกีาร

เลี้ยงดูจากพ่อแม่ หรือแนวการสอนของครู (เดลินิวส์, ออนไลน์, 

2557 ก)  สอดคล้องกับเดลินิวส์ (ออนไลน์, 2557 ข) ที่ได้ให้แนวคิด

เกีย่วกบัทกัษะความสามารถด้านการคดิวเิคราะห์ของเดก็ไทยว่ายงั

อยูใ่นระดบัต�า่ จ�าเป็นอย่างยิง่ในการเร่งพฒันา รวมถงึการพฒันาครู

ผูส้อนให้จดักจิกรรมต่าง ๆ  เพือ่ให้เกดิการพฒันาในสถานศึกษา และ

ให้สังคมของเด็กเปรียบเสมือนห้องปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะ

ส�าคัญในด้านนี้         

 การทดสอบวัดความรู้นานาชาติ PISA (Programme for 

International Student Assessment) ซึ่งท�าการทดสอบโดย

องค์การเพือ่ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิและการพฒันา (Organisation 

for Economic co-operation and Development-OECD)  

ได้ท�าการเผยแพร่ผลการทดสอบ PISA ของปี 2558 ใน 3 วิชาหลัก 

ได้แก่ วทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และทกัษะการอ่าน พบว่า เดก็ไทย

ไม่มกีารพฒันาจากการทดสอบในครัง้ก่อน โดยผลของทักษะการอ่าน 

อยู่อันดับที่ 57 ยังคงตามหลังประเทศเวียดนาม ซึ่งอยู่อันดับที่ 32 

และปัญหาดังกล่าวจึงเป็นปัญหาที่ครูผู้สอนควรให้ความสนใจท่ีจะ

หาวิธีการจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้ 

เท่าเทียมต่างประเทศ (ดวงจันทร์  วรคามิน, 2559 : ออนไลน์)

 การอ่านวรรณคดีไทยซ่ึงเป็นภูมิปัญญาของกวีหรือ 

นักประพันธ์ไทย เปรียบเสมือนเพชรล�้าค่าเป็นสมบัติคู่แผ่นดินไทย

มาทุกยุคทุกสมัย ซ่ึงสะท้อนภาพของสังคมไทยตามทัศนะและ

ประสบการณ์ของกวทีีอ่ยูใ่นสงัคมนัน้ ๆ  หลกัสตูรแกนกลางการศกึษา 

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก�าหนดเนื้อหาของการศึกษา

วรรณคดีวรรณกรรมไว้ คือ การวิเคราะห์วรรณคดีวรรณกรรมเพื่อ

หาข้อมลู แนวความคดิ คณุค่าของงานประพนัธ์ เพือ่ความเพลดิเพลนิ 

โดยก�าหนดไว้ในสาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม และก�าหนด 

มาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนไว้ว่า ผู้เรียนต้องเข้าใจและแสดง

ความคิดเห็นวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า 

น�ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 55)

 โรงเรียนบ้านค่าย อ�าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง  

ได้ตระหนกัถงึความส�าคญัของการจดัการเรยีนรูก้ารอ่านคดิวเิคราะห์ 

วรรณคดีไทยของนักเรียนมาโดยตลอด เพื่อส่งเสริมให้ผู ้เรียน 

เหน็คุณค่าและความส�าคญัของวรรณคดไีทย แต่ปัจจุบนัปัญหาด้าน

ผู้สอนวรรณคดีไทยในปัจจุบันยังมุ่งเน้นให้ผู้เรียนถอดค�าประพันธ์ 

หาค�าศัพท์ ซึ่งวิธีการสอนดังกล่าวนั้นเป็นประโยชน์ เพราะจะท�าให้

ผูเ้รยีนเข้าใจเนือ้หาได้แต่อาจจะเข้าใจเนือ้หาของวรรณคดไีทยเพยีง

ผิวเผิน ไม่เข้าใจอย่างลึกซ้ึง วิธีการสอนดังกล่าวอาจส่งผลท�าให ้

ผู้เรียนเกิดทัศคติไม่ดีต่อการเรียนวรรณคดีไทย ดังค�าสัมภาษณ์ของ

ผูเ้ช่ียวชาญด้านการสอนวรรณคดไีทย ประพนธ์  เรอืงณรงค์ (2557 : 

68) กล่าวไว้ว่า ปัญหาการสอนวรรณคดีไทยส่วนหนึ่งเกิดจากครูที่

บางท่านใช้วิธีการสอนแบบ “ป้อนความรู้” เช่น อธิบายเนื้อค�าศัพท์

เพยีงอย่างเดยีว ท�าให้ผลการเรยีนรูด้้านอืน่ ๆ  ไม่เจรญิงอกงาม และ

ครูยังขาดการจัดกิจกรรมท่ีสร้างเสริมให้ผู้เรียนสนใจวรรณคดีไทย 

คือ ครูต้องท�าให้ผู้เรียน “เรียนสนุกและเรียนได้ผลตามหลักสูตร” 

 ชดุกิจกรรมจงึเป็นสือ่การเรียนรูอ้กีรปูแบบหนึง่ทีส่ามารถ

พัฒนาผู้เรียนได้ ซึ่งชัยยงค์  พรหมวงศ์ (2545 : 120) กล่าวว่า 

ชุดกิจกรรมช่วยเร้าความสนใจของนักเรียนต่อสิ่งที่ก�าลังศึกษา  

เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ช่วยสร้าง

ความพร้อม ความมั่นใจแก่ผู้สอน เพราะชุดกิจกรรมผลิตไว้เป็น 
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นิตยา  พืชเพียร, สุนิตย์ตา  เย็นทั่ว, ปวริศา  จรดล  

หมวดหมู่ หยิบใช้ได้ทันที สามารถแก้ปัญหาความแตกต่างระหว่าง

บุคคล ท�าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามความสามารถ ความถนัด 

ความสนใจของผู้เรียน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้นอกจากจะใช้สอนได้

ตรงตามเนื้อหาวิชา และจุดประสงค์ของหลักสูตรแล้วยังสามารถ

ช่วยพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนท�าให้ผู ้เรียนเกิดการ 

เรียนรู้อย่างรวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้เป็น

มาตรฐานเดียวกัน (เลิศศิริ  เต็มเปี่ยม, 2554 : 49)

 ข้อมลูดงักล่าวสอดคล้องกบักญัญรตัน์  เวชศาสตร์ (2557 : 

82) ที่กล่าวเกี่ยวกับปัญหาด้านวิธีการสอนอ่านวรรณคดีไทย สรุป

ได้ว่า เด็กในปัจจุบันเป็นเด็กที่กล้าแสดงออก ดังนั้นการให้เด็ก 

นั่งเรียนเฉย ๆ ฟังและจดตามที่ครูสอนจึงเป็นการสอนที่ท�าให้เด็ก

เบื่อได้ เมื่อเด็กเบื่อวรรณคดีก็จะขาดความสนใจในเน้ือหา ท�าให้ 

ไม่สามารถเก็บเกี่ยวสาระต่าง ๆ จากการเรียนได้ ฉะนั้นครูควรหา

เทคนิคการสอนใหม่ ๆ หรือสื่อการสอน เพื่อท�าให้วรรณคดีไม่เป็น

เรื่องน่าเบื่อ 

 เทคนิคการสอนแบบ SQ4R เป็นเทคนิคที่ใช้ส�าหรับ 

การอ่านวิเคราะห์เพื่อให้เกิดกระบวนการคิดขั้นสูง เทคนิคดังกล่าว

จะช่วยพัฒนาความเข้าใจในการอ่านได้อย่างลึกซ้ึง เพราะมีล�าดับ 

ขั้นตอนในการอ่านเพื่อวิเคราะห์ไปตามขั้นตอนให้ผู้เรียนสามารถ

แสวงหาค�าตอบได้ โดยใช้ค�าถามส�าคัญ คือ Survey (การอ่านอย่าง

คร่าว ๆ ) Question (การตั้งค�าถาม) Read (การอ่านอย่างละเอียด) 

Record (การจดบันทึก) Recite (การสรุปใจความส�าคัญ) Reflect 

(การวิเคราะห์วิจารณ์) (สุคนธ์  สิทธพานนท์, 2553 : 289-290) 

นอกจากเทคนคิ SQ4R แล้วอีกเทคนิคหนึง่ซึง่เป็นเทคนิคทีเ่หมาะสม 

ในการสอนอ่านวิเคราะห์ คอื เทคนคิ KWL PLUS ซึง่เทคนคิดงักล่าว

มขีัน้ตอนในการสอนอ่าน คือ ข้ันที ่1 กจิกรรมก่อนการอ่าน เรียกว่า 

K (What we know) ขั้นที่ 2 กิจกรรมระหว่างการอ่าน เรียกว่า W 

(What we want to know) ขั้นที่ 3 กิจกรรมหลังการอ่าน  

เรียกว่า L1 (What we have learned) ขั้นที่ 4 กิจกรรมการสร้าง

แผนผังความคิดรวบยอด L2 (Mind Mapping) ขั้นที่ 5 กิจกรรม

เขียนสรุปเรื่องที่อ่าน L3 (Sumarizing) ซึ่งเป็นขั้นตอนที่มุ่งเน้น

พัฒนาการอ่านวิเคราะห์ โดยผู้เรียนต้องอาศัยองค์ความรู ้เดิม  

และศึกษาเรื่องราวใหม่ พร้อมน�ามาเปรียบเทียบกันให้เห็นถึงความ

แตกต่างและความชัดเจนของเนื้อหาวรรณคดีนั้น ๆ ให้เข้าใจลึกซึ้ง

ยิ่งขึ้น (วัชรา  เล่าเรียนดี, 2552 : 146 - 147)

 จากเหตุผลและความส�าคัญท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยใน

ฐานะที่เป็นครูผู ้สอนได้ตระหนักและเห็นความส�าคัญของการ

พัฒนาการอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทย จึงสนใจน�าเรื่องราวของ

วรรณคดไีทยมาเป็นพืน้ฐานในการพฒันาชดุกจิกรรมส่งเสรมิการอ่าน 

วิเคราะห์วรรณคดีไทย เพราะวรรณคดีคือสมบัติทางภูมิปัญญา 

ที่ทรงคุณค่าควรค่าแก่การธ�ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย และเพื่อฝึกฝน 

ผู ้เรียนในการอ่านวิเคราะห์ คิดวิเคราะห์ให้มีกระบวนการคิด

วเิคราะห์ขัน้สงู จงึน�าเทคนิคการสอนอ่านแบบ SQ4R ซึง่เป็นเทคนคิ

ที่มุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการคิดขั้นสูง กับเทคนิค KWL PLUS ที่มุ่ง

เน้นพัฒนาการอ่านวิเคราะห์ โดยอาศัยความรู ้เดิมของผู ้เรียน  

มาพัฒนาการอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทย เพื่อให้นักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านค่าย อ�าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 

มีทักษะการอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทยในวิชาภาษาไทยดียิ่งขึ้น 

ตามล�าดับ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านวิเคราะห์

วรรณคดีไทย ด้วยเทคนิค SQ4R กับเทคนิค KWL PLUS ส�าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลการอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทย

ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านวิเคราะห์      

วรรณคดีไทย ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยเทคนิค 

SQ4R        

 3. เพื่อเปรียบเทียบผลการอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทย

ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านวิเคราะห์        

วรรณคดไีทยส�าหรบันกัเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปีที ่1 ด้วยเทคนคิ KWL 

PLUS    

 4. เพื่อเปรียบเทียบผลการอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทย

ของนักเรียนที่ศึกษาด้วยชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านวิเคราะห์            

วรรณคดีไทยด้วยเทคนิค SQ4R กับเทคนิค KWL PLUS ส�าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

อุปกรณ์และวิธีด�าเนินการวิจัย
 ในวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

วิเคราะห์วรรณคดีไทยด้วยเทคนิค SQ4R กับเทคนิค KWL PLUS 

ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีรายละเอียดดังนี้

 ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อ�าเภอ

บ้านค่าย จังหวัดระยอง ส�านักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 18 จ�านวน 444 คน 

 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านค่าย อ�าเภอบ้านค่าย 

จงัหวดัระยอง ส�านกัเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 18 จ�านวน 

60 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดย

วิธีจับฉลาก

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่

 1. ชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทย

ด้วยเทคนิค SQ4R กับเทคนิค KWL PLUS ส�าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 จ�านวน 4 ชุดกิจกรรม ได้แก่ การอ่านวิเคราะห์ 

เรือ่ง โคลงโลกนติ,ิ การอ่านวเิคราะห์เรือ่ง สุภาษติพระร่วง, การอ่าน
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วเิคราะห์ เรือ่ง นริาศภเูขาทอง และการอ่านวเิคราะห์นทิานพืน้บ้าน

ภาคตะวันออก ภายในชุดกิจกรรมแต่ละชุด ประกอบด้วย ค�าชี้แจง

ส�าหรับครูผู้สอน ค�าชี้แจงส�าหรับผู้เรียน ขั้นตอนการใช้ชุดกิจกรรม, 

แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน บัตรเนื้อหา ค�าชี้แจง

วิธีการอ่านวิเคราะห์ด้วยเทคนิค SQ4R และ KWL PLUS, บัตร

กิจกรรมฝึกวิเคราะห์ตามเทคนิค SQ4R และเทคนิค KWL PLUS 

บัตรกิจกรรมเกม เฉลยแบบทดสอบและเฉลยบัตรกิจกรรม เป็นต้น

ภาพประกอบ	1  ชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทย

ด้วยเทคนิค SQ4R กับ เทคนิค KWL PLUS ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 2. แผนการจดัการเรยีนรูข้องชุดกจิกรรมส่งเสรมิการอ่าน

วิเคราะห์วรรณคดีไทย ด้วยเทคนิค SQ4R ส�าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 จ�านวน 8 แผน แผนละ 50 นาที รวม 16 คาบ 

แผนดังกล่าวใช้สอนประกอบกับชุดกิจกรรม จ�านวน 4 ชุดกิจกรรม 

ซึ่งมีขั้นตอนของเทคนิคนี้ 6 ขั้นตอน คือ การอ่านอย่างคร่าว ๆ  

การตัง้ค�าถาม การอ่านอย่างละเอยีด การจดบนัทกึ การสรปุใจความ

ส�าคัญ การวิเคราะห์วิจารณ์ เป็นต้น

 3. แผนการจดัการเรยีนรูข้องชุดกจิกรรมส่งเสรมิการอ่าน

วิเคราะห์วรรณคดีไทยด้วยเทคนิค KWL PLUS ส�าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 จ�านวน 8  แผน แผนละ 50 นาที รวม 16 คาบ 

แผนดังกล่าวใช้สอนประกอบกับชุดกิจกรรม จ�านวน 4 ชุดกิจกรรม 

ซึ่งมีขั้นตอนของเทคนิคน้ี 5 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1 กิจกรรมก่อน 

การอ่าน ขั้นที่ 2 กิจกรรมระหว่างการอ่าน ขั้นท่ี 3 กิจกรรม 

หลังการอ่าน ขั้นที่ 4 กิจกรรมการสร้างแผนผังความคิดรวบยอด  

ขั้นที่ 5 กิจกรรมเขียนสรุปเรื่องที่อ่าน   

 4. แบบทดสอบวัดผลการอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทย 

ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ�านวน 1 ฉบับ แบบปรนัย  

4 ตัวเลือก จ�านวน 30 ข้อ

 ขั้นตอนการวิจัย

 1. ปฐมนิเทศนักเรียน เพื่อท�าความเข้าใจกับนักเรียน 

เกีย่วกบักระบวนการจดัการเรยีนรู ้บทบาทของนกัเรยีน จดุประสงค์

การเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

 2. ด�าเนินการทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้กับกลุ่ม

ตวัอย่าง ด้วยแบบทดสอบวดัผลการอ่านวเิคราะห์วรรณคดไีทย ด้วย

ชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทยด้วยเทคนิค 

SQ4R กบัเทคนคิ KWL PLUS ส�าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 

จ�านวน 30 ข้อ ใช้เวลา 1 คาบ

 3. ด�าเนินการจัดการเรียนรู้โดยผู้วิจัยเป็นผู้สอนด้วย

ตนเอง ตามแผนการจัดการเรียนรู้ของชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

วเิคราะห์วรรณคดไีทย โดยกลุม่ตวัอย่างที ่1 เรยีนด้วยเทคนคิ SQ4R 

และกลุ่มตัวอย่างที่ 2 เรียนด้วยเทคนิค KWL PLUS จ�านวน 

กลุ่มตัวอย่างละ 8 แผน ชุดกิจกรรมจ�านวน 4 ชุด ใช้เวลาทั้งหมด  

6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที รวมทั้งสิ้น 

16 คาบเรียน  

 4. ด�าเนินการสอนตามขั้นตอนการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อ 

ส่งเสริมการอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทยควบคู่ไปกับแผนการจัด 

การเรียนรู้โดยใช้เทคนิค SQ4R กับเทคนิค KWL PLUS  

 5. เมื่อส้ินสุดการสอนแต่ละชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม 

การอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทยควบคู่ไปกับแผนการจัดการเรียนรู้

โดยใช้เทคนิค SQ4R กับเทคนิค KWL PLUS แล้วผู้วิจัยให้ผู้เรียน

ท�าการทดสอบย่อยในแต่ละชุดกิจกรรม

 6. เมื่อสิ้นสุดการสอนทุกชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

วิเคราะห์วรรณคดีไทยควบคู่ไปกับแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้

เทคนิค SQ4R กับเทคนิค KWL PLUS แล้วด�าเนินการทดสอบ 

หลงัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้แบบทดสอบชดุเดยีวกนักบัแบบทดสอบ

ก่อนการจัดการเรียนรู้                       

 1. ชุดกิจกรรมสงเสริมการอานวิเคราะหวรรณคดีไทยดวยเทคนิค SQ4R กับเทคนิค KWL PLUS สําหรับนักเรียน         
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 4 ชุดกิจกรรม ไดแก การอานวิเคราะห เรื่อง โคลงโลกนิติ, การอานวิเคราะหเรื่อง สุภาษิตพระรวง, 
การอานวิเคราะห เรื่อง นิราศภูเขาทอง และการอานวิเคราะหนิทานพื้นบานภาคตะวันออก ภายในชุดกิจกรรมแตละชุด 
ประกอบดวย คําช้ีแจงสําหรับครูผูสอน, คําช้ีแจงสําหรับผูเรียน, ข้ันตอนการใชชุดกิจกรรม, แบบทดสอบกอนเรียน,          
แบบทดสอบหลังเรียน, บัตรเน้ือหา, คําช้ีแจงวิธีการอานวิเคราะหดวยเทคนิค SQ4R และ KWL PLUS, บัตรกิจกรรมฝก
วิเคราะหตามเทคนิค SQ4R และเทคนิค KWL PLUS, บัตรกิจกรรมเกม, เฉลยแบบทดสอบและเฉลยบัตรกิจกรรม เปนตน 

 
ภาพประกอบ 1  ชุดกิจกรรมสงเสริมการอานวิเคราะหวรรณคดีไทย 

ดวยเทคนิค SQ4R กับ เทคนิค KWL PLUS สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

