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วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
41 หมู่ 5 ถนนรักศักดิ์ชมูล ต�ำบลท่าช้าง อ�ำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
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นางสาวปิยาภรณ์ กระจ่างศรี
นางสาวชุลีรัตน์ ผดุงสิน
นางสาวณัฐฐานี ดีซื่อ
นางสาวปองรัตน์ บุญลาภ
นางภรณ์ทิพย์ สุภาภรณ์
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ก�ำหนดการตีพิมพ์
ขอบเขตวารสาร
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ปีละ 3 ฉบับ
วารสารวิจยั ร�ำไพพรรณี เป็นวารสารระดับชาติทผี่ า่ นการรับรองผลการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล
TCI กลุ่ม 2 (พ.ศ. 2563-2567) จัดท�ำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ นิสิตนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท-เอก นักวิจัยจากหน่วยงานภายในและภายนอกต่าง ๆ สู่สาธารณชน รวมทั้งหน่วยงานอื่น ๆ
ได้นำ� ผลงานวิจยั ทีต่ พี มิ พ์เผยแพร่ไปใช้ประโยชน์ เปิดรับบทความวิจยั ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รวมถึงสหวิทยาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสังคมและชุมชน โดยจัดท�ำเป็นวารสารราย 4 เดือน เผยแพร่
ปีละ 3 ฉบับ
		
ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน)
จ�ำนวน 20 บทความ
		
ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม)
จ�ำนวน 20 บทความ
		
ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม)
จ�ำนวน 20 บทความ
โดยบทความที่ตีพิมพ์ทุกบทความผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewed) ในสาขา
วิชานั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 2 ท่าน โดยเป็นการประเมินแบบ double-blinded review
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มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ รุจิรานุกูล
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวเรศ ใจเย็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ โพธิพัฒน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บวรสรรค์ เจี่ยด�ำรง
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
อาจารย์ ดร.รมิดา กาญจนวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
อาจารย์ ดร.เจนจบ สุขแสงประสิทธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
อาจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ กู้พงศ์พันธ์
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มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ อริยะเครือ
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์จรรย์ อาจไธสง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ จรัสโรจนกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา เดชโฮม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง
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รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวดี มากมี
มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง
มหาวิทยาลัยบูรพา
อาจารย์ ดร.ศาณิตา ต่ายเมือง
มหาวิทยาลัยบูรพา
อาจารย์ ดร.พรรณทิพา ตันตินัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
อาจารย์ ดร.ณัฐา ค�้ำชู
มหาวิทยาลัยบูรพา
Dr.Poliny Ung
มหาวิทยาลัยบูรพา
รายชื่อผู้พิจารณาตรวจสอบภาษาอังกฤษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรพงษ์ แจ้งประจักษ์
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วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี (Rajabhat Rambhai Barni Research Journal) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร�ำไพพรรณี เป็นวารสารวิจัยที่เผยแพร่บทความวิจัยของนักวิจัย นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยที่สนใจ เป็นวารสารราย 4 เดือน โดยเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม)
และฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม) แต่ละฉบับมีจ�ำนวน 20 บทความ โดยวารสารฉบับนี้ถือเป็นปีที่ 15 ฉบับที่ 2 ประจ�ำปี 2564
(พฤษภาคม-สิงหาคม) ซึ่งบทความวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารนี้ ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ
ตามสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 2 ท่าน โดยเป็นการประเมินแบบ double-blinded review วารสารวิจัยร�ำไพพรรณีได้จัดอยู่ในฐานข้อมูล TCI
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2553 และได้มกี ารพัฒนาคุณภาพวารสารมาโดยตลอด กองบรรณาธิการวารสารได้ดำ� เนินการเผยแพร่วารสารวิจยั ร�ำไพพรรณี
ไปยังเครือข่ายมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ทั่วประเทศ เป็นประจ�ำทุก 4 เดือน ปัจจุบันวารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ได้ผ่าน
การรับรองผลการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 ในวารสารกลุ่ม 2 (พ.ศ. 2563-2567) และเพื่อเป็นการตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการวารสารและเป็นการปรับปรุงคุณภาพวารสารให้มีความน่าสนใจมากขึ้น ทางวารสารได้เปิดรับบทความวิจัย
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมถึงสหวิทยาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสังคมและชุมชน เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในฉบับนี้
กองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้เขียนทุกท่านที่ส่งบทความวิจัยมาให้พิจารณาตีพิมพ์ ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณา
บทความ (Peer reviews) ทุกท่านที่ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขบทความวิจัยต่าง ๆ ให้มีความถูกต้อง และขอขอบพระคุณ
ทุกท่านที่มีส่วนสนับสนุนการจัดท�ำวารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ฉบับนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารวิจัยร�ำไพพรรณี
ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 ประจ�ำปี 2564 (พฤษภาคม-สิงหาคม) จะสามารถตอบสนองความสนใจของผู้อ่านทุกท่านได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้สามารถ
ติดตามรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ หรือสมัครส่งบทความวิจยั ออนไลน์ได้ที่ https://tci-thaijo.org/index.php/RRBR/
index ซึ่งกองบรรณาธิการวารสารจะด�ำเนินการรวบรวม คัดกรองบทความวิจัยเพื่อน�ำไปสู่การเผยแพร่ผลงานวิจัยอันจะส่งผลต่อการยก
ระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป
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าชภ

ัฏรำ

งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์ 1) เพือ่ ศึกษารูปแบบกระเป๋าเสริมรถนัง่ คนพิการทีค่ นพิการทางการเคลือ่ นไหวต้องการ 2) เพือ่ ออกแบบ
และพัฒนากระเป๋าเสริมรถนั่งคนพิการที่ตอบสนองความต้องการของคนพิการทางการเคลื่อนไหว 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจและทดสอบ
การยอมรับกระเป๋าเสริมรถนั่งคนพิการ โดยการเก็บข้อมูลจากคนพิการทางการเคลื่อนไหวที่อายุ 18 ปีขึ้นไป ใช้รถวีลแชร์เดินทางไปยังที่
ต่าง ๆ อย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง มีความยากล�ำบากในการการใช้ชีวิตประจ�ำวัน 5 ระดับ จาก 7 ระดับ จ�ำนวน 20 คน โดยการเลือกกลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจงและการเก็บข้อมูลแบบลูกโซ่ เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติพื้นฐาน และ
Mann-Whitney U test ผลการวิจัยพบว่า สิ่งของที่คนพิการจ�ำเป็นต้องพกติดตัวเป็นประจ�ำ คือ อุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ และ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ มีความต้องการกระเป๋าเสริมวีลแชร์ที่ต�ำแหน่งด้านหลังพนักพิงมากที่สุด วัสดุที่ใช้ท�ำควรเป็นผ้าไนลอนและ
ใช้เวลโครเป็นเครื่องเกาะเกี่ยว กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อกระเป๋าเสริมวีลแชร์เพื่อคนพิการทุกด้านในระดับมากถึงมากที่สุด โดยใน
ด้านกระเป๋ามีขนาดใหญ่มีช่องจัดระเบียบได้รับความพึงพอใจสูงสุด การทดสอบด้วยสถิติแมนวิทนีย์ ยูเทส (Mann-Whitney U test)
พบว่าไม่มีความแตกต่างในความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ทุกด้าน แต่กลุ่มที่ยอมรับมีความสนใจซื้อกระเป๋าเสริมรถวีลแชร์ทางออนไลน์
ค่าสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ยอมรับ
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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.
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(จีระนันท์ ระพิพงษ์ และอภิชนา โฆวินทะ, 2015; ธีรวุฒิ
รถวีลแชร์ซงึ่ มีลกั ษณะเป็นเก้าอีล้ อ้ เป็นอุปกรณ์เคลือ่ นย้าย บุญยศักดิ์เสรี และจรัญญา พหลเทพ, 2015; ภูริน หล้าเตจา
(Mobility device) ทีน่ ยิ มใช้อย่างแพร่หลายในล�ำดับต้น ๆ จนกลาย และสุรพงษ์ เลิศสิทธิชัย, 2011; วิชุพรรณ ทินนบุตรา, 2016)
เป็นอุปกรณ์ทจี่ ำ� เป็นส�ำหรับผูท้ มี่ ขี อ้ จ�ำกัดในการเดิน ปรากฏการณ์นี้ การเคลื่อนย้ายเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของคนพิการที่ต้อง
เป็นผลมาจากการเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ ความก้าวหน้าทางการแพทย์ ได้รับการดูแล สิ่งแวดล้อมและผลิตภัณฑ์ที่ปรับตามความต้องการ
ที่ท�ำให้ผู้ป่วยมีอัตรารอดชีวิตสูงขึ้นแต่เกิดการสูญเสียอวัยวะและ ของผู้พิการจึงควรส่งเสริมให้สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย การเข้าถึง
เสียสมรรถภาพทางกายที่ซับซ้อนจนกลายเป็นผู้พิการที่ต้องพึ่งพา และใช้ได้ง่าย (Gaete-Reyes, 2015) การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
อุปกรณ์ช่วยเหลือ (Long and Hillman, 2014) ประเทศไทยได้ และเครื่ อ งนุ ่ ง ห่ ม ส� ำ หรั บ ผู ้ พิ ก ารมี ลั ก ษณะเฉพาะกลุ ่ ม (niche
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 กล่าวคือ market) ที่ต้องท�ำความเข้าใจผู้ใช้อย่างลึกซึ้ง และเกี่ยวข้องกับ
อัตราส่วนของประชากรทีเ่ ข้าสูช่ ว่ งของวัยสูงอายุมมี ากกว่าอัตราส่วน สิ่งทอที่เน้นประโยชน์ใช้สอย (functional textile) ข้อมูลพื้นฐาน
ของประชากรโดยรวม และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดย ในการออกแบบจึงควรมาจากผู้ใช้จริง เพื่อให้ปัญหาจากการใช้
เฉพาะกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองหลวงมีอัตราเพิ่มสูงสุดของ ผลิตภัณฑ์ได้รับการแก้ไข แต่ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่กลับ
ประเทศ จากร้อยละ 10 ในปัจจุบัน เป็นร้อยละ 21 ในปี ค.ศ. 2020 ละเลยกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนพิการ เนื่องจากผู้ใช้กลุ่มนี้มีความ
(Srichuae, Nitivattananon, Perera, 2016) ปัจจัยอีกประการ ต้องการทีเ่ จาะจงและซับซ้อน เมือ่ ไม่สามารถหาผลิตภัณฑ์ทตี่ รงกับ
ทีส่ ง่ ผลให้ความต้องการอุปกรณ์เคลือ่ นย้ายทีม่ ปี ระสิทธิภาพมีแต่จะ ความต้องการได้ การแก้ปัญหาที่ผ่านมาของผู้พิการจึงเป็นการน�ำ
พุ่งสูงขึ้น คือ กฎ Standard Rules on the Equalization of สินค้าส�ำหรับคนปกติมาประยุกต์ใช้ ซึ่งนอกจากจะไม่สะดวกต่อ
Opportunities for Persons with Disabilities, the Convention การใช้งานแล้วยังมีรูปแบบที่ไม่สวยงาม ส่งผลต่อความมั่นใจในการ
on the Rights of Persons with Disabilities and World Health เข้าสังคมของคนพิการ (Bragança et al., 2018) รูปแบบของรถนั่ง
Assembly resolution WHA 58.23 ที่ ก� ำ หนดโดยองค์ ก ร คนพิการในปัจจุบันมีพื้นที่ที่จ�ำกัด ไม่เหมาะกับการบรรจุสิ่งของ
สหประชาชาติซงึ่ เกีย่ วข้องกับความพิการในด้านการป้องกัน การดูแล จ�ำนวนมาก อีกทั้งไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใส่ของใช้ท�ำความสะอาด