 2. แผนการจัดการเรียนรูของชุดกิจกรรมสงเสริมการอาน วิเคราะห วรรณคดีไทย ดวยเทคนิค SQ4R             
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 8 แผน แผนละ 50 นาที รวม 16 คาบ แผนดังกลาวใชสอนประกอบ              
กับชุดกิจกรรม จํานวน 4 ชุดกิจกรรม ซึ่งมีข้ันตอนของเทคนิคน้ี 6 ข้ันตอน คือ การอานอยางคราว ๆ, การตั้งคําถาม        
การอานอยางละเอียด, การจดบันทึก, การสรุปใจความสําคัญ, การวิเคราะหวิจารณ เปนตน 
 3. แผนการจัดการเรียนรูของชุดกิจกรรมสงเสริมการอานวิเคราะหวรรณคดีไทยดวยเทคนิค KWL PLUS        
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 8  แผน แผนละ 50 นาที รวม 16 คาบ แผนดังกลาวใชสอนประกอบ              
กับชุดกิจกรรม จํานวน 4 ชุดกิจกรรม ซึ่งมีข้ันตอนของเทคนิคนี้ 5 ข้ันตอน คือ ข้ันท่ี 1 กิจกรรมกอนการอาน, ข้ันที่ 2 
กิจกรรมระหวางการอาน, ขั้นท่ี 3 กิจกรรมหลังการอาน, ขั้นท่ี 4 กิจกรรมการสรางแผนผังความคิดรวบยอด ขั้นท่ี 5 กิจกรรม
เขียนสรุปเรื่องที่อาน    
 4. แบบทดสอบวัดผลการอานวิเคราะหวรรณคดีไทย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 1 ฉบับ             
แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 
 ข้ันตอนการวิจัย 
 1. ปฐมนิเทศนักเรียน เพื่อทําความเขาใจกับนักเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรูบทบาทของนักเรียน 
จุดประสงคการเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
 2. ดําเนินการทดสอบกอนการจัดการเรียนรู กับกลุมตัวอยาง ดวยแบบทดสอบวัดผลการอานวิเคราะหวรรณคดีไทย 
ดวยชุดกิจกรรมสงเสริมการอานวิเคราะหวรรณคดีไทยดวยเทคนิค SQ4R กับเทคนิค KWL PLUS สําหรับนักเรียน           
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 30 ขอ ใชเวลา 1 คาบ 
 3. ดําเนินการจัดการเรียนรูโดยผูวิจัยเปนผูสอนดวยตนเอง ตามแผนการจัดการเรียนรูของชุดกิจกรรมสงเสริม          
การอานวิเคราะหวรรณคดีไทย โดยกลุมตัวอยางท่ี 1 เรียนดวยเทคนิค SQ4R และกลุมตัวอยางท่ี 2 เรียนดวยเทคนิค KWL 
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ผลการวิจัย
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้น�าชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

วิเคราะห์วรรณคดีไทยด้วยเทคนิค SQ4R กับเทคนิค KWL PLUS 

ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไปใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่ม

ตัวอย่าง และได้น�าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลไว้แบ่งออกเป็น  

4 ตอน ดังนี้  

 ตอนที่	1 การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมส่งเสริม 

การอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทยด้วยเทคนิค SQ4R กับเทคนิค KWL 

PLUS ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

80/80 โดยหาประสิทธภิาพของกระบวนการ (E1) และประสิทธภิาพ

ของผลลัพธ์ (E2)

ตาราง	1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ของแบบฝึกหัดในชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

 วิเคราะห์วรรณคดีไทยด้วยเทคนิค SQ4R กับเทคนิค KWL PLUS ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั้ง 4 ชุด (E1)

 
ชุดกิจกรรม	 N	 คะแนนเต็ม

	 	 																			คะแนนที่ได้

    S	X1   X̄   	 S.D.	 ร้อยละ

 1 30 10 242 8.07 0.98 80.67

 2 30 10 247 8.23 0.97 82.33

 3 30 10 239 8.00 1.34 80.17

 4 30 10 277 9.23 0.77 92.33

 รวม 30 40 2179 33.53 2.32 83.83

ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E
1
) เท่ากับ  83.83

 

 จากตาราง 1 พบว่า นักเรียนมีคะแนนรวมเฉลี่ยจากการ

ท�าแบบฝึกหดัของชุดกจิกรรมส่งเสรมิการอ่านวเิคราะห์วรรณคดไีทย

ด้วยเทคนิค SQ4R กับเทคนิค KWL PLUS ส�าหรับนักเรียน 

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ทัง้ 4 ชดุ มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 33.53 คะแนน จาก

คะแนนเตม็ 40 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 83.83 แสดงว่ามปีระสทิธภิาพ 

ของกระบวนการ (E1) เท่ากับ 83.83

ตาราง	2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ ของคะแนนจากการท�าแบบทดสอบวัดผลการอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทย 

 หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทยด้วยเทคนิค SQ4R กับเทคนิค KWL PLUS ส�าหรับนักเรียน 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (E2)

 
จ�านวนนักเรียน	 คะแนนเต็ม

	 	 																			คะแนนที่ได้

   S	X1   X̄  	 S.D.	 ร้อยละ

 30 30 742 24.73 1.55 82.44

ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E
2
) เท่ากับ 82.44

  
 จากตาราง 2 พบว่า คะแนนจากการท�าแบบทดสอบวดัผล

การอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทยหลังเรียนของนักเรียน มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 24.73 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 82.44 

แสดงว่ามีประสิทธิภาพของกระบวนการ (E2) เท่ากับ 82.44

ตาราง	3 แสดงประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทยด้วยเทคนิค SQ4R กับเทคนิค KWL PLUS ส�าหรับ 

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 
ประสิทธิภาพ	 คะแนนเต็ม

	 คะแนนที่ได้

	 	 	 ร้อยละ 

 ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E
1
) 40 83.83 

 ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E
2
) 30 82.44 
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 จากตาราง 3 พบว่า ประสิทธิภาพของคะแนนจาก 

แบบฝึกหัดของชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทย 

คดิเป็นร้อยละ 83.83 แสดงว่า มีประสทิธภิาพด้านกระบวนการ (E1) 

เท่ากบั 83.83 และคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลการอ่านวเิคราะห์

วรรณคดีไทยหลังเรียนของนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 82.44 แสดงว่า 

มีประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 82.44 ดังนั้นชุดกิจกรรม

ส่งเสริมการอ่านวเิคราะห์วรรณคดไีทยด้วยเทคนคิ SQ4R กบัเทคนคิ 

KWL PLUS ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ

เท่ากับ (E1/E2) เท่ากับ  83.83/82.44  

 ตอนที	่2 การเปรยีบเทยีบผลการอ่านวเิคราะห์วรรณคดไีทย 

ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านวิเคราะห์

วรรณคดีไทยด้วยเทคนิค SQ4R ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 1 

ตาราง	4 แสดงการเปรียบเทียบผลการอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทยก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านวิเคราะห ์

 วรรณคดีไทยด้วยเทคนิค SQ4R ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผลการอ่านวิเคราะห์	 n	 คะแนนเต็ม	  X̄  	 S.D.	 t	 p

 ก่อนเรียน 30 30 15.90 2.88 
17.235 0.000*

 หลังเรียน 30 30 25.27 2.42  

*p < .05

 จากตาราง 4 พบว่า การเปรียบเทียบผลการอ่านวเิคราะห์

วรรณคดีไทย ของนักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

วิเคราะห์วรรณคดีไทยด้วยเทคนิค SQ4R ก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ย 

เท่ากบั 15.90 ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.88 และหลงัเรยีน

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 25.27 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.42 

แสดงว่า ผลการอ่านวเิคราะห์วรรณคดไีทย ก่อนเรยีนและหลังเรยีน

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียน 

มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

 ตอนที	่3 การเปรยีบเทยีบผลการอ่านวเิคราะห์วรรณคดไีทย 

ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านวิเคราะห์

วรรณคดไีทยด้วยเทคนคิ KWL Plus ส�าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา

ปีที่ 1

ตาราง	5 แสดงการเปรียบเทียบผลการอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทยก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านวิเคราะห ์

 วรรณคดีไทยด้วยเทคนิค KWL PLUS ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผลการอ่านวิเคราะห์	 n	 คะแนนเต็ม	  X̄  	 S.D.	 t	 p

 ก่อนเรียน 30 30 15.87 2.66 
14.242 0.000*

 หลังเรียน  30 30 24.33 2.00  

*p < .05

 จากตาราง 5  พบว่า การเปรยีบเทยีบผลการอ่านวเิคราะห์

วรรณคดีไทยของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

วเิคราะห์วรรณคดไีทยด้วยเทคนิค KWL PLUS ก่อนเรยีน มค่ีาเฉล่ีย 

เท่ากับ 15.87 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.66 และ 

หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 24.33 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

เท่ากับ 2.00 แสดงว่า ผลการอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทยก่อนเรียน 

และหลงัเรยีนแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทีิร่ะดบั .05 โดย

นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

 ตอนที	่4 การเปรยีบเทยีบผลการอ่านวเิคราะห์วรรณคดไีทย 

ด้วยชดุกจิกรรมส่งเสรมิการอ่านวเิคราะห์วรรณคดไีทย ด้วยเทคนคิ 

SQ4R กับเทคนิค KWL PLUS ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 1  

ตาราง	6 แสดงการเปรียบเทียบผลการอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทยหลังเรียน ด้วยชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทย 

 ด้วยเทคนิค SQ4R กับเทคนิค KWL PLUS ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

  เทคนิค	 n	 คะแนนเต็ม	  X̄   S.D.	 t	 Sig

	 	 	 	 	 	 1	tailed

SQ4R 30 30 25.27 2.42 2.279 0.000*

KWL PLUS 30 30 24.33 2.00  

*p < .05
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 จากตาราง 6 พบว่า การเปรียบเทียบผลการอ่านวเิคราะห์

หลงัเรยีนด้วยชดุกจิกรรมส่งเสริมการอ่านวเิคราะห์วรรณคดไีทยด้วย

เทคนิค SQ4R มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 25.27 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เท่ากับ 2.42 และหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL PLUS  

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 24.33 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.00  

โดยกลุ่มที่ใช้เทคนิค SQ4R มีผลการอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทย 

สูงกว่ากลุ่มที่ใช้เทคนิค KWL PLUS แสดงว่า ผลการอ่านวิเคราะห์

วรรณคดีไทย หลังการเรียนรู้ด้วยเทคนิค SQ4R กับ KWL PLUS 

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สรุปและอภิปรายผล
 จากการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

วิเคราะห์วรรณคดีไทยด้วยเทคนิค SQ4R กับเทคนิค KWL PLUS 

อภิปรายผลได้ ดังนี้

 1. ประสทิธภิาพของชุดกิจกรรมส่งเสรมิการอ่านวเิคราะห์ 

วรรณคดีไทยด้วยเทคนิค SQ4R กับเทคนิค KWL PLUS ส�าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สร้างขึ้นมีค่าเท่ากับ 83.83/82.44 

สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะว่าชุดกิจกรรมส่งเสริม 

การอ่านวเิคราะห์วรรณคดีไทย ท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึนมปีระสทิธภิาพ และ

สอดคล้องกบัวัตถปุระสงค์ทีต่ัง้ไว้ สามารถน�าไปใช้จดักิจกรรมการเรยีน 

ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ได้ ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมา

จากชุดกิจกรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นนั้นมีลักษณะเป็นสื่อประสม ที่ผ่าน

กระบวนการคดิและวางแผนพฒันาชดุกจิกรรมอย่างมรีะบบ โดยมุง่

เน้นให้นกัเรยีนสามารถศกึษาและปฏบิตักิจิกรรมฝึกการอ่านวเิคราะห์ 

ได้ด้วยตนเองโดยมีความสอดคล้องกับเน้ือหาวิชา ผู้วิจัยใช้วิธีการ

จัดการเรียนรู้การอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทยด้วยเทคนิค SQ4R  

ซึง่เป็นวธิกีารสอนทีเ่น้นให้ผูเ้รยีนได้ศกึษาด้วยตนเอง ความช�านาญ 

ขึน้อยูกั่บการฝึกฝน และการมคีวามรูเ้ดมิของผูเ้รียนกม็คีวามส�าคัญ 

ขั้นตอนการสอนมีระบบที่ชัดเจนเป็นวิธีการสอนที่ช่วยฝึกการคิด 

เพราะแต่ละขั้นตอนฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ 

นอกจากนั้นยังกระตุ้นให้ผู้เรียนกล้าแสดงความคิดเห็น และมีความ

กระตอืรอืร้นในการเรยีน ทีส่�าคญัวธิกีารสอนแบบ SQ4R ช่วยท�าให้

การอ่านของผู้เรียนเป็นการอ่านที่มีจุดมุ่งหมาย มีขอบเขต ช่วยให้

เกิดความเข้าใจในเน้ือหา ท�าให้การอ่านวิเคราะห์เนื้อหาวรรณคดี

ไทยของผู้เรียนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น (พนิตนาฎ  ชูฤกษ, 2551 : 

117-123) ส่วนการจัดการเรียนรู้การอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทย        

ด้วยเทคนิค KWL PLUS นั้น เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ

กระบวนการอ่าน ทักษะการคิดอย่างรู้ตัว การน�าประสบการณ์เดิม

ของผู้เรียนมาช่วยในการวิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องที่อ่าน ส่งเสริมให้

ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการตั้งค�าถาม รู้จุดประสงค์ในการอ่าน มีการ

แลกเปลี่ยนข้อมูลกับเพื่อนในกลุ่ม จึงท�าให้ประสิทธิภาพของชุด

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทยด้วยเทคนิค SQ4R 

กบัเทคนคิ KWL PLUS ส�าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 สูงกว่า

เกณฑ์ที่ก�าหนดไว้

 2. นักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมส่งเสริม

การอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทยด้วยเทคนิค SQ4R มีผลการอ่าน

วิเคราะห์วรรณคดีไทยก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างม ี

นยัส�าคัญทางสถติทิีร่ะดับ .05 โดยคะแนนหลังเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีน 

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการเรียนรู้แบบการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มส่งผล

ดีต่อผู้เรียน คือ ช่วยให้ผู้เรียนมีความพยายามที่จะเรียนรู้ให้บรรลุ

เป้าหมาย เป็นผลท�าให้การอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทยสูงขึ้น มีแรง

จูงใจภายใน มีการใช้เวลาว่างมีประสิทธิภาพ ใช้เหตุผลดีขึ้นและคิด

อย่างมีวิจารณญาณมากขึ้น ท�าให้ผู้เรียนใส่ใจในการเรียนมากขึ้น 

เห็นคุณค่าของความแตกต่างหลากหลาย การประสานสัมพันธ์และ

การร่วมมอื อกีทัง้ยงัท�าให้ผูเ้รยีนมคีวามรูส้กึทีด่เีกีย่วกบัตนเองและ

มคีวามเช่ือมัน่ในตนเองมากขึน้ นอกจากนัน้ยงัช่วยพฒันาทกัษะทาง

สังคมและความสามารถในการเผชิญกับความเครียด และความ

ผันแปรต่าง ๆ ชัดเจน (ทิศนา  แขมมณี, 2559 : 101) ทั้งนี้เทคนิค 

SQ4R เป็นรูปแบบหนึ่งของการเรียนรู้แบบร่วมมือที่ช่วยสร้างนิสัย

ในการอ่านได้ดี กล่าวคือ วิธีสอนแบบ SQ4R เป็นเทคนิคการสอน 

เพื่อหาข้อมูลส�าคัญของเรื่อง โดยให้นักเรียนอ่านอย่างคร่าว ๆ เพื่อ

ส�ารวจหาใจความส�าคัญของเรือ่งทีอ่่านแต่ต่อจากนัน้เป็นการตัง้ค�าถาม 

โดยเปลี่ยนจากใจความส�าคัญของเรื่องให้เป็นค�าถาม ขั้นตอนต่อไป

ให้นักเรียนอ่านบทอ่านเพื่อหาค�าตอบโดยละเอียดแล้วให้นักเรียน                  

จดบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ขั้นตอนต่อไปให้นักเรียนได้มีโอกาสเล่าเรื่อง

หรือทบทวนเรื่องที่อ่านจากข้อมูลท่ีได้จดบันทึกไว้ ขั้นตอนสุดท้าย

ให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่นักเรียนได้อ่านด้วย

การวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่อ่าน (สุคนธ์  สินธพานนท์, 2554 :  

289-290) ทีก่ล่าวมาท้ังหมดเป็นส่วนหนึง่ทีท่�าให้นกัเรยีนสร้างนสิยั

การอ่านได้อย่างมปีระสิทธภิาพ นอกจากนีเ้ทคนคิการสอนอ่านแบบ 

SQ4R ยังสามารถช่วยให้ผู้เรียนที่มีปัญหาในการอ่านได้อีกด้วย  

กล่าวคือ ในขั้นส�ารวจ ผู้เรียนจะได้มองภาพรวมของเรื่องที่จะอ่าน 

เพือ่กระตุน้ให้เกดิการคิดถงึเรือ่งทีก่�าลงัอ่านและยงัมกีลวธิตีัง้ค�าถาม 

ซึง่จะช่วยให้ผู้เรยีนแสวงหาค�าตอบจากค�าถามทีต่ัง้ไว้ ช่วยให้ผูเ้รยีน

มีแรงจูงใจในการอ่านเนื่องจากมีจุดประสงค์ในการอ่านที่ชัดเจน 

ไม่ใช่เพยีงแค่อ่านให้จบเท่านัน้ และเม่ือผูเ้รยีนสามารถหาค�าตอบได้

จะท�าให้ผู ้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการอ่านว่าไม่ใช่สิ่งที่ยากเกินไป 

เพราะผูเ้รยีนสามารถแสวงหาค�าตอบจากเรือ่งทีอ่่านได้และยงัแสดง

ให้เห็นถึงความเข้าใจในการอ่าน และผู้เรียนที่มีจุดอ่อนในเรื่องของ

เนือ้หาหรอืค�าศพัท์ยาก กย็งัจะได้ฝึกฝนจากการอ่านซ�า้ ๆ  เพราะวธิี

การสอนแบบ SQ4R เน้นที่การอ่านซ�้า ๆ อย่างละเอียดจนกว่าจะ

เข้าใจและจดจ�าเร่ืองที่อ่านได้และยังแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจ 

ของตนเองได้ในขั้นวิเคราะห์ ซึ่งเป็นการใช้ความสามารถที่แท้จริง

ของผู้เรียนว่าสามารถท�าความเข้าใจเรื่องที่อ่านได้มากน้อยเพียงใด 
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และหากผู้เรียนได้รับการฝึกฝนจากการสอนอ่านด้วยวิธี SQ4R  

จนมคีวามช�านาญแล้ว การอ่านวรรณคดไีทยกไ็ม่เป็นปัญหาส�าหรบั

ผู้เรียนอีกต่อไป รัตนภัณฑ์  เลิศค�าฟู (2557 : 55-58)

 3. นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท่ีเรียนด้วยชุดกิจกรรมส่งเสริม

การอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทยด้วยเทคนิค KWL PLUS มีผล 

การอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทยก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนหลังเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธี

สอนแบบปฏบิตักิจิกรรมกลุม่ หรอืการจดัการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืกนั

ไม่ใช่การสอนโดยให้นกัเรยีนเข้ากลุม่กนัเรยีนรูแ้บบปกต ิทีค่รใูช้เป็น

ประจ�าที่นักเรียนเข้ากลุ่มกันด้วยความสมัครใจ แต่เป็นการเรียนรู้

ร่วมกันอย่างจริงจังของสมาชิกกลุ่มทุกคนท่ีครูเป็นผู้จัดกลุ่มให ้

เป็นการมุ่งเสริมพัฒนาทักษะทางสังคม และพฤติกรรมการท�างาน

กลุ่มที่ช่วยเหลือพึ่งพาแนะน�าซ่ึงกันและกันจนงานบรรลุผลส�าเร็จ 

ครูจึงต้องติดตามดูแลการเรียนรู้และปฏิบัติงานกลุ่มของนักเรียน

ตลอดเวลาให้ทุกคนรับผิดชอบต่อผลงานของตนเองและของกลุ่ม 

ทุกคนต้องมีการแลกเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด ช่วยเหลือ

พึ่งพากัน ยอมรับกันและกัน รวมทั้งช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกให้

สามารถเรียนรู้ได้ ตามวัตถุประสงค์ท่ีก�าหนด (ทิศนา  แขมมณี,  

2559 : 265) จงึท�าให้นกัเรยีนทีเ่รยีนด้วยชดุกจิกรรมส่งเสรมิการอ่าน 

วิเคราะห์วรรณคดีไทยด้วยเทคนิค KWL PLUS มีผลการอ่าน

วิเคราะห์วรรณคดีไทยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซ่ึงสอดคล้องกับ

งานวิจัยของอภิเดช  สุผา (2558 : 102-103) ได้ศึกษาการพัฒนา

แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส�าคัญโดยใช้เทคนิค KWL PLUS 

เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความส�าคัญของนักเรียนชั้น 

ประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

0.05

 4. ผลการอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทยด้วยชุดกิจกรรม 

ส่งเสริมการอ่านวิเคราะห์วรรณคดไีทย ส�าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา 

ปีที่ 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค SQ4R  

กบัเทคนคิ KWL PLUS แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถิตทิีร่ะดับ 

.05 ทั้งนี้อาจเป็นผลเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้วิธี 

เรียนรู้ SQ4R เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยให้นักเรียนคิดโดยผ่าน

การอ่านได้ดียิ่งขึ้น และสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน โดย

นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีเรียนรู้แบบ 

SQ4R ตามขั้นตอนท้ัง 6 ขั้น ดังน้ี ข้ันท่ี 1 ขั้นส�ารวจ (Survey)  

ขั้นที่ผู้สอนให้นักเรียนส�ารวจเรื่องราวที่ได้อ่านอย่างคร่าว ๆ  เพื่อหา

จุดส�าคัญของเรื่อง ขั้นที่ 2 ขั้นตั้งค�าถาม (Question) ขั้นที่ผู้สอน

ควรฝึกผู้เรียนให้ตั้งค�าถามเก่ียวกับบทอ่านนักเรียนเพื่อฝึกการตอบ

ค�าถาม ค�าถามจะช่วยให้ผู้เรียนมีความอยากรู้อยากเห็น และท�าให้

ผู้เรียนเข้าใจเรื่องได้เร็ว ข้ันท่ี 3 ขั้นอ่านอย่างละเอียด (Read) 

เป็นการอ่านข้อความในบทหรือตอนนั้น ๆ ซ�้าอย่างละเอียด และ                

ในขณะเดียวกันก็ค้นหาค�าตอบส�าหรับค�าถามท่ีได้ตั้งไว้ ขั้นที่ 4  

ขั้นจดบันทึก (Record) เมื่อผู้เรียนได้ค�าตอบแล้ว ก็จะจดบันทึก

ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นและสามารถจ�าค�าตอบนั้นได้  

ขั้นที่ 5 ขั้นการสรุปใจความส�าคัญของเรื่อง (Recite) และขั้นที่ 6 

เป็นขั้นทบทวน (Reflect) กิจกรรมที่ให้ผู้เรียนวิเคราะห์วิจารณ ์

บทอ่านที่ผู ้เรียนได้อ่านแล้วแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีม ี

ความคิดเหน็สอดคล้องหรอืเหน็แตกต่างเพือ่ใช้ประกอบการทบทวน

เรื่องที่อ่านทั้งหมด แล้วนักเรียนส่งตัวแทนน�าเสนอสรุปความจาก

เรื่องที่อ่านซึ่งจากขั้นตอนทั้งหมดที่กล่าวมานี้ จะเห็นได้ว่านักเรียน

ได้อ่านเรือ่งเดมิซ�า้ ๆ  และมกีารตัง้ค�าถาม ซึง่น�าไปสูก่ารอ่านวเิคราะห์ 

จึงท�าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเรื่องที่อ่านได้ดียิ่งขึ้นนั้นเอง (สุคนธ์  

สินธพานนท์, 2554 : 225) ดังนั้นจึงท�าให้นักเรียนกลุ่มที่ได้รับการ

จดัการเรยีนรูด้้วยเทคนคิ SQ4R มผีลการอ่านวเิคราะห์วรรณคดไีทย

แตกต่างกบัการเรยีนรูด้้วยเทคนคิ KWL PLUS อย่างมนียัส�าคญัทาง

สถิติที่ระดับ .05

 สรปุได้ว่า ชดุกิจกรรมส่งเสรมิการอ่านวเิคราะห์วรรณคดี

ไทยด้วยเทคนิค SQ4R กับเทคนิค KWL PLUS ส�าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์

ที่ก�าหนด สามารถน�าไปใช้เป็นสื่อและนวัตกรรมประกอบการเรียน

การสอน เพือ่ส่งเสริมการอ่านวิเคราะห์วรรณคดไีทยของผู้เรยีนอย่าง

มีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ
 จากผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริม 

การอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทยด้วยเทคนิค SQ4R กับเทคนิค KWL 

PLUS ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ  

ดังต่อไปนี้

 ข้อเสนอแนะทั่วไป

 1. การสร้างชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านวิเคราะห์

วรรณคดีไทย ต้องใช้ส�านวนภาษา เนื้อหา รูปภาพ สื่อที่หลากหลาย 

และสีสันที่เหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียน เพื่อช่วยในการดึงดูด

ความสนใจของผู้เรียน

 2. ก่อนน�าชดุกิจกรรมส่งเสริมการอ่านวเิคราะห์วรรณคดี

ไทยไปใช้ ครูผู ้สอนควรศึกษารายละเอียดและขั้นตอนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้จากชุดกิจกรรมโดยละเอียด เพ่ือช่วยให้การจัด

กจิกรรมการเรียนรูด้�าเนนิไปได้อย่างมปีระสิทธิภาพและเกดิประโยชน์ 

สูงสุดแก่ผู้เรียน

 3. การน�าชดุกิจกรรมส่งเสรมิการอ่านวเิคราะห์วรรณคดี

ไทยไปใช้ ครูผู้สอนควรค�านึงถึงสภาพพื้นฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน

เป็นส�าคญั ซ่ึงครผููส้อนควรปรบับรบิทของการเรยีนให้เหมาะสมกบั

ผู้เรียน
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 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรท�าการวจิยัการพฒันาชุดกิจกรรมส่งเสรมิการอ่าน

วิเคราะห์วรรณคดีไทยด้วยเทคนิค SQ4R กับเทคนิค KWL PLUS 

ส�าหรับนกัเรียนในระดบัช้ันต่าง ๆ  โดยปรบักิจกรรมการเรียนการสอน 

ให้เหมาะสมกับเนื้อหา และระดับช้ันและวัยของนักเรียนกับ

นวัตกรรมอื่น เพื่อจะท�าให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนได้

อย่างกว้างขวางขึ้น

 2. ควรมกีารวจิยัและพฒันาเกีย่วกบัชดุกจิกรรมส่งเสรมิ

การเขียน ด้วยเทคนิค SQ4R กับเทคนิค KWL PLUS หรือร่วมกับ

เทคนิคอื่น ๆ 

 3. ควรมกีารวจัิยและพฒันาชดุกจิกรรมส่งเสรมิการอ่าน

วิเคราะห์วรรณคดีไทยด้วยเทคนิค SQ4R กับเทคนิค KWL PLUS 

ในรปูแบบของบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน หรอืสือ่การสอนอ่ืน ๆ
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บทคัดย่อ
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพท่ีคาดหวังในความสามารถในการบริหารประสบการณ์ของสายการบินต้นทุนต�า่ 

ตามความคิดเห็นของผู้โดยสาร 2) ศึกษาสภาพท่ีเป็นจริงในความสามารถในการบริหารประสบการณ์ของสายการบินต้นทุนต�่าตามความ

คิดเห็นของผู้โดยสาร และ 3) ประเมินความต้องการจ�าเป็นของความสามารถในการบริหารประสบการณ์ของสายการบินต้นทุนต�่า 

ตามความคิดเห็นของผู้โดยสารที่ใช้บริการสนามบินที่ด�าเนินงานโดยกรมท่าอากาศยานในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้โดยสารชาวไทย

ที่ใช้บริการสายการบินต้นทุนต�่า จ�านวน 400 คน ได้จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการหาค่าความต้องการจ�าเป็นโดยวิธี PNI
Modified

 

 ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพท่ีคาดหวังความสามารถในการบริหารประสบการณ์ของสายการบินต้นทุนต�่าตามความคิดเห็น 

ของผู้โดยสารโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 2) สภาพที่เป็นจริงในความสามารถในการบริหารประสบการณ์ของสายการบิน 

ต้นทุนต�่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก 3) การประเมินความต้องการจ�าเป็นของความสามารถในการบริหารประสบการณ์ของสายการบิน 

ต้นทนุต�า่ตามความคดิเหน็ของผูโ้ดยสารท่ีใช้บรกิารสนามบนิทีด่�าเนนิงานโดยกรมท่าอากาศยานในประเทศไทย มค่ีา PNI
Modified

 อยูร่ะหว่าง 

0.23 ถึง 0.15 และโดยภาพรวมอยู่ที่ระดับ 0.20

ค�าส�าคัญ : สายการบินต้นทุนต�่า, การบริหารประสบการณ์, การประเมินความต้องการจ�าเป็น
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Abstract
 This research aimed to 1) study the passengers’ expectations towards experience management capabilities 

of low-cost airlines’ and, 2) Investigate the real conditions of experience management capacity of low-cost airlines’ 

and, 3) assess the needs of experience management capabilities of low-cost airlines according to passenger opinions. 

The research sample was 400 Thai passengers who experienced on using low-cost airlines selected by multi-stage 

sampling. The statistic used in data analysis were percentage, mean, standard deviation (S.D.) and PNI
Modified

 analysis. 

 The results of this study indicated that 1) Passenger’s had the expectations in average on low-cost airlines’ 

experience management capabilities at the high level, 2) The reality conditions of low-cost airlines’ experience 

management capacity on its passenger perspectives were at a high level and, 3) The assessment of experience  

management of low-cost airlines’ capabilities according to passengers’ views, illustrated that they had overall  

demand on experience management capacities of airlines regards to PNI
Modified

 was between 0.23 and 0.15 together 

with the all aspects of 0.20.

Keywords : Low-cost Airline, Experience management, Need assessment
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บทน�า	
 อุตสาหกรรมการบินและการขนส่ง เป็น 1 ใน 10 

อตุสาหกรรมเป้าหมายของประเทศในรปูแบบ New S-Curve ทีช่่วย

ผลักดันให้มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ แนวโน้ม 

ของสภาวะอตุสาหกรรมการบนิและการขนส่งโลกมกีารขยายตวัเพิม่

มากขึน้ท่ัวโลก ดงัเหน็ได้จากผลก�าไรทีเ่กดิขึน้จากการประกอบธุรกิจ

ของสายการบิน เนื่องมาจากปัจจัยหลายประการ เช่น การขนส่ง

สินค้าทางอากาศที่เพิ่มขึ้น ประชาชนใช้บริการเดินทางอากาศ 

มากขึน้ ท�าให้การบินพาณชิย์ยงัมคีวามต้องการเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง 

โดยประเทศไทยมนีโยบายการส่งเสรมิการลงทนุ มาตรการสนบัสนนุ

อุตสาหกรรมอากาศยานให้สิทธิและประโยชน์สูงสุดในระดับช้ัน

เทคโนโลยขีัน้สงู จดัท�าแผนยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

ปี 2558-2565 ของประเทศ โดยมีแผนการพัฒนาอุตสาหกรรม

การบิน ส่งเสริมการขยายพื้นที่ของสนามบิน และวางแผน 

เพิ่มขีดความสามารถของสนามบินอู่ตะเภาให้เป็นเขตเมืองการบิน

ภาคตะวันออก (กรมทรัพย์สินทางปัญญา, 2560) 

 สถานการณ์ COVID-19 และสถานการณ์ด้านการแข่งขนั

ในประเทศไทยนั้น ส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้

ประเมนิสถานการณ์การบนิในประเทศ ในปี พ.ศ. 2563 โดยการขนส่ง 

ทางอากาศของไทยได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงที่สุดในรอบ 10 ปี 

โดยจากสถานการณ์ COVID-19 ท�าให้ผู้โดยสารท่ีใช้บริการลดลง

จากปี 2562 ถึงร้อยละ 64.70 โดยผู้โดยสารระหว่างประเทศลดลง

ร้อยละ 81.70 และภายในประเทศลดลงร้อยละ 44.90 (กอง

เศรษฐกิจการบิน, 2563) และเม่ือพิจารณาอุตสาหกรรมการบิน

ถอืว่าอยูใ่นช่วงเริม่อิม่ตวัเพราะเศรษฐกจิทีช่ะลอตวั ซึง่ส่งผลกระทบ

ต่อธุรกิจและการเดินทาง นอกจากน้ีการแข่งขันของธุรกิจการบิน 

ยงัคงรนุแรงอย่างต่อเน่ือง แม้ว่าต้นทนุราคาน�า้มนัจะปรบัตวัเพิม่ขึน้ 

แต่จะเห็นได้ว่าสายการบินก็ไม่สามารถปรับราคาบัตรโดยสาร 

เพิม่ขึน้ เนือ่งจากผูบ้รโิภคเริม่รบัรูร้าคาบตัรโดยสารจากการแข่งขัน

ท�ารายการส่งเสรมิการขายทีม่มีาตลอดท้ังปี ส่งผลให้ทกุสายการบนิ

ต้องใช้กลยุทธ์แข่งขันด้วยราคาโปรโมชั่นเท่าน้ันจึงจะแย่งชิงลูกค้า

ให้จองการเดินทางได้ (วรรณิกา  จิตตินรากร, 2562) นอกจากนี ้

เมือ่พจิารณาสถานการณ์ของสายการบนิต้นทนุต�า่ทีใ่ห้บรกิารในประเทศ 

จากการวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลของกองเศรษฐกิจการบิน  

ฝ่ายส่งเสริมอตุสาหกรรมการบนิ พบว่า ในปี พ.ศ. 2561 การให้บรกิาร 

ผูโ้ดยสารภายในประเทศ สายการบนิทีม่ส่ีวนแบ่งการขนส่งผูโ้ดยสาร

มากที่สุดคือ สายการบินไทยแอร์เอเชีย โดยมีส่วนแบ่งอยู่ที่ร้อยละ 

43 ของจ�านวนผู้โดยสารภายในประเทศ รองลงมาคือ สายการบิน

ไทยไลอ้อนแอร์ สายการบนินกแอร์ และสายการบนิไทยไทยเวยีตเจ็ท 

และเมื่อพิจารณาเส้นทางการเดินทางระหว่างประเทศ สายการบิน

ที่มีส่วนแบ่งการขนส่งผู้โดยสารมากท่ีสุดคือ สายการบินไทยแอร์

เอเชีย มีส่วนแบ่งร้อยละ 50 รองลงมาคือ สายการบินไทยไลอ้อน

แอร์ สายการบินไทยแอร์เอเชียร์เอ็กซ์ สายการบินนกสกู ๊ต  

สายการบินนกแอร์และสายการบินไทยเวียตเจ็ท และเมื่อรวบรวม

ข้อมูลในภาพรวมพบว่า สายการบินไทยแอร์เอเชียมีส่วนแบ่งตลาด

สูงสุดถึงร้อยละ 45 ของการเดินทางด้วยสายการบินต้นทุนต�่า

ทั้งหมด (กองเศรษฐกิจการบิน ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมการบิน, 

2564) ซึ่งจากส่วนแบ่งทางการตลาดของสายการบินทั้งที่ให้บริการ

เส้นทางในประเทศและต่างประเทศ รวมทัง้ส่วนแบ่งตลาดในภาพรวม 

จะเห็นได้ว่า ในแต่ละส่วนแบ่งตลาดจะมีเพียงสายการบินไทยแอร์ 

เอเชยีร์ทีเ่ป็นผู้น�าตลาด ดงันัน้ หากสายการบนิต้นทนุต�า่อืน่ต้องการ

เพิ่มส ่วนครองตลาดให้มากขึ้นกว ่าเดิมจะต้องมีการพัฒนา 

องค์ประกอบของกระบวนการให้บรกิารให้เป็นไปตามความต้องการ

ของผู้โดยสารให้ได้

 ซึ่ งในป ัจจุบันจากสถานการณ์การระบาดของโรค  

COVID-19 ในช่วงปลายปี 2562 จนกระทั่งปัจจุบัน ส่งผลให้ 

สายการบินที่ให้บริการในประเทศและต่างประเทศล้วนได้รับ 

ผลกระทบและต้องมกีารปรบัตัวเป็นอย่างมาก ปัญหาส�าคัญอย่างหนึง่ 

ที่สายการบินต้องประสบ คือ การไม่สามารถให้บริการกับผู้โดยสาร

ได้ท�าให้ผลประกอบการไม่เป็นไปตามแผนที่ได้มีการวางเอาไว้ 

อย่างไรก็ตามเมื่อสถานการณ์ต่าง ๆ เริ่มดีขึ้น ทุกสายการบินที่ให้

บริการต้องสามารถเรียกความเช่ือมั่นของผู้โดยสารให้มาใช้บริการ

ด้วยการเดนิทางทางอากาศเช่นเดมิ เพือ่ท�าให้สายการบนิมกี�าไรและ

สามารถพยุงให้ธุรกิจกลับมาฟื้นตัวและอยู่รอดได้ ในท่ามกลาง

สถานการณ์การระบาดของโรคและสภาพของการแข่งขันที่มีความ

รุนแรง สายการบินต้นทุนต�่านับเป็นกลุ่มธุรกิจสายการบินท่ีได้รับ

ผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ความอยู่รอดของสายการบินกลุ่มนี้

คือ การมผู้ีใช้บรกิารจ�านวนมาก เพือ่ให้สามารถบริหารจัดการต้นทนุ

ที่เหมาะสมได้ กลยุทธ์ประการหน่ึงที่ธุรกิจควรน�ามาใช้ คือ การ

บริหารประสบการณ์ของผู้โดยสารในการใช้บริการ โดย พัลลภา   

ปีติสันต์ (2555 : 94-96) ได้กล่าวว่า การบริหารประสบการณ์ลูกค้า

เป็นการท�าให้ทุกจุดสัมผัสที่ลูกค้าต้องพบเจอ ติดต่อ สัมผัสกับ 

ร้านค้าเกิดความประทบัใจมากทีส่ดุและเกนิความคาดหวงัของลกูค้า 

โดยในการสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้านั้นบริษัทจ�าเป็นต้อง

พัฒนาจุดติดต่อต่าง ๆ ให้สอดคล้องกันและสามารถสร้างความ

ประทับใจ ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนก่อนตัดสินใจซื้อ ระหว่างซื้อ และใน

ขัน้ตอนหลังการซือ้ไปแล้วซึง่ธรุกิจในปัจจบุนัส่วนใหญ่มุง่ไปท่ีขัน้ตอน 

ก่อนการตัดสินใจซื้อ เนื่องจากประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจะเป็น

ประโยชน์ทางตรง สามารถวัดผลและเพิ่มมูลค่าได้ทันที นอกจากนี้

จากการศึกษาวิจัยของ ณัฏฐา  อุ่ยมานะชัย และพงศ์ปณต  พัสระ 

(2558 : 44) ได้ศึกษาเร่ือง แนวทางการสร้างประสบการณ์ 

เชิงอารมณ์ส�าหรับผู้บริโภคโดยได้อธิบายว่าการสร้างการรับรู้ทาง

อารมณ์เป็นความพยายามของแต่ละตราสินค้าในการน�าเสนอ

ประสบการณ์ซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของผู้บริโภค อาทิ 
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รสนยิม หรอืความทรงจ�าในอดตีมาใช้ เพือ่สอดแทรกในทกุช่องทาง 

การสื่อสารที่สามารถเชื่อมโยงกับผู้บริโภคได้ ทั้งนี้เพื่อสร้างความ 

พึงพอใจให้เกิดกับผู้บริโภคจนกระทั่งผู้บริโภคเกิดความรู้สึกผูกพัน

และภักดีต่อตราสินค้า 

 การศึกษาเกี่ยวกับความต้องการจ�าเป็นเป็นกระบวนการ

หนึง่ในการประเมนิเกีย่วกับความแตกต่างของสภาพทีเ่กดิข้ึนจรงิกบั

สภาพที่ควรจะเป็น ซึ่ง Kaufman & English (1979 : 8) ได้อธิบาย

ว่าความต้องการจ�าเป็นคอืกระบวนการหาความต้องการทีเ่ป็นผลลพัธ์ 

สดุท้ายหรอืผลผลติทีไ่ด้หรอืผลลพัธ์ทีไ่ด้หรอืเป็นกระบวนการสังเกต 

ทดลองเพื่อต้องการหาผลผลิตมาเทียบกับเกณฑ์เพื่อแสดงให้เห็น 

ถึงการพัฒนา ด้วยเหตุนี้การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

ของธรุกจิสายการบนิจะต้องเกิดจากความเข้าใจสภาพการด�าเนินงาน 

ที่เป็นอยู่ ณ ขณะปัจจุบันเพื่อให้สามารถน�าข้อมูลที่ได้ไปใช้ส�าหรับ

การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการในการบรหิารจัดการภายในสายการบนิ 

ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมตามความต้องการของผู้โดยสาร

 จากทีม่าและความส�าคญัของปัญหาดังกล่าวข้างต้นท�าให้

ผูว้จิยัสนใจศกึษาวิจัยเร่ือง ความสามารถในการบรหิารประสบการณ์

ของสายการบนิต้นทนุต�า่ตามความคดิเหน็ของผู้โดยสารทีใ่ช้บรกิาร

สนามบินที่ด�าเนินงานโดยกรมท่าอากาศยานในประเทศไทย ทั้งน้ี

ผลทีค่าดว่าจะได้รับจะท�าให้ผูบ้รหิารสายการบนิต่าง ๆ  รวมทัง้ธรุกจิ

ที่เก่ียวข้องสามารถน�าผลท่ีได้จากการศึกษาวิจัยไปใช้เป็นส่วนหนึ่ง

ในการพิจารณาก�าหนดกลยทุธ์ในการบรหิารจดัการได้อย่างเหมาะสม 

ในยุคปัจจุบันและในอนาคตมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาสภาพท่ีคาดหวังของความสามารถในการ

บริหารประสบการณ์ของสายการบินต้นทุนต�่าตามความคิดเห็น 

ของผูโ้ดยสารทีใ่ช้บริการสนามบนิทีด่�าเนนิงานโดยกรมท่าอากาศยาน 

ในประเทศไทย

 2. เพื่อศึกษาสภาพที่เป็นจริงของความสามารถในการ

บริหารประสบการณ์ของสายการบินต้นทุนต�่าตามความคิดเห็น 

ของผูโ้ดยสารทีใ่ช้บริการสนามบนิทีด่�าเนนิงานโดยกรมท่าอากาศยาน 

ในประเทศไทย

 3. เพื่อประเมินความต้องการจ�าเป็นของความสามารถ

ในการบริหารประสบการณ์ของสายการบนิต้นทนุต�า่ตามความคดิเหน็ 

ของผูโ้ดยสารทีใ่ช้บริการสนามบนิทีด่�าเนนิงานโดยกรมท่าอากาศยาน 

ในประเทศไทย

นิยามศัพท์เฉพาะ
 ผู้โดยสารชาวไทย หมายถึง ผู้โดยสารชาวไทยที่เป็นผู้ที่ 

ใช้บริการสายการบินต้นทุนต�่าที่มีเส้นทางบินที่เปิดให้บริการใน

สนามบินที่บริหารโดยกรมท่าอากาศยานเท่านั้น

 การบรหิารประสบการณ์ หมายถงึ การบริหารจัดการด้าน

การให้บรกิารของสายการบินต้นทนุต�า่ทีใ่ห้บรกิารกับผู้โดยสาร โดย

การบริหารประสบการณ์ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษา 

รูปแบบการบริหารงาน 5 ด้าน ดังนี้

 1. ด้านประสบการณ์การรบัสัมผัส หมายถงึ สายการบนิ

ต้นทุนต�่า มีการบริหารจัดการเพื่อสร้างการรับสัมผัสที่ดีที่สุดให้กับ

ผู้โดยสารในการใช้บริการบนเที่ยวบินและจุดสัมผัสอื่น เช่น การ

สร้างสรรค์ระบบกลิ่นภายในห้องผู้โดยสารบนเที่ยวบิน สายการบิน

มรีะบบรกัษาความสะอาดบนเท่ียวบนิ สายการบนิมกีารสร้างสมัผสั

ของความรู้สึกผ่านการให้บริการจากพนักงาน เป็นต้น 

 2. ด้านประสบการณ์ทางอารมณ์ หมายถึง เป็นการ

บริหารจัดการสายการบินเพื่อเสริมสร้างสุนทรียภาพซ่ึงเป็นความ

รู้สึกที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหน่ึงจากการให้บริการของสายการบิน

ต้นทุนต�่าในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การให้บริการด้วยใจของพนักงาน

สายการบนิ พนกังานสายการบนิให้บรกิารอย่างเป็นมติร การออกแบบ 

ขั้นตอนในการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว เป็นต้น

 3. ด้านประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจ 

หมายถึง เป็นรูปแบบการให้บริการของสายการบินต้นทุนต�่าที่ช่วย

ให้ผู ้โดยสารได้รับข้อมูลในการให้บริการอย่างถูกต้อง รวดเร็ว  

ครบถ้วน เช่น สายการบินมีช่องทางในการส่ือสารเพ่ือสร้างความ

เข้าใจรูปแบบการให้บริการของสายการบิน สายการบินมีพนักงาน

ที่สามารถแนะน�าการใช้บริการที่ช่วยสร้างความเข้าใจท่ีง่ายขึ้น  

สายการบินมีการส่งข่าวสารของบริษัทไปยังผู้โดยสารผ่านช่องทาง

ที่หลากหลาย เช่น สื่อสังคมออนไลน์ หรือเป็นข้อความผ่านระบบ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น

 4. ด้านประสบการณ์ทางกายภาพ พฤติกรรมและวิถชีวีติ 

หมายถึง เป็นการสร้างประสบการณ์รับสัมผัสที่สามารถสัมผัสหรือ

รับรู้ได้อย่างชัดเจนของผู้โดยสารขณะใช้บริการ เช่น สายการบิน 

มีการออกแบบบรรยากาศในห้องโดยสารให้มีเอกลักษณ์เฉพาะ 

สายการบิน สายการบินจัดให้มีส่ิงอ�านวยความสะดวกท่ีมีความ 

ทันสมัยบนเที่ยวบิน เช่น ระบบ WIFI เป็นต้น

 5. ด้านประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสังคม หมายถึง 

เป็นการสร้างประสบการณ์ให้กับผู้โดยสารโดยใช้รายละเอียดทาง

สังคมเป็นแนวทางในการให้บริการ เช่น พนักงานของสายการบิน 

ให้บรกิารอย่างระมดัระวงักบัผูโ้ดยสารกลุม่พิเศษเช่น ผูส้งูอาย ุหรอื

ผู้โดยสารที่ก�าลังตั้งครรภ์ สายการบินสร้างเอกลักษณ์ในการให้

บริการผ่านเส้นทางการบินในแต่ละเส้นทาง เช่น พนักงานท่ีให้

บริการบนเครื่องใช้ภาษาถิ่นในการสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลข่าวสาร 

บนเที่ยวบิน เป็นต้น ทั้งนี้ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสังคม จะช่วย

ส่งเสรมิสนบัสนนุความเป็นกนัเองและความเป็นเอกลกัษณ์ในแต่ละ

เส้นทางการบินได้ดีมากยิ่งขึ้น
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วิธีด�าเนินการวิจัย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยั คอื ผูโ้ดยสารชาวไทยทีใ่ช้บรกิาร

สายการบนิต้นทนุต�า่ในสนามบนิทีบ่รหิารงานโดยกรมท่าอากาศยาน

ในประเทศไทย 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้โดยสารชาวไทยที่เป็น 

ผู ้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต�่าในสนามบินท่ีด�าเนินการโดย 

กรมท่าอากาศยาน โดยในการศึกษาวิจัยนี้ผู้วิจัยไม่ทราบจ�านวน 

กลุ่มประชากรที่แน่นอนจึงได้ใช้สูตรการค�านวณกลุ่มตัวอย่างกรณี

ไม่ทราบจ�านวนประชากรของ Cochran (1953) อ้างถึงในยุทธ   

ไกยวรรณ์ (2552 : 77) โดยผู้วิจัยก�าหนดให้สัดส่วนของประชากร

เท่ากับ .50 ต้องการระดับความเชื่อมั่น 95% และยอมให้มี

ความคลาดเคลื่อนได้ 5% ได้จ�านวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 384.16 

แต่ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีผู ้วิจัยได้เพิ่มจ�านวนกลุ่มตัวอย่างเป็น  

400 คน เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการสุ่มตัวอย่างที่มีสัดส่วน

เดียวกันในแต่ละพื้นที่ ด้วยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน ดังนี้

 ขั้นตอนที่ 1 ท�าการคัดเลือกสนามบินที่ด�าเนินการโดย

กรมท่าอากาศยานจากจ�านวนทัง้สิน้ 29 สนามบนิ ทีด่�าเนนิการโดย

กรมท่าอากาศยาน ด้วยการสุ่มแบบง่ายโดยใช้การจับสลากเพื่อให้

ได้จ�านวน 8 สนามบิน

 ขั้นตอนที่ 2 ก�าหนดสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างเพื่อให ้

กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการศึกษาวจิยัมจี�านวนทีเ่ท่ากนัจาก 8 สนามบนิ 

โดยก�าหนดจ�านวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 50 ตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น  

400 ตัวอย่าง

 ขั้นตอนที่ 3 ท�าการเก็บข้อมูลจากกลุ ่มตัวอย่างใน  

8 สนามบนิ ทีด่�าเนนิการโดยกรมท่าอากาศยาน ด้วยวธิกีารสุม่แบบ

เจาะจงกบัผูโ้ดยสารชาวไทยทีใ่ช้บรกิารสายการบินต้นทนุต�า่ เพือ่ให้

ได้กลุ่มตัวอย่างครบตามจ�านวนที่ต้องการ

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

 1. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู คอื แบบสอบถาม 

จ�านวน 400 ชุด โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู ้โดยสารที่เป็น 

ผู ้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต�่าในสนามบินท่ีด�าเนินการโดย 

กรมท่าอากาศยานโดยแบบสอบถามจะมีองค์ประกอบที่ส�าคัญ

จ�านวน 3 องค์ประกอบหลัก ดังนี้

  ส่วนที ่1 แบบสอบถามเกีย่วกบัข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบ

แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งเป็นค�าถามแบบปลายปิด 7 ข้อ โดยมีค�าตอบ

ให้เลือก ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยที่ได้รับ

ต่อเดือน จ�านวนครั้งโดยเฉลี่ยในการเดือนทางต่อเดือน และ

วัตถุประสงค์ส�าคัญในการเดินทาง

  ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพที่คาดหวังและ

สภาพที่เป็นจริงความสามารถในการบริหารประสบการณ์ของ 

สายการบินต้นทุนต�่าตามความคิดเห็นของผู้โดยสารท่ีใช้บริการ

สนามบนิทีด่�าเนินงานโดยกรมท่าอากาศยานในประเทศไทย โดยข้อ

ค�าถามเป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ของ Likert 

โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้

  5 หมายถึง มสีภาพทีค่าดหวงั/สภาพทีเ่ป็นจรงิอยูใ่น 

    ระดับมากที่สุด

  4 หมายถึง มสีภาพทีค่าดหวงั/สภาพทีเ่ป็นจรงิอยูใ่น 

    ระดับมาก

  3 หมายถึง มสีภาพทีค่าดหวงั/สภาพทีเ่ป็นจรงิอยูใ่น 

    ระดับปานกลาง

  2 หมายถึง มสีภาพทีค่าดหวงั/สภาพทีเ่ป็นจรงิอยูใ่น 

    ระดับน้อย

     1 หมายถึง มสีภาพทีค่าดหวงั/สภาพทีเ่ป็นจรงิอยูใ่น 

    ระดับน้อยที่สุด

  ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหาร

ประสบการณ์ของสายการบินต้นทุนต�่า

 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

 1. น�าแบบสอบถามทีผู้่วจิยัพฒันาขึน้ตามแนวทางในการ

ศึกษาให้ผู้ที่มีประสบการณ์ที่ก�าลังปฏิบัติงานในธุรกิจสายการบิน

ตรวจสอบข้อค�าถามเบื้องต้น

 2. น�าแบบสอบถามจากขั้นตอนที่ 1 เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ

ตรวจสอบข้อค�าถาม (IOC) จ�านวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาความ

สอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกับวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัย โดย

ท�าการคัดเลือกเฉพาะข้อค�าถามที่มีค่าตั้งแต่ 0.67-1.00 รวมท้ัง

ด�าเนินการปรับปรุงข้อค�าถามให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นตามค�า

แนะน�าของผู้ทรงคุณวุฒิ

 3. น�าแบบสอบถามจ�านวน 30 ชุด ไปด�าเนินการเก็บ

รวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง ที่มีลักษณะเหมือนกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ง

ในการศกึษานีค้อื ผูโ้ดยสารชาวไทยทีใ่ช้บรกิารสายการบนิต้นทนุต�า่

ในสนามบินที่บริหารงานโดยกรมท่าอากาศยาน จากนั้นท�าการ

วิเคราะห์ค่าความเช่ือม่ัน (Reliability) โดยได้ค่าความเช่ือมั่นของ

แบบสอบถามทั้งฉบับที่ .92 

 การวิเคราะห์ข้อมูลและวิธีทางสถิติที่ใช้

 1. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาโดยการใช ้

ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการ

วิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถามตอนที่ 2 เพื่อตอบวัตถุประสงค ์

ข้อที่ 1-2 

  ส�าหรบัเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลีย่ของข้อมลู 

ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ของบุญชม  ศรีสะอาด (2560 : 102-103) ดังนี้

  4.51-5.00 หมายถึง สภาพท่ีคาดหวงั/สภาพทีเ่ป็นจรงิ 

    อยู่ในระดับมากที่สุด

  3.51-4.50 หมายถึง สภาพท่ีคาดหวงั/สภาพทีเ่ป็นจรงิ 

    อยู่ในระดับมาก
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  2.51-3.50 หมายถึง สภาพท่ีคาดหวงั/สภาพทีเ่ป็นจรงิ 

    อยู่ในระดับปานกลาง

  1.51-2.50 หมายถึง สภาพท่ีคาดหวงั/สภาพทีเ่ป็นจรงิ 

    อยู่ในระดับน้อย

  1.00-1.50 หมายถึง สภาพท่ีคาดหวงั/สภาพทีเ่ป็นจรงิ 

    อยู่ในระดับน้อยที่สุด  

 2. การวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินความต้องการ

จ�าเป็นเพื่อจัดล�าดับความต้องการจ�าเป็น ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ท�าให้

ทราบถึงประเด็นปัญหาหรือความต้องการจ�าเป็นท่ีควรได้รับการ

พฒันาอย่างเร่งด่วน โดยใช้เทคนคิ Modified Priority Needs Index 

(PNI
modified

) ของ สุวมิล  ว่องวานชิ (2558 : 18) เพ่ือตอบวตัถปุระสงค์

ข้อที่ 3   

ผลการวิจัย 

 จากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้โดยสารที่ใช้

บริการสายการบินต้นทุนต�่าที่ด�าเนินงานโดยกรมท่าอากาศยาน 

ในประเทศไทย สามารถน�าเสนอผลได้ดังตารางที่ 1-3 ดังนี้

ตารางที่	1 แสดงค่าเฉลี่ย ( X̄  ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับของสภาพที่คาดหวังของความสามารถในการบริหารประสบการณ ์

  ของสายการบนิต้นทนุต�า่ตามความคดิเห็นของผู้โดยสารทีใ่ช้บรกิารสนามบนิทีด่�าเนนิงานโดยกรมท่าอากาศยานในประเทศไทย 

  โดยรวมและรายด้าน

ข้อที่ ความสามารถในการบริหารประสบการณ์ X̄ S.D. ระดับของสภาพที่คาดหวัง อันดับที่

1 ด้านประสบการณ์การรับสัมผัส 4.72 0.31 มากที่สุด 3

2 ด้านประสบการณ์ทางอารมณ์ 4.64 0.29 มากที่สุด 5

3 ด้านประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ 4.71 0.26 มากที่สุด 4

4 ด้านประสบการณ์ทางกายภาพ พฤติกรรมและวิถีชีวิต 4.76 0.27 มากที่สุด 2

5 ด้านประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสังคม 4.77 0.28 มากที่สุด 1

รวม 4.72 0.22 มากที่สุด

 จากตารางที่ 1 พบว่า สภาพที่คาดหวังของความสามารถ

ในการบริหารประสบการณ์ของสายการบนิต้นทนุต�า่ตามความคดิเหน็ 

ของผูโ้ดยสารทีใ่ช้บริการสนามบนิทีด่�าเนนิงานโดยกรมท่าอากาศยาน 

ในประเทศไทยโดยรวมและรายด้านอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ ( ̄X  = 4.72, 

S.D. = 0.22) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้โดยสารมีความ 

คาดหวังในการบริหารประสบการณ์อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกด้าน 

โดยสามารถเรียงล�าดับสภาพท่ีคาดหวังจากคะแนนเฉลี่ยได้ดังนี้  

ด้านประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสังคม ( X̄  = 4.77, S.D. = 0.28)  

รองลงมาด้านประสบการณ์ทางกายภาพ พฤติกรรมและวิถีชีวิต  

( ̄X  = 4.76, S.D. = 0.27) ด้านประสบการณ์การรบัสมัผสั ( ̄X  = 4.72, 

S.D. = 0.31) ด้านประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  

( X̄  = 4.71, S.D. = 0.26) และด้านประสบการณ์ทางอารมณ์  

( X̄  =  4.64, S.D. = 0.29) ตามล�าดับ

ตารางที่	2 แสดงค่าเฉลี่ย ( X̄  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับของสภาพที่เป็นจริงของความสามารถในการบริหารประสบการณ ์

  ของสายการบนิต้นทนุต�า่ตามความคดิเห็นของผู้โดยสารทีใ่ช้บรกิารสนามบนิทีด่�าเนนิงานโดยกรมท่าอากาศยานในประเทศไทย 

  โดยรวมและรายด้าน               

ข้อที่ ความสามารถในการบริหารประสบการณ์ X̄ S.D. ระดับของสภาพที่คาดหวัง อันดับที่

1 ด้านประสบการณ์การรับสัมผัส 3.84 0.22 มาก 4

2 ด้านประสบการณ์ทางอารมณ์ 3.82 0.33 มาก 5

3 ด้านประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ 4.09 0.24 มาก 1

4 ด้านประสบการณ์ทางกายภาพ พฤติกรรมและวิถีชีวิต 3.91 0.23 มาก 3

5 ด้านประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสังคม 4.02 0.21 มาก 2

รวม 3.94 0.12 มาก
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 จากตารางที่ 2 พบว่า สภาพที่เป็นจริงของความสามารถ

ในการบริหารประสบการณ์ของสายการบนิต้นทนุต�า่ตามความคดิเหน็ 

ของผูโ้ดยสารทีใ่ช้บริการสนามบนิทีด่�าเนนิงานโดยกรมท่าอากาศยาน 

ในประเทศไทยโดยรวมและรายด้านอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ ( ̄X  = 3.94, 

S.D. = 0.12) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สภาพที่เป็นจริง 

ในความสามารถการบริหารประสบการณ์อยู่ในระดับมากทุกด้าน 

โดยสามารถเรียงล�าดับสภาพที่เป็นจริงจากคะแนนเฉลี่ยได้ดังนี้  

ด้านประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ( X̄  = 4.09,  

S.D. = 0.24) รองลงมาด้านประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสังคม  

( ̄X  = 4.02, S.D. = 0.21) ด้านประสบการณ์ทางกายภาพ พฤตกิรรม

และวิถีชีวิต ( ̄X  = 3.91, S.D. = 0.23) ด้านประสบการณ์การรบัสมัผัส 

( X̄  = 3.84, S.D. = 0.22) และด้านประสบการณ์ทางอารมณ์  

( X̄  = 3.82, S.D. = 0.33) ตามล�าดับ

ตารางที่	3 ผลการประเมินความต้องการจ�าเป็นของความสามารถในการบริหารประสบการณ์ของสายการบินต้นทุนต�่าตามความคิดเห็น 

  ของผู้โดยสารที่ใช้บริการสนามบินที่ด�าเนินงานโดยกรมท่าอากาศยานในประเทศไทย

ข้อที่
ความสามารถในการบริหารประสบการณ์

ของสายการบินต้นทุนต�่า
I D I-D PNI ค่าร้อยละ อันดับที่

1 ประสบการณ์การรับสัมผัส 4.72 3.84 0.88 0.23 23.00 1

2 ประสบการณ์ทางอารมณ์ 4.64 3.82 0.82 0.21 21.00 3

3 ประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ 4.71 4.09 0.62 0.15 15.00 5

4 ประสบการณ์ทางกายภาพ พฤติกรรมและวิถีชีวิต 4.76 3.91 0.85 0.22 22.00 2

5 ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสังคม 4.77 4.02 0.75 0.19 19.00 4

โดยภาพรวม 4.72 3.94 0.78 0.20 20.00

 จากตารางที่ 3 พบว่า ความต้องการจ�าเป็นของความ

สามารถในการบริหารประสบการณ์ของสายการบินต้นทุนต�่าตาม

ความคิดเห็นของผู้โดยสารท่ีใช้บริการสนามบินท่ีด�าเนินงานโดย

กรมท่าอากาศยานในประเทศไทย พบว่า โดยรวมมีความต้องการ

จ�าเป็นคิดเป็นร้อยละ 20.00 (PNI
modified

 = 0.20) เม่ือพิจารณา 

รายด้านพบว่า ด้านประสบการณ์รับสัมผัสมีความต้องการจ�าเป็น 

อยู่ในอันดับที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 23.00 (PNI
modified

 = 0.23) ด้าน

ประสบการณ์ทางกายภาพ พฤติกรรมและวิถีชีวิต คิดเป็นร้อยละ 

22.00 (PNI
modified

 = 0.22) ด้านประสบการณ์ทางอารมณ์ คิดเป็น

ร้อยละ 21.00 (PNI
modified

 = 0.21) ด้านประสบการณ์ทีเ่กีย่วข้องกับ

สังคม คิดเป็นร้อยละ 19.00 ส่วนด้านที่มีความจ�าเป็นน้อยที่สุด คือ 

ด้านประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ คิดเป็นร้อยละ 

15.00 (PNI
modified

 = 0.15)

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลของการศึกษาพบว่าสภาพท่ีคาดหวังของความ

สามารถในการบริหารประสบการณ์ของสายการบินต้นทุนต�่าและ

ความพึงพอใจตามความคิดเห็นของผู้โดยสารที่ใช้บริการสนามบิน 

ที่ด�าเนินงานโดยกรมท่าอากาศยานในประเทศไทยในภาพรวมและ

รายด้านอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากเป็นความต้องการ

พื้นฐานของผู้โดยสารทุกคนท่ีต้องการการได้รับการบริการที่ดีจาก

สายการบินแม้ว่าผู้ให้บริการจะเป็นสายการบินต้นทุนต�่าก็ตาม  

แต่เน่ืองด้วยสภาพของการแข่งขนัของธรุกจิสายการบนิมกีารแข่งขนั

กนัค่อนข้างสงู ด้วยเหตผุลนีจ้งึเป็นผลให้ความคาดหวงัว่าสายการบนิ 

จะให้บริการอย่างเกินความคาดหมายของผู้โดยสารย่อมมีมากขึ้น 

ซึ่งสอดคล้องกับ สมพงษ์  อัศวริยธิปัติ (2563 : 179) ได้อธิบาย

แนวทางในการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้โดยสาร โดยธุรกิจ 

สายการบินจะต้องด�าเนินการศึกษาความคาดหวังของผู้โดยสาร 

ทั้งที่เป็นผู้โดยสารในปัจจุบันและในอนาคต เพื่อสร้างการรับรู้ท่ี

เหมาะสม นอกจากน้ียังสอดคล้องกับปัจจัยในการเลือกการรับรู ้

ของผู้บริโภคโดย Smithikri (2011 อ้างถึงใน ณัฏฐา  อุ่ยมานะชัย

และพงศ์ปณต  พัสระ (2558 : 47) ที่กล่าวว่า ความคาดหวังเป็นผล

มาจากประสบการณ์ในอดีต หรือการได้รับการบอกต่อจากบุคคล

ใกล้ชิด ซึ่งผู้บริโภคมักจะเลือกรับรู้ผลิตภัณฑ์หรือบริการตามความ

คาดหวังของตนเอง นอกจากน้ียังสอดคล้องกับการศึกษาของ 

ทกัษญา  สง่าโยธนิ, อจัจิมา  ศภุจรยิาวตัร และตตยิะ  ฉมิพาล ี(2562) 

ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการให้บริการของธุรกิจ

ท่องเทีย่วในจังหวดัจนัทบรุ ีส�าหรบัธรุกจิทีพ่กั และธรุกจิร้านอาหาร 

ผลการศึกษาพบว่า แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการให้บริการตาม

ความต้องการของนักท่องเที่ยว ส�าหรับธุรกิจที่พักและร้านอาหาร 

ได้แก่การรูจ้กัและเข้าใจลูกค้าโดยการสร้างความประทบัใจให้เกดิขึน้

 ผลการศึกษาสภาพที่เป็นจริงของความสามารถในการ

บริหารประสบการณ์ของสายการบินต้นทุนต�่าตามความคิดเห็น 

ของผูโ้ดยสารทีใ่ช้บรกิารสนามบนิทีด่�าเนนิงานโดยกรมท่าอากาศยาน
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ในประเทศไทยในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่งเม่ือ

พิจารณาแล้วจะเห็นว่าสภาพที่เป็นจริงตามความคิดเห็นของ 

ผู้โดยสารสายการบินต้นทุนต�่าท่ีเกิดข้ึนน้ันยังมีความแตกต่างจาก

สภาพที่คาดหวัง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู ้โดยสารย่อมมีพื้นฐาน 

ในความต้องการทีเ่ป็นสภาพทีค่าดหวงัของตนเองทีม่อียูแ่ล้ว แต่เมือ่

มาประสบกับสถานการณ์ที่ได้รับจริงในการใช้บริการจึงส่งผลให้

สภาพที่เป็นจริงอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ นันทสารี  สุขโต 

(2555 : 78) ได้อธิบายปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค 

ในตลาดระดับโลกโดยการรับรู้ของบุคคลจะขึ้นอยู่กับความรู้และ

ประสบการณ์ในอดีต และสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของณัฐสรวง  

แสนสิริกุล และประกอบ  ศิริประกอบ (2559 : 44) ได้ศึกษาวิจัย

เรื่อง ความพึงพอใจของผู้โดยสารท่ีมาขอตรวจหนังสือเดินทาง  

(ขาออก) เพื่อขออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศ ผลการศึกษา 

พบว่า โดยรวมผูโ้ดยสารมคีวามพงึพอใจในการให้บรกิารอยูใ่นระดบั

มากและต่างจากการศึกษาวิจัยของ สิริวัฒน์  มีแสงพราว และ

ไพโรจน์  เกิดสมุทร (2558 : 23) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจ

ของผู ้โดยสารที่มีต่อการให้บริการของสายการบินไทยสมายล์  

ผลการศึกษาพบว่า ผู้โดยสารมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ

สายการบินไทยสมายล์ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง

 เมื่อประเมินสภาพท่ีคาดหวังของความสามารถในการ

บริหารประสบการณ์ของสายการบินต้นทุนต�่าและสภาพท่ีเป็นจริง

ตามความคิดเห็นของผู้โดยสารท่ีใช้บริการสนามบินท่ีด�าเนินงาน 

โดยกรมท่าอากาศยานในประเทศไทย โดยรวมและรายด้านมีความ

แตกต่างกัน โดยในภาพรวมและรายด้านพบว่า สภาพท่ีเป็นจริงที ่

เกดิขึน้จากการใช้บรกิารยงัมค่ีาอยูใ่นระดบัทีต่�า่กว่าสภาพท่ีคาดหวงั 

ซึง่แสดงให้เหน็ว่า สายการบนิต้นทนุต�า่ทีใ่ห้บรกิาร ณ ท่าอากาศยาน

ที่บริหารโดยกรมท่าอากาศยาน ยังไม่สามารถเป็นไปตามสภาพที่

คาดหวังได้ อาจเนื่องมากจากผู้โดยสารท่ีใช้บริการสายการบิน 

ต้นทนุต�า่ในปัจจบุนัมปีระสบการณ์ในการใช้บรกิารมาเป็นระยะเวลา

นาน ท�าให้อาจมคีวามคดิเหน็ว่าสายการบนิควรมกีารพฒันารปูแบบ

ในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันก็จะมีกลุ่มผู้โดยสาร

ที่เป็นผู้โดยสารที่ยังไม่เคยใช้บริการก็มีความคาดหวังในการได้รับ

การบริการค่อนข้างสูง ดังนั้นจึงท�าให้เกิดความแตกต่างระหว่าง

สภาพทีค่าดหวังกบัสภาพทีเ่ป็นจริง ซ่ึงสมพงษ์  อศัวรยิธปัิต ิ(2563 : 

60) ได้อธิบายความต้องการของผู้โดยสารเป็นความต้องการที ่

นักการตลาดสายการบินต้องท�าความเข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  

ความต้องการที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันและความต้องการที่ซ่อนเร้นอยู่

 ผลการประเมนิความต้องการจ�าเป็นของความสามารถใน

การบริหารประสบการณ์ของสายการบนิต้นทุนต�า่ตามความคดิเหน็

ของผูโ้ดยสารทีใ่ช้บริการสนามบนิทีด่�าเนนิงานโดยกรมท่าอากาศยาน 

ในประเทศไทยพบว่า โดยรวมมีความต้องการจ�าเป็นคิดเป็น 

ร้อยละ 20.00 (PNI
modified

 = 0.20) เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า 

ด้านประสบการณ์รับสัมผัสมีความต้องการจ�าเป็นอยู่ในอันดับที่ 1 

คิดเป็นร้อยละ 23.00 (PNI
modified

 = 0.23) ซึ่งอาจเกิดจากผู้โดยสาร

ที่มีความต้องการที่จะผ่อนคลายในการเดินทาง อยากได้ความรู้สึก

ที่ดี มีระบบอากาศ ระบบกลิ่นที่ช่วยท�าให้การเดินทางมีความสุข 

มากขึ้น ส่วนด้านที่มีความจ�าเป็นน้อยที่สุด คือ ด้านประสบการณ์ที่

ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ คิดเป็นร้อยละ 15.00 (PNI
modified

 = 

0.15)

 ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า ความต้องการจ�าเป็นของผู้โดยสาร 

ในด้านทีก่่อให้เกิดความรูค้วามเข้าใจนัน้ ในการเดนิทางด้วยสายการบนิ 

ต้นทุนต�่า ผู้โดยสารมีความรู้ความเข้าใจในระบบการให้บริการและ

มีการใช้บริการส�าหรับการเดินทางจนเกิดความเคยชิน จึงท�าให ้

ความต้องการจ�าเป็นในด้านนี้อยู่ในอันดับสุดท้าย

สรุปผลการวิจัย 

 ผลของการวจิยัชีใ้ห้เหน็ถงึความจ�าเป็นเร่งด่วนในการพฒันา 

การให้บริการของสายการบินต้นทุนต�่า ท่ีมีความจ�าเป็นมากที่สุด 

คือ ด้านการบริหารประสบการณ์รับสัมผัส ด้านประสบการณ์ทาง

กายภาพ พฤติกรรมและวิถีชีวิต ด้านประสบการณ์ทางอารมณ์  

ด้านประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสังคม ส่วนด้านที่มีความจ�าเป็น 

น้อยที่สุด คือ ด้านประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ 

ข้อเสนอแนะส�าหรับการน�าผลการวิจัยไปใช้
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 1. ผู้ประกอบการ ผู้บริหารด้านการตลาดของธุรกิจ 

สายการบินต้นทุนต�่าควรก�าหนดนโยบายในประเด็นการบริหาร

ประสบการณ์ในการใช้บริการของผู้โดยสาร ในด้านการสร้าง

ประสบการณ์รับสัมผัสให้สามารถจับต้องได้มากขึ้น 

 2. ผู ้ประกอบการธุรกิจสายการบินต้นทุนต�่า ควรมี

มาตรการเชิงรุกในการบริหารประสบการณ์ของผู้โดยสาร โดยอาจ

ด�าเนนิมาตรการทีต้่องมคีวามเข้มข้นมากขึน้ โดยการสือ่สารมาตรการ 

ดังกล่าวไปยังผู้โดยสารกลุ่มเป้าหมายทั้งที่เป็นผู้โดยสารที่เดินทาง

ส่วนบุคคลและกลุ่มผู้โดยสารที่เป็นกลุ่มลูกค้าองค์การของธุรกิจ 

สายการบิน

 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ

 1. ธรุกจิสายการบินต้นทนุต�า่ควรด�าเนนิการอย่างเข้มข้น 

ในเรื่องของการบริหารการรับรู ้ประสบการณ์ด้านการรับสัมผัส 

ด้วยการพัฒนากระบวนการให้บริการ พนักงานของสายการบินให้

สามารถตอบสนองในด้านความรู้สึกของผู้โดยสารให้มากขึ้น เช่น 

การไหว้ตามแบบฉบับของความเป็นไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ควร

ปฏบิตัอิย่างเคร่งครดั หรอืการสือ่สารผ่านสายตา รอยยิม้ทีช่่วยสร้าง

ความประทับใจอย่างแท้จริง
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สมพงษ์  อัศวริยธิปัติ

 2. ธุรกิจสายการบินสร้างประสบการณ์ร่วมกันระหว่าง

การเดนิทางโดยอาจด�าเนนิการให้พนกังานทีใ่ห้บรกิารกบัผูโ้ดยสาร

ได้มีโอกาสมีกิจกรรมเล็ก ๆ ร่วมกันระหว่างการเดินทาง

 3. ธรุกจิสายการบนิควรสร้างบรรยากาศในการเดนิทาง

ที่สามารถสัมผัสได้ เช่น การพัฒนากลิ่นอ่อน ๆ ที่อาจเป็นกลิ่นของ

ดอกไม้ของไทยที่ให้ความรู้สึกสดชื่น เพื่อสร้างเอกลักษณ์ที่โดดเด่น

ของสายการบิน เป็นต้น 

 ข้อเสนอแนะส�าหรับการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป

 การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ ซึ่งท�าให้ได้ข้อมูล 

ในเชิงกว้างและเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้โดยสารชาวไทย  

ซึ่งในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป หากมีนักวิจัยสนใจด้านการบริหาร

ประสบการณ์ ควรด�าเนินการศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของวิธีการวิจัย

ด้วยการผสมผสานเชิงคณุภาพและเชงิปรมิาณเพือ่ให้ได้ข้อมลูเชงิลึก

มากขึ้น ในขณะเดียวกันอาจด�าเนินการเพิ่มกลุ ่มตัวอย่างเป็น 

ผู้โดยสารชาวต่างชาติแล้วน�าข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบกัน ซ่ึงจะ

ท�าให้เห็นผลที่ชัดเจนมากข้ึน ในขณะเดียวกันและยังช่วยสร้าง 

ความสามารถในการบริหารประสบการณ์ของธุรกิจสายการบินที่มี

ต่อผู้โดยสารได้ดียิ่งขึ้น

กิตติกรรมประกาศ 

 ผู้วิจัยขอขอบคุณ สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่ได้พิจารณามอบทุน

อุดหนุนส�าหรับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้
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บทคัดย่อ
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาการทดลองใช้ระบบอาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัล (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ก่อนและหลังจัดการเรียนรู้โดยใช้ระบบอาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัล และ (3) ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ระบบ

อาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัล กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ จ�านวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ระบบ

อาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัล 4 ระบบ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ  

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าทดสอบที 

 ผลการศึกษาพบว่า (1) ประสิทธิภาพของระบบอาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัล เป็นระบบฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นเพื่อการเรียนรู้แบบ

ออนไลน์ เปรียบเสมือนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ผู้เรียนจ�าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงแหล่งสารสนเทศที่อยู่หลาย ๆ แหล่ง และ

การเช่ือมโยงน้ันต้องไม่ยุ่งยากส�าหรับผู้เรียนและสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างกว้างขวาง ระบบอาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัล

จะประกอบด้วย ผล 4 ระบบ คือ 1) ฐานข้อมูลสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ 2) ฐานข้อมูลสื่อ e-book 3) ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู ้

ด้านวัฒนธรรมเสมือนจริง 3 มิติ 4) ฐานข้อมูลวรรณกรรมเด็กและเยาวชนออนไลน์ ท�าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะความคิด

วิเคราะห์และพัฒนาทักษะความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพและเพิ่มทักษะการเป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิตซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีท�าให้การศึกษา

ของประเทศเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีประสิทธิภาพ ในภาพรวมระดับมากที่สุด (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัด 

การเรียนรู้ด้วยระบบอาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัลหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ (3) นักเรียนมีความ

พึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบอาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัล ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

ค�าส�าคัญ : การเรียนรู้ดิจิทัล, กลุ่มชาติพันธุ์
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Abstract
 The objectives of this research were: 1) to study a test of a digital learning system, 2) to compare the  

learning achievement of before and after using the digital learning system, and 3) to investigate the satisfaction  

with the learning management of a four-systems digital learning system. The sample was 100 students. The research 

instrument were: a digital learning system, and achievement test and a students’ satisfaction questionnaire. The 

Statistics used for data analysis were percentage, arithmetic mean, standard deviation and t-test. 

 The study revealed that the digital learning system was effective to support online learning as students’ 

essential learning resources to apply technology skill for accessing others informational resources. This link had not 

to be complicated and use it easily and widely. The digital learning system consisted of four systems of data bases: 

1) online learning media, 2) e-book, 3) 3 D virtual reality of a cultural learning museum, and 4) online children and 

youth literature. These resulted in: 1) the students’ learning, critical thinking skill and development of their skills like 

knowledge, working and long-life learning as key factors of sustainable country development which was efficiency 

at the highest level in overall; 2) the students’ learning achievement after using the digital learning kingdom learning 

management was higher than before learning at the statistically significant level of 0.1; and 3) the overall students’ 

satisfaction with the digital learning kingdom learning management was at a high level.

Keywords : Digital Learning,  Hill tribe
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บทน�า 

 การพัฒนาระบบอาณาจักรการเรียนรู ้ดิจิทัลเพื่อให้

สอดคล้องกับการเรียนรู ้ในสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งเป็นยุคที่

เทคโนโลยสีารสนเทศเข้ามามบีทบาทในชวีติประจ�าวนัของนักเรยีน

ทุกระดับเป็นอย่างมาก การจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ในปัจจุบัน

จึงมีการใช้สื่อหรือการจัดนวัตกรรมเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ตเพื่อเข้า

มาช่วยในการจัดการเรียนรู้และเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความ

สนใจ เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการแสวงหาความรู้ 

สนับสนุนผู ้เรียนในการเรียนรู ้ ข้ันตอนการคิดอย่างวิเคราะห์ 

สงัเคราะห์ และการประเมนิค่า โดยครผููส้อนไม่ได้ท�าหน้าทีถ่่ายทอด

ความรู ้เพียงอย่างเดียวแต่เป็นผู ้อ�านวยความสะดวกให้ผู ้เรียน 

ได้เข้าถึงความรู้นั้น ๆ อย่างเป็นข้ันเป็นตอน การจัดการเรียนรู ้

ในศตวรรษที่ 21 ครูจึงมีความจ�าเป็นต้องจัดการเรียนการสอนแบบ

เน้นการจัดการสอนโดยการบรรยายและการเรียนรู้แบบออนไลน์

ร่วมกนัตามความเหมาะสมของสถานการณ์และบรบิทของแต่ละพืน้ที่ 

แต่สิ่งที่ส�าคัญและจ�าเป็นอย่างยิ่ง คือ ครูจะต้องเป็นผู้ออกแบบ 

การเรยีนรูแ้ละอ�านวยความสะดวกในการเรยีนรูใ้ห้กบัผูเ้รยีน ผูเ้รยีน

จงึจะเกิดการพัฒนาทกัษะการเรยีนรูซ้ึง่ถอืว่าส�าคญักว่าความรู ้และ

กระบวนการหาค�าตอบส�าคัญกว่าค�าตอบ นอกจากน้ันยังมีผู้ให้ 

ความเหน็ไว้ว่า เดก็ยคุใหม่เป็นคนยคุเจนเนอเรชนั (Generation Z) 

เป็นพวกที่ชอบใช้อินเทอร์เน็ต หรือที่เรียกกันว่าเป็นชาวเน็ต  

(Netizen) (วจิารณ์ พานชิ, 2555) การศกึษาผลการเรยีนรูผ่้านระบบ

อาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัลของของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ สังกัด

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 3 เป็นหนึง่

ในวธิกีารทีค่ณะผูวิ้จยัจะท�าข้ึนเพือ่ช่วยแก้ปัญหาเรือ่งความไม่เท่าเทยีม 

และความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา ซ่ึงส่งผลให้ผู้ท่ีขาดโอกาสหรือ

ไม่มโีอกาสได้ศกึษาในระบบโรงเรยีนปกตต้ิองไปประกอบอาชีพทีค่น

เหล่านั้นไม่ได้ชอบหรืออยากท�าก็ได้ หากแต่ด้วยวุฒิการศึกษาหรือ

ความรู้มเีฉพาะระบบโรงเรยีนอาจไม่ได้ส่งเสรมิให้นกัเรียนได้มโีอกาส

เรียนรู้ที่ดีกว่านั้นได้ การที่ประเทศไทยจะมีแหล่งเรียนรู้ที่ครบวงจร 

มีสื่อการศึกษาที่หลากหลายรูปแบบ หลากหลายประเภท และ 

ไม่จ�ากัดเวลา สถานที่ และจ�านวนผู้เข้าใช้สื่อเหล่านั้น อาจเป็น 

ช่องทางทีท่�าให้โอกาสของการศกึษาหาความรูอ้ยูใ่กล้ตวัมากขึน้และ

สามารถพัฒนาตนเองได้ด้วยตนเอง แม้จะไม่สามารถได้เรียนใน

ระบบโรงเรียนปกติก็ตาม แต่ในขณะเดียวกันผู้วิจัยพัฒนาระบบ

อาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัลนี้ก็ไม่ได้สร้างไว้เฉพาะผู้ที่ขาดโอกาส

เท่านั้น ผู้ที่ศึกษาในระบบโรงเรียน ก็สามารถศึกษาและหาความรู้

เพื่อพัฒนาตนเองและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองเช่นกัน ซึ่งความสามารถ

ในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองหรือ Self-Directed Learning นี้ก็เป็น

ทักษะที่จ�าเป็นและส�าคัญที่สุดในศตวรรษที่ 21 ด้วย การวิจัยครั้งนี้

มวีตัถปุระสงค์เพือ่เป็นแหล่งรวบรวมสือ่ต้นแบบการเรยีนรูใ้หม่ ๆ ใน 

รปูแบบต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นหนงัสอื (e-book) ภาพนิง่ ภาพเคล่ือนไหว 

สไลด์ ดนตรี วีดิทัศน์หรือบันทึกการสอนในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้

สามารถสบืค้นและค้นคนืทรพัยากรสารสนเทศทีม่คีณุค่าเหล่านีเ้พือ่

ประโยชน์ในด้านการเรียนการสอน รวมทั้งใช้เป็นแหล่งอ้างอิง หรือ

แหล่งเรยีนรูด้้วยตนเองได้โดยไม่จ�ากดัเวลาและสถานท่ี และหากเป็น

ไปได้ก็ต้องการเผยแพร่ระบบอาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัล นักเรียน

กลุ่มชาติพันธุ์ สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 3 นี้ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างในหลากหลายช่องทาง 

ในปีต่อ ๆ ไป ไม่ว่าจะเป็นการจัดอบรมการใช้งานระบบอาณาจักร

การเรยีนรูด้จิทิลัให้กบัครผููส้อนตามจงัหวัดต่าง ๆ  การประชาสมัพนัธ์

ไปยงัโรงเรยีน มหาวทิยาลยั ชมุชน การประชาสมัพนัธ์โดยใช้ Social 

Network เพือ่ให้กลุม่เป้าหมายได้ใช้ประโยชน์ได้จรงิและหลากหลาย 

และเพื่อเป็นการให้การใช้ระบบอาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัลของ

นกัเรยีนกลุ่มชาตพินัธุ ์สังกดัส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษา 

เชียงราย เขต 3 ในครั้งนี้เกิดประโยชน์สูงสุด เผยแพร่ให้ได้มากที่สุด 

มีการน�าไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาให้ดีข้ึน และ

สุดท้ายก็เพื่อให้อาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัลนี้สามารถท�าให้ผู้เรียน

เกิดการพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ ทั้งทักษะความรู ้ ทักษะ 

ในการประกอบอาชีพ และเพิ่มทักษะการเรียนรู้และส่งเสริมการให้

นักเรียนมุ่งสู่การเป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งจะเป็นปัจจัยท่ีส�าคัญ

ท�าระบบการศึกษาของประเทศไทยส่งเสริมให้เยาวชนที่เป็นก�าลัง

ส�าคัญของพลเมืองโลกในการพัฒนาประเทศให้สามารถเรียนรู้ 

ตลอดชีวิตและมีศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและ

สังคมอย่างยั่งยืนตลอดไป

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการด�าเนินงานวิจัย
 ผู้วิจัยได้ด�าเนินค้นคว้า ทบทวนวรรณกรรม และเรียนรู้

แนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบอาณาจักรการ

เรียนรู้ดิจิทัลในประเทศไทยและต่างประเทศ สรุปได้ดังนี้ คือ
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. ศกึษาการทดลองใช้ระบบอาณาจกัรการเรยีนรูด้จิทิลั 

 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลัง

จัดการเรียนรู้โดยใช้ระบบอาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัล   

 3. ศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้

ระบบอาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัล  

วิธีด�าเนินการวิจัย 

 การวิจัยเร่ืองผลของการใช้ระบบอาณาจักรการเรียนรู้

ดจิทิลัของนกัเรยีนกลุม่ชาตพินัธุ ์สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ผู้วิจัยด�าเนินการวิจัยโดยการพัฒนา

และสร้างน�าระบบอาณาจกัรการเรยีนรูด้จิทิลั ซ่ึงประกอบด้วย 4 ระบบ 

คือ 1) ฐานข้อมูลสื่อการเรียนรู้ออนไลน์  2) ฐานข้อมูลสื่อ e-book 

3) ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมเสมือนจริง  

3 มิติ 4) ฐานข้อมูลวรรณกรรมเด็กและเยาวชนออนไลน์ โดยม ี

รายละเอียดดังนี้

 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการทดลองระบบและประเมินคุณภาพ 

การพัฒนาระบบอาณาจักรเพื่อการเรียนรู้ดิจิทัลต่าง ๆ และพัฒนา

ระบบกลางเพื่อจัดการฐานข้อมูลการเรียนรู้ระบบย่อยเพื่อพัฒนา

แรงงานแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ได้พัฒนาปรับปรุงจากขั้นตอนที่ 1 

พร้อมมีคู่มือการใช้ระบบไปทดลองใช้ในสถานศึกษาในขอบเขต 

ทีศ่กึษา คอื นกัเรียนกลุม่ชาตพินัธุ ์สงักัดส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยผู้วิจัยอบรมให้ความรู้ผู้บริหาร

สถานศึกษา ครูช�านาญการ คณะครูและคณาจารย์ จากสถาบัน 

การศึกษาผู้ใช้ระบบก่อนด�าเนินการทดลอง ในระหว่างด�าเนินการ

ทดลอง ผู้วิจัยติดตาม สังเกต ปัญหา อุปสรรคในการใช้โปรแกรม 

พร้อมแก้ไข ปรับปรุง โดยใช้ระยะเวลาในการทดลอง 1 ภาคเรียน

ผลการทดลอง สรุปผลการสังเกตและสอบถามโดยใช้เครื่องมือวัด

ความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ในสถานศึกษาที่มีต่อระบบ 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ 

   - ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อการสอน

และเทคโนโลยีการศึกษา ส�าหรับการประเมินคุณภาพระบบ

อาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัล 

   - นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการ

ศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รวมจ�านวนนักเรียน 100 คน 

แบ่งออกเป็นกลุ่มทดลอง 50 คน กลุ่มควบคุม 50 คน ได้มาด้วยวิธี

การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

 พื้นที่ด�าเนินงาน 

 งานวิจัยนี้ด�าเนินการโดยจังหวัดครอบคลุมนักเรียน 

กลุ่มชาติพันธุ์ สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 3

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 1. ระบบอาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัล

 2. แบบประเมนิเพือ่หาประสิทธภิาพของระบบอาณาจกัร 

การเรียนรู้ดิจิทัล

 3. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 4. แบบประเมนิความพงึพอใจระบบอาณาจกัรการเรยีนรู้ 

ดิจิทัล

ภาพที่	1 กรอบแนวคิดการวิจัย

3 

 

หลากหลาย และเพ่ือเปนการใหการใชระบบอาณาจักรการเรียนรูดิจิทัลของนักเรียนกลุมชาติพันธุ สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3ในครั้งน้ีเกิดประโยชนสูงสุด เผยแพรใหไดมากท่ีสุด มีการนําไปใช
ประโยชนอยางตอเน่ือง มีการพัฒนาใหดีข้ึน และสุดทายก็เพ่ือใหอาณาจักรการเรียนรูดิจิทัลน้ีสามารถทําใหผูเรียน
เกิดการพัฒนาทักษะในดานตาง ๆ ท้ังทักษะความรู ทักษะในการประกอบอาชีพ และเพ่ิมทักษะการเรียนรูและ
สงเสริมการใหนักเรียนมุงสูการเปนนักเรียนรูตลอดชีวิต ซึ่งจะเปนปจจัยท่ีสําคัญทําระบบการศึกษาของประเทศไทย
สงเสริมใหเยาวชนท่ีเปนกําลังสําคัญของพลเมืองโลกในการพัฒนาประเทศใหสามารถเรียนรูตลอดชีวิตและมี
ศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและสังคมอยางยั่งยืนตลอดไป 
กรอบแนวคิดท่ีใชในการดําเนินงานวิจัย 
 ผูวิจัยไดดําเนินคนควา ทบทวนวรรณกรรม และเรียนรูแนวคิดทฤษฎีตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาระบบ
อาณาจักรการเรียนรูดิจิทัลในประเทศไทยและตางประเทศ สรุปไดดังน้ี คือ 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 









 
 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย  
 1. ศึกษาการทดลองใชระบบอาณาจักรการเรียนรูดิจิทัล  

2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอนและหลังจัดการเรียนรูโดยใชระบบอาณาจักรการเรียนรูดจิิทัล    
 3. ศึกษาความพึงพอใจท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใชระบบอาณาจกัรการเรียนรูดิจิทัล   
 
อุปกรณ และวิธีดําเนินการวิจัย  
 การวิจัยเรื่องผลของการใชระบบอาณาจักรการเรียนรูดิจิทัลของนักเรียนกลุมชาติพันธุ สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ผูวิจัยดําเนินวิจัย โดยการพัฒนาและสรางนําระบบอาณาจักรการ
เรียนรูดิจิทัล  ซ่ึงประกอบดวย 4 ระบบ คือ 1) ฐานขอมูลสื่อการเรียนรูออนไลน  2) ฐานขอมูลสื่อ ebook 3) 
ฐานขอมูลพิพิธภัณฑเพ่ือการเรียนรูดานวัฒนธรรมเสมือนจริง 3 มิติ  4) ฐานขอมูลวรรณกรรมเด็กและเยาวชน
ออนไลน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
  ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองระบบและประเมินคุณภาพการพัฒนาระบบอาณาจักรเพ่ือการเรียนรูดิจิทัล
ตางๆ และพัฒนาระบบกลางเพ่ือจัดการฐานขอมูลการเรียนรูระบบยอยเพ่ือพัฒนาแรงงานแหงศตวรรษท่ี 21 ท่ีได
พัฒนาปรับปรุงจากข้ันตอนท่ี 1 พรอมมีคูมือการใชระบบไปทดลองใชในสถานศึกษาในขอบเขตท่ีศึกษา คือ นักเรียน
กลุมชาติพันธุ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยผูวิจัยอบรมใหความรูผูบริหาร

แนวคิดจาก :  
 แนวคิดการเรียนรูรวมกัน (Collaborative)  
 ระบบฐานขอมูลดิจิทัลตอการพัฒนาการเรียนรูของ

นักเรียน 
 การบูรณาการหองสมุดดิจิทัลกับอีเลิรนนิ่งสําหรับ

นักเรียน 
 แนวคิดการพัฒนาฐานขอมูลดิจิทัลสําหรับนักเรียน 
 ตัวอยางฐานขอมูลดิจิทัล 

การพัฒนาระบบอาณาจักรการเรียนรูดิจิทัล 
1. ฐานขอมูลส่ือการเรียนรูออนไลน 
2. ฐานขอมูลส่ือ eBook 
3. ฐานขอมูลพิพธิภัณฑเพื่อการเรียนรูดาน

วัฒนธรรมเสมือนจริง 3 มิติ 
4. การพัฒนาระบบฐานขอมูล eLearning 

 การจัดทําตนแบบBlueprint ของระบบ 
อาณาจักรการเรียนรูดิจิทัล 
 การหาประสิทธิภาพและคุณภาพของระบบ 
 การทดลองใชระบบ 

ผลผลิตท่ีตองการ 

 ประสิทธิภาพของระบบอาณาจักรการเรียนรูดิจิทัล  
 ความพึงพอใจของนักเรียนกลุมชาติพนัธุ 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
ตอระบบอาณาจักรการเรียนรูดิจิทัล 



- การจัดท�าต้นแบบ Blueprint ของระบบ

 อาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัล

- การหาประสิทธิภาพและคุณภาพของระบบ

- การทดลองใช้ระบบ

- ประสิทธิภาพของระบบอาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัล

- ความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ สังกัดส�านักงาน

 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

 ต่อระบบอาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัล
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 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

 1. สถิติพื้นฐาน  มีดังนี้

  สถติสิ�าหรบัการบรรยายลกัษณะของคะแนนจากแบบ

ประเมินคุณภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญ และแบบประเมินความพึงพอใจ 

ที่ได้เรียนรู้โดยระบบอาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัล ล้วน  สายยศ และ

องัคณา  สายยศ (2543 : 73) ค่าเฉลีย่ของคะแนน (X̄  ) ส่วนเบีย่งเบน 

มาตรฐาน (S.D.) ทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลีย่ทีเ่รยีน

ด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบอาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัลกับ 

การจัดการเรียนรู้แบบปกติระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

โดยใช้สถิติค่าที การทดสอบด้วยค่าสถิติ t-test แบบจับคู่ (Paired- 

Samples t-test) มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

  หลงัจากทีผู่ว้จิยัได้มีการออกแบบแบบวดัและประเมินผล 

ด้านทักษะ และน�าแบบวัดและประเมินผลด้านทักษะมาท�าการวัด

กบักลุม่นกัเรียนในลกัษณะก่อนและหลงัเรยีน และ Control Group 

และ Experimental Group การทดสอบด้วยค่าสถิติ t-test แบบ

จับคู่ (Paired-Samples t-test) มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

การทดสอบค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบก่อนใช้ระบบและหลังใช้

ระบบ ด้วยสถตินิอนพาราเมตรกิ กรณกีลุม่ตวัอย่างไม่เป็นอสิระต่อกนั 

หลังจากท่ีได้มีการออกแบบแบบวัดและประเมินผลด้านทักษะและ

จะน�าแบบวัดและประเมินผลด้านทักษะมาท�าการวัดกับนักเรียน 

ในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ในลักษณะ Pre-Post test และ  

Control Group และ Experimental Group 

 วิธีการเก็บและรวบรวมข้อมูล

 1. คณะผู้วิจัยจัดอบรมประชุมการใช้ระบบอาณาจักร 

การเรียนรู้ดิจิทัล ให้กับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูช�านาญการ 

ศึกษานิเทศก์ คณะครูและคณาจารย์จากสถานศึกษา สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

 2. ทดสอบก่อนเรียน ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน ระบบอาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัล

 3. จดัการเรยีนรูใ้ห้กบัห้องเรยีนกลุม่ตัวอย่าง โดยใช้เวลา 

12 คาบ 

 4. ทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนระบบอาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัล

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. วเิคราะห์เปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีน 

และหลังเรยีนใช้ระบบอาณาจกัรการเรยีนรูด้จิทิลั โดยใช้การทดสอบ

ด้วยค่าสถติ ิt-test แบบจับคู ่(Paired-Samples t-test) มนัียส�าคญั

ทางสถิติที่ระดับ .01  

 2. วิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจ โดยการหาค่าเฉลี่ย  

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย 

 1. ผลการประเมินคุณภาพระบบอาณาจักรการเรียนรู้

ดิจิทัลจากผู้ทรงวุฒิ มีดังนี้

ตารางที่	1 ผลการประเมินคุณภาพรวมของระบบอาณาจักรดิจิทัลโดยผู้เชี่ยวชาญ (n=5 คน)

 
รายการ

	 																													ระดับความคิดเห็น	 	
ความหมาย

  X̄ 	 S.D.	

ด้านระบบ  4.57 0.53 มากที่สุด

เนื้อหาการน�าเสนอ 4.71 0.49 มากที่สุด

ด้านภาพและภาษา 4.57 0.53 มากที่สุด

ด้านปฏิสัมพันธ์  4.86 0.38 มากที่สุด

 ค่าเฉลี่ยรวม	 4.69	 0.48	 มากที่สุด

 จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นต่อคุณภาพ

รวมของระบบอาณาจกัรดจิทิลั ได้ค่าเฉลีย่ทกุรายการระดบัมากทีส่ดุ 

เมื่อพิจารณาในรายด้านพบว่า ผู ้เชี่ยวชาญมีความเห็นต่อด้าน

ปฏิสัมพันธ์ที่ระดับมากท่ีสุด รองลงมามีความเห็นต่อเนื้อหาการ 

น�าเสนอที่ระดับมากท่ีสุด และมีความเห็นต่อด้านภาพและภาษา 

ที่ระดับมากที่สุด และมีความเห็นต่อภาพรวมของระบบที่ระดับ 

มากที่สุด 

 2. ผลการใช้ระบบอาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัลต่าง ๆ 

(ระบบย่อย) และพฒันาระบบกลางเพือ่จดัการฐานข้อมลูการเรยีนรู้ 

ระบบย่อยเพือ่ส่งเสรมิทกัษะการเรยีนรู้นกัเรยีนกลุม่ชาตพินัธุ ์สังกดั

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ซึ่ง

ประกอบไปด้วย  4  ระบบ คือ 1)  ฐานข้อมูลสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ 

2) ฐานข้อมูลส่ือ e-Book 3) ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้

ด้านวัฒนธรรมเสมือนจริง 3 มิติ 4) การพัฒนาระบบฐานข้อมูล 

e-Learning พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็น ในภาพรวม ในระดับ 

มากที่สุด มี 4 ระบบ เรียงตามล�าดับค่าเฉลี่ยมากที่สุด อันดับ 1 คือ 

ฐานข้อมูลสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ อนัดับ 2 คือ ฐานขอ้มูลพิพิธภัณฑ์

เพื่อการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมเสมือนจริง 3 มิติ และอันดับ 3 คือ 

การพัฒนาระบบฐานข้อมลู e-Learning และฐานข้อมลูส่ือ e-Book 
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ภาพที่	2 ภาพแสดงหน้าแรกของระบบเพื่อน�าผู้เรียนเข้าไปสู่การเรียนรู้อาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัล 

ภาพที่	3 ภาพแสดงการเคลื่อนไหว Menu Sliding ในหน้าหลัก เพื่อน�าผู้เรียนเข้าสู่การเรียนรู้ฐานข้อมูล e-Book

ภาพที่	4 ภาพแสดงเนื้อหาพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงเพื่อให้ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมเสมือนจริง

  

5 

 

การวิเคราะหขอมูล  
 (1) วิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนใชระบบอาณาจักรการเรียนรู
ดิจิทัล โดยใช การทดสอบดวยคาสถิติ ttest แบบจับคู (PairedSamples ttest) มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01   
 (2) วิเคราะหขอมูลความพึงพอใจ โดยการหาคาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัย  

1. ผลการประเมินคุณภาพระบบอาณาจักรการเรียนรูดิจิทัลจากผูทรงวุฒิมีดังน้ี 
 ตารางท่ี 1  ผลการประเมินคุณภาพรวมของระบบอาณาจักรดิจิทัลโดยผูเช่ียวชาญ(n= 5 คน) 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

ความหมาย 
Χ  

S.D. 
ดานระบบ 4.57 0.53 มากท่ีสุด 
เน้ือหาการนําเสนอ 4.71 0.49 มากท่ีสุด 
ดานภาพและภาษา 4.57 0.53 มากท่ีสุด 
ดานปฏิสัมพันธ 4.86 0.38 มากท่ีสุด 

คาเฉลี่ยรวม 4.69 0.48 มากท่ีสุด 
จากตารางท่ี1 พบวาผูเช่ียวชาญ มีความเห็นตอคุณภาพรวมของระบบอาณาจักรดิจิทัล ไดคาเฉลี่ยทุก

รายการระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาในรายดานพบวา ผูเช่ียวชาญมีความเห็นตอดานปฏิสัมพันธท่ีระดับมากท่ีสุด 
รองลงมามีความเห็นตอเน้ือหาการนําเสนอท่ีระดับมากท่ีสุด และมีความเห็นตอดานภาพและภาษาท่ีระดับมากท่ีสุด 
และมีความเห็นตอภาพรวมของระบบท่ีระดับมากท่ีสุด  

 2. ผลการใชระบบอาณาจักรการเรียนรูดิจิทัลตางๆ (ระบบยอย) และพัฒนาระบบกลางเพ่ือจัดการ
ฐานขอมูลการเรียนรูระบบยอยเพ่ือสงเสรมิทักษะการเรียนรูนักเรยีนกลุมชาติพันธุสังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ซึ่งประกอบไปดวย  4  ระบบ คือ 1)  ฐานขอมูลสื่อการเรียนรูออนไลน 2)  ฐานขอมูล
สื่อ eBook 3) ฐานขอมูลพิพิธภัณฑเพ่ือการเรียนรูดานวัฒนธรรมเสมือนจริง 3 มิติ 4) การพัฒนาระบบฐานขอมูล 
eLearning พบวา  นักเรียนมีความคิดเห็น ในภาพรวม ในระดับมากท่ีสุด มี 4 ระบบ เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยมาก
ท่ีสุด อันดับ 1 คือ ฐานขอมูลสื่อการเรียนรูออนไลน  อันดับ 2 คือ ฐานขอมูลพิพิธภัณฑเพ่ือการเรียนรูดาน
วัฒนธรรมเสมือนจริง 3 มิติ และอันดับ 3 คือ การพัฒนาระบบฐานขอมูล eLearning และฐานขอมูลสื่อ eBook  

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 ภาพแสดงหนาแรกของระบบเพ่ือนําผูเรียนเขาไปสูการเรียนรูอาณาจักรการเรียนรูดิจิทัล  
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ภาพท่ี 3 ภาพแสดงการเคลื่อนไหว Menu Sliding ในหนาหลัก เพ่ือนําผูเรยีนเขาสูการเรียนรูฐานขอมูล eBook 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4  ภาพแสดงเน้ือหาพิพิธภณัฑเสมือนจริงเพ่ือใหผูเรยีนไดมีการเรยีนรูดานวัฒนธรรมเสมือนจรงิ 

  
ภาพท่ี  5 ภาพแสดงการเขาสูหนาแรกฐานขอมูล elearning วรรณกรรมสําหรบัเด็กออนไลน 

 3. ผลของการใชอาณาจักรการเรียนรูดิจิทัลเพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีน พบวา 
นักเรียนกลุมทดลองมีคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดวยระบบอาณาจักรการเรียนรูดิจิทัล หลังเรียนสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
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ภาพท่ี 4  ภาพแสดงเน้ือหาพิพิธภณัฑเสมือนจริงเพ่ือใหผูเรยีนไดมีการเรยีนรูดานวัฒนธรรมเสมือนจรงิ 

  
ภาพท่ี  5 ภาพแสดงการเขาสูหนาแรกฐานขอมูล elearning วรรณกรรมสําหรบัเด็กออนไลน 

 3. ผลของการใชอาณาจักรการเรียนรูดิจิทัลเพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีน พบวา 
นักเรียนกลุมทดลองมีคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดวยระบบอาณาจักรการเรียนรูดิจิทัล หลังเรียนสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
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 3. ผลของการใช้อาณาจกัรการเรยีนรูด้จิทิลัเพือ่ส่งเสรมิ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลอง 

มคีะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนด้วยระบบอาณาจกัรการเรยีนรูด้จิทิลั 

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

  การน�าผลการเรียนรู้ระบบอาณาจักรเพื่อการเรียนรู้

ดิจิทัล มาท�าการวัดกับนักเรียนในลักษณะก่อนเรียนและหลังเรียน

และ Control Group และ Experimental Group

  3.1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นักเรียนที่เรียนรู้ระบบอาณาจักรดิจิทัล ปรากฏตัวอย่างดังตาราง 

ที่ 2-3

6 
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ภาพท่ี 4  ภาพแสดงเน้ือหาพิพิธภณัฑเสมือนจริงเพ่ือใหผูเรยีนไดมีการเรยีนรูดานวัฒนธรรมเสมือนจรงิ 

  
ภาพท่ี  5 ภาพแสดงการเขาสูหนาแรกฐานขอมูล elearning วรรณกรรมสําหรบัเด็กออนไลน 

 3. ผลของการใชอาณาจักรการเรียนรูดิจิทัลเพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีน พบวา 
นักเรียนกลุมทดลองมีคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดวยระบบอาณาจักรการเรียนรูดิจิทัล หลังเรียนสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

ภาพที่	5 ภาพแสดงการเข้าสู่หน้าแรกฐานข้อมูล e-learning วรรณกรรมส�าหรับเด็กออนไลน์

ตารางที่	2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้อาณาจักรดิจิทัล

    กลุ่มตัวอย่าง	 N	 X̄ 	 S.D.	 T	 Sig

1. กลุ่มทดลอง 100 22.80 6.74 16.40** .00

2. กลุ่มควบคุม 100 16.80 7.75  

** มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

  จากตารางที ่2 พบว่า ผลการทดสอบด้วยค่าสถติ ิt-test 

แบบ 2 กลุม่ตวัอย่างเป็นอิสระต่อกัน พบว่า คะแนนหลงัการทดลอง

ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 คือ คะแนนหลังการทดลองของกลุ่มทดลอง 

มากกว่าคะแนนหลังการทดลองของกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้อาณาจักรดิจิทัล 

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่อยู่ในกลุ่มทดลอง

ตารางที่	3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังจัดการเรียนรู้โดยใช้ระบบอาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัล

    กลุ่มตัวอย่าง	 N	 X̄ 	 S.D.	 T	 Sig

ก่อนเรียน 50 20.62 3.64 19.68** .00

หลังเรียน 50 28.88 4.79  

** มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

  จากตารางท่ี 3 พบว่า นักเรียนที่ได้เรียนรู ้ระบบ

อาณาจักรดิจิทัล มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากทดลองสูงกว่า

ก่อนการทดลองอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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  จากตารางที่ 4  พบว่า  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ

ภาพรวมต่อระบบได้ค่าเฉลีย่รวมทีร่ะดบัมาก และเมือ่พจิารณาตาม

รายข้อ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในแต่ละด้านในระดับมาก 

ทุกด้าน เรียงตามล�าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ เปิดโอกาสให้ผู้ใช้

มส่ีวนร่วมตลอดการใช้งาน ระบบการมปีฏสิมัพนัธ์มคีวามหลากหลาย 

และเหมาะสม การออกแบบข้อความ กระตุ้นให้ผู้ใช้เกิดการสื่อสาร

มากขึ้น และการวางรูปแบบของหน้าจอ ตามล�าดับ ดังนั้น จากการ

ประเมนิความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอระบบอาณาจกัรการเรียนรู้ 

ดิจิทัล ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ระบบอาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัลที่ผู้วิจัย

ได้พัฒนาจะมีคุณภาพและประสิทธิภาพในการสนับสนุนครูผู้สอน 

นักเรียน และผูท้ีเ่กีย่วข้องในวชิาชีพครมีูการสือ่สารเรยีนรูกั้นมากขึน้ 

จงึกล่าวได้ว่า ระบบอาณาจกัรดจิทิลัท�าให้เกดิการแลกเปล่ียนเรยีนรู้ 

ร่วมกันระหว่างคนในวิชาชีพเดียวกันมากขึ้น อีกทั้งสามารถจัดการ

ประชมุ พดูคยุแบบออนไลน์เพือ่แลกเปลีย่นเรียนรูเ้ฉพาะหวัข้อหรอื

แบบเฉพาะกิจได้ ทั้งเป็นแบบการประชุมกลุ่มย่อยและการประชุม

กลุ่มใหญ่ โดยผู้ใช้งานสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และไตร่ตรอง

ความคิดของตัวเองได้อย่างต่อเน่ืองตลอดเวลาท่ีอยู่ในระบบ และ

สามารถจัดเก็บเอกสารหรือข้อมูลส�าคัญจ�าเป็น ที่อยากแลกเปลี่ยน

ระหว่างคนในวิชาชีพเดียวกัน ระหว่างโรงเรียน ระหว่างจังหวัด 

ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู ้ หรือในรูปแบบอื่น ๆ ได้อีกด้วย  

ซึ่งลักษณะการเรียนรู้ร่วมกันของคนในวิชาชีพเดียวกัน แบบน้ีเป็น 

เครือข่ายหรือเป็นเครือข่ายอาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัล ที่น่าจะช่วย

ให้ครูผู้สอนและผู้ร่วมวิชาชีพเดียวกันมีการติดต่อสื่อสาร ให้การ 

ช่วยเหลือเกือ้กลู แลกเปลีย่นความรูค้วามคดิระหว่างกัน เพือ่พฒันา

ความรู้ ความคิด และเรื่องของการติดต่อสื่อสาร การท�างานร่วมกับ

ผู้อื่นให้มากที่สุดยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังจะช่วยพัฒนาวิธีการสอนของ

ตนเองให้มปีระสิทธภิาพ และสามารถแก้ปัญหาทีเ่คยเกิดขึน้ได้ส�าเรจ็

ตามที่ต้องการได้ 

อภิปรายผลการวิจัย	
 ประการแรก ผลของการใช้ระบบอาณาจักรการเรียนรู้

ดจิทิลัของนกัเรยีนกลุม่ชาตพินัธุ ์สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ระบบด้วยกัน 

คือ 1) ฐานข้อมูลสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ 2) ฐานข้อมูลสื่อ e-Book 

3) ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมเสมือนจริง  

3 มิติ 4) การพัฒนาระบบฐานข้อมูล e-Learning ผู้วิจัยใช้แนวคิด

ในการพัฒนารูปแบบการพัฒนาระบบการพัฒนาระบบโดยศึกษา

จากแนวคิดห้องสมุดดิจิทัล (Digital library) และห้องสมุด 

เสมอืนจรงิ (Virtual Library) ซึง่มงีานวจิยัจ�านวนมากของนกัวชิาการ 

ต่างประเทศ ทีศึ่กษาเกีย่วกบักบัการบูรณาการกับระบบ E-learning 

เพื่อเพิ่มสมรรถนะการเรียนรู้  จึงกล่าวได้ว่า ระบบการเรียนรู้ดิจิทัล

จะช่วยเพิ่มพลังการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับ

การศึกษาของ Jayaprakash et al. (2006) การสร้างชุมชน 

การเรียนรู้ ซึ่งสิ่งส�าคัญคือเป็นการส่งเสริมความสามารถของผู้เรียน

ในการเข้าถึงทรัพยากรและสนับสนุนความสามารถในการเรียนรู้ 

ของเด็กและในปัจจุบันนี้นักวิจัยหลากหลายสาขามีความสนใจว่า 

ตารางที่	4 ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้อาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัล

 
รายการ

	 	 ระดับความคิดเห็น

  X̄	 S.D.	 ความหมาย

ระบบมีลักษณะจูงใจ น่าสนใจในการใช้งาน 3.85 0.81 มาก

การวางรูปแบบของหน้าจอ  3.94 0.72 มาก

การออกแบบข้อความ  3.96 0.73 มาก

ความเหมาะสมของกราฟิก  3.88 0.74 มาก

ความเหมาะสมของเสียงและจังหวะ 3.74 0.82 มาก

ระยะเวลาในการน�าเสนอ  3.86 0.86 มาก

เปิดโอกาสให้ผู้ใช้กลับไปศึกษาเนื้อหาที่ผ่านมาแล้วได้ 3.81 0.72 มาก

เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ได้ควบคุมทิศทางและความช้า-เร็วในการใช้งาน 3.86 0.70 มาก

มีการเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ 3.93 0.74 มาก

เปิดโอกาสให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมตลอดการใช้งาน 3.98 0.81 มาก

ระบบการมีปฏิสัมพันธ์มีความหลากหลายและเหมาะสม 3.97 0.82 มาก

กระตุ้นให้ผู้ใช้ตอบสนองการใช้งาน 3.90 0.73 มาก

กระตุ้นให้ผู้ใช้เกิดการสื่อสารมากขึ้น 3.95 0.72 มาก

 ค่าเฉลี่ยรวม	 3.89	 0.76	 มาก
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เด็ก ๆ จะมีส่วนร่วมอย่างไรในการออกแบบเทคโนโลยีใหม่ส�าหรับ

อนาคตและการมส่ีวนรว่มในการสร้างห้องสมดุดจิิทลัด้วยศกัยภาพ

ของผู้เรียน

 ประการทีส่อง ผูวิ้จยัสร้าง พฒันา และน�าระบบอาณาจกัร

การเรียนรู้ดิจิทัลครั้งนี้ โดยใช้วิธีการสร้างระบบตามขั้นตอนและ 

หลักวิชา เริ่มจากการศึกษาและวิเคราะห์ ซึ่งมีองค์ประกอบ 2 ส่วน 

ได้แก่ 1) การสอน อยู่ในส่วนของเน้ือหา และ 2) การทดสอบ  

ในส่วนของเนื้อหาได้แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ทราบ 

เรยีงล�าดบัเนือ้หาได้ชัดเจน ต่อเนือ่ง ท�าให้ผูเ้รยีนเข้าใจ เรยีนรูเ้นือ้หา

ออนไลน์ได้ง่ายขึ้น และมีแบบทดสอบท้ายบทเรียนในแต่ละหน่วย

การเรยีน รวมทัง้การแจ้งคะแนนของแบบทดสอบให้ทราบ เป็นการ

ให้ผลป้อนกลบัในทนัท ีช่วยเสรมิแรง และกระตุน้ให้ผูเ้รยีนสนใจและ

ตั้งใจเรียน ท�าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้น 

 ประการที่สาม ระบบอาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัล ได้มี

การน�าเสนอเนือ้หาวชิาแบบ ให้เรยีนรู้เป็นแบบ 3 มติ ิมภีาพประกอบ

เนื้อหา มีการเคลื่อนไหวและมีสีสันสวยงาม ท�าให้ผู ้เรียนสนใจ  

ตืน่เต้น และกระตอืรือร้นทีจ่ะเรียน และเรียนด้วยความเข้าใจมากขึน้ 

นอกจากนี้การใช้ภาพเคลื่อนไหว และเสียงเพลงประกอบ สีและ

ขนาดตวัอกัษรคมชดั อ่านง่าย มเีสยีงบรรยายประกอบเนือ้หา ตลอด

บทเรยีน ช่วยลดระยะเวลาการอ่านหนงัสอืของผูเ้รยีน สามารถเรยีน

ด้วยการฟังได้อย่างสะดวก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน จาก

ผลการทดสอบพบว่า สื่อบทเรียนในระบบอาณาจักรการเรียนรู้

ดิจิทัลท่ีพัฒนาข้ึนช่วยให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนท้ัง 4 ระบบ ผู้เรียนมีคะแนนสอบเฉลี่ย

หลงัเรียนแตกต่างจากก่อนเรยีน อย่างมนียัส�าคญัทีร่ะดบั .01 แสดงว่า 

บทเรียนสามารถท�าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน 

สูงขึ้น สามารถน�าไปใช้ในการเรียนการสอนได้และยังสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ สุคนธ์ทิพย์  สุภาจันทร์ (2556) การวิจัยคร้ังนี้มี

วัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยการสอน

ที่ใช้สื่อการสอน E-Book และการสอนแบบปกติ ผู้วิจัยด�าเนินการ

วิจัยในรูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีผลการทดสอบ

กลางภาคของผู้เรียนที่ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 โดยกลุ่มท่ีมีการจัดการเรียนสอนแบบใช้สื่อ E-Book  

มค่ีาเฉลีย่ของผลการสอบกลางภาค สงูกว่ากลุม่ท่ีมกีารจดัการเรยีน

การสอนแบบปกต ิและผลการทดสอบปลายภาคมคีวามแตกต่างกนั

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุ่มที่มีการจัดการเรียน

การสอนแบบใช้สื่อ E-Book มีค่าเฉลี่ยของผลการสอบกลางภาค 

สูงกว่ากลุ่มที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ

สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้คือ

 1. ผลการประเมนิคณุภาพโดยรวมของระบบอาณาจกัร

ดิจิทัล โดยผู้เช่ียวชาญ จ�านวน 5 ท่าน มีค่าเฉล่ียระดับมากที่สุด 

ทุกรายการ

 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยจัด 

การเรียนรู้ด้วยระบบอาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัลสูงกว่าการจัดการ

เรียนรู้แบบปกติ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน พบว่า

นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยระบบ

อาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นักเรียนกลุ่ม

ชาติพันธุ์ สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 

เขต 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.01

 3. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย

ระบบอาณาจกัรการเรยีนรูด้จิทิลั โดยรวม อยูใ่นระดบัพงึพอใจมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับพึงพอใจมากทุกข้อ

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการน�าวิจัยไปใช้ประโยชน์

 1. ครูผู้สอนควรมีความรู้ความเข้าใจในระบบอาณาจักร

การเรียนรู้ดิจิทัล ความรู ้ในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ

อินเทอร์เน็ต เพ่ือสามารถเป็นที่ปรึกษาและแก้ปัญหาในการเรียน 

ให้กับนักเรียนได้

 2. ในการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้ระบบอาณาจกัรการเรยีนรู ้

ดิจิทัลควรมีการแนะน�าบทเรียน วิธีการใช้และปฏิบัติ ให้นักเรียน 

ได้ทราบ เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัต ิ

ได้อย่างถูกต้อง 

 3. ครผูู้สอนควรมกีารจดักจิกรรมการเรยีนรูจ้ากอาณาจกัร 

การเรียนรู ้ดิจิทัลโดยการสร้างสถานการณ์จ�าลองให้นักเรียน 

ดูวีดิทัศน์ในบทเรียน 

 ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยในครั้งต่อไป

 1. ควรวิจัยประเด็นการสร้างเครือข่ายสถานศึกษาท่ีมี

การเรียนรู้ด้วยระบบอาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัล

 2. ควรมกีารวจิยัประเดน็การสร้างแผนการจดัการเรยีนรู้ 

ด ้วยระบบอาณาจักรการเรียนรู ้ดิจิทัลที่ เป ็นแบบการเรียนรู ้ 

สหวิทยาการ เพราะสามารถใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อน�าเสนอ

บทเรยีน มอบหมายกจิกรรมและตดิตามผลการเรยีนของผู้เรยีน ช่วย

ประหยัดเวลาในการสอนได้อย่างมาก ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้

เนื้อหาของบทเรียนได้ครบถ้วนตามหลักสูตร และท�าให้การติดต่อ

สื่อสารระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็วและ 

ใกล้ชิดกันมากขึ้น 
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 3. ควรมกีารวจิยัประเดน็การส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนทีม่คีวาม

สามารถทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถสร้างแบบฝึก หรือแบบ

ทดสอบเป็นแบบเกมท่ีมีการโต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์

ให้มากขึ้น เพราะจะช่วยดึงดูดความสนใจของผู้เรียนไม่ท�าให้เกิด

ความเบื่อหน่ายในการเรียน และจะส่งผลดีต่อการเรียนช่วยให้

นักเรียนได้เรียนรู้เนื้อหาของบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น 

เอกสารอ้างอิง 
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วารสารวิจัยร�าไพพรรณี

Rajabhat	Rambhai	Barni	Research	Journal

 วารสารวิจัยร�าไพพรรณี เป็นวารสารระดับชาติที่ผ่านการรับรองผลการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2  

(พ.ศ. 2563-2567) จัดท�าขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก นักวิจัยจากหน่วยงานภายในและ

ภายนอกต่าง ๆ สู่สาธารณชน รวมทั้งหน่วยงานอื่น ๆ ได้น�าผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ไปใช้ประโยชน์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เผยแพร่

ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 2) เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ 

และ 3) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของบุคลากร

 วารสารเปิดรับบทความวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมถึงสหวิทยาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสังคมและชุมชน 

โดยจัดท�าเป็นวารสารราย 4 เดือน เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) และฉบับที่ 3 

(กันยายน-ธันวาคม) โดยบทความที่ตีพิมพ์ทุกบทความผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewed) ในสาขาวิชานั้น ๆ 

ไม่น้อยกว่า 2 ท่าน โดยเป็นการประเมินแบบ double-blinded review ข้อคิดเห็นที่ปรากฏและแสดงในเนื้อหาบทความต่าง ๆ วารสาร

วิจัยร�าไพพรรณี ถือเป็นความเห็นและความรับผิดชอบโดยตรงของผู้เขียน

ค�าแนะน�าการเตรียมต้นฉบับ
 บทความที่รับตีพิมพ์ในวารสาร ได้แก่ 1) บทความวิจัย 2) นิพนธ์ปริทัศน์ (Review articles) โดยให้พิมพ์ผลงานด้วยกระดาษ	

A4	 พิมพ์หน้าเดียว	 จ�านวนไม่เกิน	 10-12	 หน้า	 และก�าหนดให้ใช้ตัวอักษร	 TH	 SarabunPSK ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน  

สถานที่ท�างาน การติดต่อผู้เขียน โดยบทความต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ค�าส�าคัญ (Keywords ไม่เกิน 3-5 ค�า) และ

มีส่วนประกอบดังนี้ บทน�า วัตถุประสงค์ของการวิจัย ขอบเขตการวิจัย วิธีด�าเนินการวิจัย ผลการวิจัย สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  

ข้อเสนอแนะ กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) และเอกสารอ้างอิง

ระเบียบการตีพิมพ์
 1) ผู ้วิจัยด�าเนินการเขียนบทความวิจัยตามข้อก�าหนดรูปแบบของวารสารวิจัยร�าไพพรรณี ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี โดยบทความดังกล่าวจะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อน

  2) ผู้วิจัยส่งบทความที่สมบูรณ์ตรงตามแบบฟอร์มเป็นไฟล์นามสกุล .doc (Word) ความยาวไม่เกิน 10-12 หน้า ทางระบบส่ง

บทความวิจัยออนไลน์วารสารวิจัยร�าไพพรรณี โดยสมัครผ่านเว็บไซต์ระบบ ThaiJo2.0 https://tci-thaijo.org/index.php/RRBR/index  

 ทัง้นีส้ามารถตดิตามรายละเอยีดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ  ได้ที ่www.rbru.ac.th/org/research/สถาบนัวจิยัและพฒันา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

 3) ผู้วิจัยต้องช�าระค่าธรรมเนียมในการด�าเนินการตีพิมพ์ของวารสารวิจัยร�าไพพรรณี จ�านวน	2,500	บาท	หลังจากบทความ

ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการวารสารฯ	เรียบร้อยแล้ว 

 4) ผู้วิจัยสามารถช�าระค่าธรรมเนียมได้ ดังนี้ 

 โอนเงินเข้าบัญชีหมายเลข 178-1-48958-7 ช่ือบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคาร 

กรุงศรีอยุธยา (สาขาสี่แยกเขาไร่ยา) เมื่อโอนเงินเข้าบัญชีแล้วกรุณา	SCAN	หลักฐานการช�าระเงินได้ที ่อีเมลล์ research_rbru2010@

hotmail.com

 กองบรรณาธิการจะไม่คืนเงินในกรณีท่ีบทความไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่ว่ากรณีใด ๆ เพราะเป็นค่าตอบแทน 

การพิจารณาบทความของผู้ทรงคุณวุฒิ

 5) ผูว้จิยัจะต้องด�าเนนิการปรบัแก้ไขบทความตามผลการตรวจประเมนิของกองบรรณาธกิาร และผูท้รงคณุวฒิุของวารสารวจิยั

ร�าไพพรรณี อย่างต่อเนื่องตลอดกระบวนการในการตีพิมพ์

  6) เมื่อผู้วิจัยได้ด�าเนินการตามระเบียบ ข้อที่ 1) - ข้อ 5) เรียบร้อยแล้ว กองบรรณาธิการจะออกใบตอบรับการตีพิมพ์และ 

ใบเสร็จรับเงินจากทางราชการให้กับผู้วิจัย และด�าเนินการตามกระบวนการตีพิมพ์ต่อไป

 7) ถ้าผู้วิจัยไม่ปฏิบัติตามระเบียบการตีพิมพ์กองบรรณาธิการจะแจ้งยกเลิกการตีพิมพ์บทความการวิจัยไปยังหน่วยงาน/

มหาวิทยาลัยที่ท่านสังกัดอยู่ และจะไม่ได้รับค่าธรรมเนียมคืน
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ข้อก�าหนดในการเตรียมต้นฉบับ
 n ขนาดกระดาษ A4

 n ขอบกระดาษ ขอบบน 1 นิ้ว  ขอบล่าง 1 นิ้ว  ขอบซ้าย 1.25 นิ้ว  ขอบขวา 1 นิ้ว

 n ระยะระหว่างบรรทัด หนึ่งเท่า (Single Space)

 n ตัวอักษร ใช้ TH SarabunPSK ตามที่ก�าหนดดังนี้

  o ชื่อเรื่อง	(Title)	

   - ภาษาไทย ขนาด 18 point, ก�าหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา 

   - ภาษาอังกฤษ ขนาด 18 point, ก�าหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา  

  o ชื่อผู้เขียน	(ทุกคน)

   - ชื่อผู้เขียน ภาษาไทย-อังกฤษ ขนาด 14 point, ก�าหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา 

   - ที่อยู่ผู้เขียน ภาษาไทย-อังกฤษ ขนาด 14 point, ก�าหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา และเว้น 1 บรรทัด 

   - อีเมลล์ผู้เขียนหลัก วันที่ส่ง วันที่แก้ไขล่าสุด และวันตอบรับบทความ

    *Corresponding author E-mail:  (Received; Revised ; Accepted)

  o บทคัดย่อ 

   -  ชื่อ “บทคัดย่อ” และ “Abstract” ขนาด 16 point, ก�าหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา และเว้น 1 บรรทัด 

   - เนื้อหาบทคัดย่อภาษาไทย ขนาด 14 point, ก�าหนดชิดขอบ, ตัวธรรมดา 

  o ค�าส�าคญั ให้พมิพ์ต่อจากส่วนบทคดัย่อ โดยเลอืกค�าส�าคญัทีเ่ก่ียวข้องกบับทความประมาณ 3-5 ค�า ใช้ตวัอกัษรภาษาไทย  

   หรือ อังกฤษ ขนาด 14 point

   - เนื้อหา บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ขนาด 14 point, ก�าหนดชิดขอบ, ตัวหนา 

   - ย่อหน้า 0.5 นิ้ว 

  o Keyword ให้พิมพ์ต่อจากส่วน Abstract โดยเลือกค�าส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับบทความภาษาอังกฤษ ขนาด 14 point

  o รายละเอียดบทความ	(Body) 

   - ค�าหลักบทขนาด 16 point, ก�าหนดชิดซ้าย, ตัวหนา 

   - หัวข้อย่อยขนาด 14 point, ก�าหนดชิดซ้าย, ตัวหนา

   -  ตัวอักษรขนาด 14 point, ก�าหนดชิดขอบ, ตัวธรรมดา

   - ย่อหน้า 0.5 นิ้ว 

   รายละเอียดบทความประกอบด้วย บทน�า วัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีด�าเนินการวิจัย ผลการวิจัย สรุปและอภิปราย

ผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) และเอกสารอ้างอิง

 n ค�าศัพท ์ให้ใช้ศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน

 n รูปภาพและตาราง กรณีรูปภาพและตาราง หัวตารางให้จัดชิดซ้ายของคอลัมน์ ค�าบรรยายรูปภาพให้อยู่ใต้รูปภาพ และจัด

กึ่งกลางคอลัมน์ เนื้อหา และค�าบรรยายภาพ ใช้ตัวอักษรขนาด 14 point ตัวปกติ

 n รูปแบบการพิมพ์เอกสารอ้างอิง 

1.  อ้างอิงจากหนังสือ 

รูปแบบ : 

ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อเรื่อง.//จ�านวนเล่ม.//ครั้งที่พิมพ์ (ถ้ามี).//ชื่อชุดหนังสือ.//เมืองที่พิมพ์:/ส�านักพิมพ์.

ตัวอย่าง : 

สชุาต ิ ประสทิธิรั์ฐสนิธุ ์และกรรณกิาร์  สขุเกษม.  (2547).  วธิวีทิยาการวจิยัเชงิคณุภาพ:	การวจิยัปัญหาปัจจบัุนและการวจิยัอนาคตกาล.   

 กรุงเทพมหานคร: เฟื่องฟ้า พริ้นติ้ง.

Okuda, M., & Okuda, D. (1993).  Star	trek	chronology:	The	history	of	the	future.  New York: Pocket Books.
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2.  อ้างอิงจากบทความในหนังสือ รายงานการประชุมทางวิชาการ สัมมนาทางวิชาการ

รูปแบบ : 

ชื่อผู้เขียนบทความ.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อบทความ.//ใน ชื่อหนังสือ.//ชื่อบรรณาธิการหรือผู้รวบรวม.                    

 ครั้งที่พิมพ์.//ชื่อชุดหนังสือ.//เมืองที่พิมพ์:/ส�านักพิมพ์.//หน้า.

ตัวอย่าง : 

ปกรณ์  ปรยีากร.  (2532).  ทฤษฎแีละแนวคดิเกีย่วกบัการพฒันา.  ใน เอกสารการสอนชดุวชิาการบรหิารการพฒันาชนบท.  หน่วยที ่1.   

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิทยาการจัดการ.  นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  หน้า 33-34.

Fitzroy, Felix R. and Kraft, Kornelius.  (1991).  Firm Size, Growth and Innovation: Some Evidence from West Germany.   

 In Innovation	and	Technological	Change:	An	 International	Comparizon.  Zottan J. Aes and David B.  

 Audretsh, eds.  New York: Harester Wheatsheaf.  pp. 152-159.

3.  อ้างอิงจากบทความในวารสาร

รูปแบบ : 

ชื่อผู้เขียน.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร.//ปีที่ (เดือน):/เลขหน้า.

ตัวอย่าง : 

สุรัชช์  ฟุ้งเกียรติ.  (2547).  นาโนเทคโนโลยีวิสัยทัศน์เทคโนโลยีระดับไมโคร.  ผู้ส่งออก.  17 (ปักษ์แรก เมษายน): 19-22.

Mintrom, Michael and Vergari, Sandra.  (1996).  Advocacy Coalitions, Policy Entrepreneurs and Policy Change.  Policy	 

	 Studies	Journal.  24 (Autumn): 420-434.

4.  อ้างอิงจากวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และสารนิพนธ์

รูปแบบ : 

ชื่อผู้เขียน.//(ปี).//ชื่อวิทยานิพนธ์	ภาคนิพนธ์	หรือสารนิพนธ.์//ระดับปริญญา/มหาวิทยาลัย.

ตัวอย่าง : 

ธีรวัฒน์  พันธุ์สุผล.  (2547).  การรับรู้กิจกรรมการพัฒนาทหารกองประจ�าการเพ่ือการพัฒนาประเทศ	 กรณีศึกษา	 กรมทหารต่อสู ้

	 อากาศยาน	หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน	กองบัญชาการยุทธทางอากาศ.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต 

 พัฒนบริหารศาสตร์.

ปิโย  เล็กก�าแหง.  (2547).  พฤติกรรมการซื้อและการบริโภคเครื่องดื่มในร้านกาแฟขนาดเล็กของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย:	กรณ ี

	 ศึกษานักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.  ภาคนิพนธ์โครงการบัณฑิตศึกษาเทคโนโลยีการบริหาร สถาบันบัณฑิต 

 พัฒนบริหารศาสตร์.

Thawilwadee Bureekul.  (1998).  Major	Factors	Affecting	Industrial	Hazardous	Waste	Policy	Implementation	in	 

	 Central	Thailand.  Doctoral dissertation, National Institute of Development Administration.

5.  อ้างอิงจากรายงานการวิจัย และเอกสารวิจัยที่เสนอต่อหน่วยงานต่าง ๆ

รูปแบบ : 

ชื่อผู้เขียน.//(ปี).//ชื่อเอกสาร.//รายงานการวิจัย/เอกสารวิจัย หน่วยงาน.

ตัวอย่าง : 

ปุระชัย  เปี่ยมสมบูรณ์.  (2538).  จริยธรรมในงานวิจัย.  เอกสารวิจัย เสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒน 

 บริหารศาสตร์.

6.  อ้างอิงจากสิ่งพิมพ์กฎหมาย

รูปแบบ : 

ชื่อกฎหมาย.//ชื่อวารสาร.//ฉบับ/เล่มที่,/ตอนที่/(วัน เดือน):/เลขหน้า.



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2564   215

ตัวอย่าง : 

พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เฉพาะที่เกี่ยวกับราชการของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ไปเป็นของสถาบัน 

 บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509.  ราชกิจจานุเบกษา.  ฉบับกฤษฎีกา 83, 29 ฉบับพิเศษ (31 มีนาคม): 23-36.

The Act on Revenue Code Amendment (No.35) B.E. 2544.  Royal	 Thai	 Government	 Gazette.  118, 85A (27  

 September 2001): 1-4.

7.  อ้างอิงจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ 

รูปแบบ : 

ผู้แต่ง.//ชื่อเรื่อง.//[CD-ROM].//สถานที่ผลิต/://ผู้ผลิต./ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่.

ผู้แต่ง.//ชื่อเรื่อง.//[Online].//เข้าถึงได้จาก/://วิธีการเข้าถึงและสถานที่ของข้อมูล/ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่ (หรือสืบค้น).

ตัวอย่าง : 

Noam, E.M.  Telecommunication Policy Issue for the Next Century.  [online].  Available : gopher://198.80.36...// 

 global/telcom.txt. 1994.

Texas Instruments.  Speech Synthesis Processors.  [online]  available : http://www.ti.com/sc/does/msp/speech/ 

 index.htm. 1998.

 ทั้งนี้สามารถติดตามรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ หรือสมัครส่งบทความวิจัยออนไลน์ ได้ที่ http://www. 

research.rbru.ac.th/journal.php

-------------------------------------------------

หลักเกณฑ์การประเมินบทความเพื่อการตอบรับการตีพิมพ์
 ต้องเป็นบทความทียั่งไม่ได้มกีารเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อนหรอืรายงานสบืเนือ่งจากการประชมุวชิาการใด	ๆ  กองบรรณาธกิาร 

จะด�าเนินการพิจารณาบทความตามรูปแบบที่ก�าหนดเบื้องต้น หากบทความใดไม่ผ่านการพิจารณาจะส่งกลับคืนให้ผู้เขียนแก้ไข หากผ่าน

การพิจารณาจะเข้าสู่การประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญตรงตามสาขาทั้งภายในและภายนอก เมื่อผลการประเมินผ่านหรือ 

ไม่ผ่านจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบ เมื่อบทความได้รับการตีพิมพ์ผู้เขียนจะได้รับหนังสือรับรองการการตีพิมพ์ โดยจะให้ผู้เขียนที่เป็นชื่อแรกและ

สามารถดาวน์โหลดวารสารฉบับสมบูรณ์ได้ทางเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา http://www.research.rbru.ac.th/journal.php
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ขั้นตอนการจัดท�าวารสารวิจัยร�าไพพรรณี

ประกาศรับ

สมัครต้นฉบับ

ผู้เขียนศึกษาและ

จัดท�าบทความตาม

รูปแบบที่ก�าหนด

ส่งต้นฉบับบทความ

- ส่งผ่านระบบออนไลน์

รับบทความต้นฉบับ

กองบรรณาธิการแจ้งยืนยันการรับบทความ

กองบรรณาธิการตรวจก่อนส่งโรงพิมพ์

จัดพิมพ์เผยแพร่

แจ้งผู้เขียน

แจ้งผู้เขียน

แจ้งผู้เขียน

จบ

ผ่าน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน
ไม่ต้องแก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

กองบรรณาธิการตรวจ

รูปแบบตามที่ก�าหนด

กองบรรณาธิการส่ง

ผู้ทรงคุณวุฒิแยกตามสาขา

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา

ตามแบบประเมิน
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แบบประเมินบทความวิจัย	เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยร�าไพพรรณี

มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

ชื่อบทความวิจัย
.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

ชื่อผู้ประเมิน........................................................................................................ส่งคืนภายในวันที.่.......................................................

 1.	 ความเป็นมา	/	ความส�าคัญของปัญหาวิจัย
.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

 2.	 การประมวลเอกสาร (กรอบแนวคิด / คุณภาพการประมวลเอกสาร / ความเป็นวิชาการ / 

  ความเกี่ยวข้องกับสมมติฐาน ฯลฯ)
.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

 3.	 วิธีการวิจัย (กลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่ม / ความน่าเชื่อถือของเครื่องมือ / ข้อมูล ฯลฯ)
.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

 4.	 ผลการวิจัย (ใช้สถิติครบถ้วนเหมาะสม / ความถูกต้องของการรายงาน ฯลฯ)
.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

 5.	 การอภิปรายผล (ความเหมาะสมทางวิชาการ ฯลฯ) 
.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................
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 6.	 อื่น	ๆ (เช่น การใช้ภาพ / การจัดระเบียบบทความ / การอ้างอิง / ความถูกต้องเชิงวิชาการ ฯลฯ) 
.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

 7.	 โดยภาพรวมท่านประเมินว่าบทความวิจัยนี้มีคุณภาพระดับใด (กรุณาท�าเครื่องหมาย 3)

   1) ควรตีพิมพ์ โดยมีการแก้ไขเล็กน้อย (เช่น ค�าผิด)

   2) ควรตีพิมพ์ โดยอาจแก้ตามค�าแนะน�าของผู้ประเมิน หรือไม่ก็ได้ 

   3) ควรตีพิมพ์ แต่ต้องแก้ไขปรับปรุงตามค�าแนะน�าของผู้ประเมินก่อน โดย 

    ผู้ประเมินขอพิจารณาสิ่งที่ปรับแก้แล้วอีกครั้ง 

    ผู้ประเมินไม่ขอพิจารณาอีกครั้ง

   4) อาจตีพิมพ์ได้ โดยผู้เขียนต้องทบทวนและปรับปรุงบทความใหม่ และผ่านการประเมินใหม่อีกครั้ง โดย

    ผู้ประเมินขอพิจารณาสิ่งที่ปรับแก้แล้วอีกครั้ง 

    ผู้ประเมินไม่ขอพิจารณาอีกครั้ง

   5) ไม่ควรตีพิมพ์ในวารสารวิจัยร�าไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

     ลงชื่อ.............................................................................ผู้ประเมิน

     (.............................................................................)   d

     วันที่        ..............................................................             d

หมายเหต ุ 1. ถ้าเนื้อที่กระดาษไม่พอ ท่านสามารถเขียนค�าแนะน�าเพิ่มเติมได้

  2. กองบรรณาธิการจะไม่เปิดเผยแบบประเมินนี้แก่ผู้เขียนบทความ แต่จะรวบรวมส่งข้อวิจารณ์และ 

ข้อเสนอแนะให้แก่ผู้เขียน โดยพิจารณาตามแต่กรณี

กรุณาส่ง กองบรรณาธิการวารสารวิจัยร�าไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี 

  สถาบันวิจัยและพัฒนา (อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5) อาคาร 36

  มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี เลขที่ 41 หมู่ 5 ถนนรักษ์ศักดิ์ชมูล ต�าบลท่าช้าง 

  อ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000  

  โทรศัพท์์ 0-3947-1056 หรือ 0-3931-9111 ต่อ 10802 โทรสาร 0-3947-1056

  มือถือ 086-4402639

  อีเมลล์ research_rbru2010@hotmail.com   
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