และฟื้นฟูสมรรถภาพ และลักษณะของรถวีลแชร์และอุปกรณ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์บางชนิดทีผ่ พู้ กิ ารจ�ำเป็นพกติดตัว ผูว้ จิ ยั
เครื่องช่วยที่เหมาะสม มีผลให้การเข้าถึงรถวีลแชร์ที่เหมาะสมเป็น จึ ง ต้ อ งการศึ ก ษาถึ ง ปั ญหาและรู ปแบบของกระเป๋ า เสริมรถนั่ง
ส่วนหนึ่งของสิทธิมนุษยชน การด�ำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี ทั้งนี้เพื่อ คนพิการทีส่ ามารถแก้ไขปัญหาจากการพกพาสิง่ ของในชีวติ ประจ�ำวัน
ให้คนพิการสามารถเป็นสมาชิกที่มีคุณค่าของสังคม (Khasnabis, สอดคล้องกับรูปแบบการใช้งานจริง และตอบสนองความต้องการ
เฉพาะของคนกลุม่ นี้ ซึง่ เป็นประโยชน์ตอ่ การด�ำรงชีวติ ของคนพิการ
Mines, World health Organization, 2012)
ความพิการทางการเคลื่อนไหวเป็นปัญหาสาธารณสุข ให้ ค นพิ ก ารมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ข้ึ น และเป็ น แนวทางส� ำ หรั บ
ทีส่ ำ� คัญของประเทศไทยเนือ่ งจากผูพ้ กิ ารทีข่ นึ้ ทะเบียนตามรายงาน การออกแบบผลิตภัณฑ์ส�ำหรับคนพิการในอนาคต เพื่อส่งเสริม
ข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย ณ วันที่ 1 เมษายน ความเท่าเทียมกันในสังคม
2562 มีจ�ำนวน 1,995,767 คน คิดเป็นร้อยละ 3.01 ของประชากร
ทั้งประเทศ ประมาณครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 49.43) คือ ผู้พิการทาง วัตถุประสงค์การวิจัย
การเคลื่อนไหวซึ่งเป็นสัดส่วนที่มากที่สุด โดยเป็นคนพิการที่อยู่ใน
1) เพื่อศึกษารูปแบบกระเป๋าเสริมรถนั่งคนพิการที่คน
วัยท�ำงาน (15 - 59 ปี) มีจ�ำนวน 841,408 คน (ร้อยละ 42.16) พิการทางการเคลื่อนไหวต้องการ
ครึง่ หนึง่ เป็นคนพิการทีง่ านท�ำจากการจ้างงานของภาครัฐ และภาค
2) เพื่อออกแบบและพัฒนากระเป๋าเสริมรถนั่งคนพิการ
เอกชน ร่วมกับการประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งต้องใช้ชีวิตประจ�ำวัน ที่ตอบสนองความต้องการของคนพิการทางการเคลื่อนไหว
อยู่ร่วมกับคนปกติ (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
3) เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจและทดสอบการยอมรั บ
มนุษย์, 2019) งานวิจัยก่อนหน้าซึ่งศึกษาปัญหาและคุณภาพชีวิต กระเป๋าเสริมรถนั่งคนพิการ
คนพิการ ระบุตรงกันว่าคนพิการทางการเคลื่อนไหวต้องเผชิญกับ
ความยากล�ำบากในการใช้ชีวิตประจ�ำวัน จากสิ่งกีดขวาง เนื่องจาก การศึกษาเอกสาร
สถานทีแ่ ละเครือ่ งมือเครือ่ งใช้ตา่ ง ๆ ไม่ได้ออกแบบมาเพือ่ คนทุกกลุม่
ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ได้จัดท�ำคู่มือมาตรฐาน
ในสังคม (universal design) หรือออกแบบแต่ไม่ได้ค�ำนึงถึง กลางประเมินความสามารถตามประเภทความพิการและให้รหัส
การใช้งานจริงในชีวิตประจ�ำวัน เป็นผลให้คุณภาพชีวิตคนพิการ (ICF: International Classification of Functioning Disability
ไม่ได้รับการพัฒนาและสูญเสียงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์ and Health) (ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์, 2555) เพื่อจัด
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หรือขา (ความหมายตามพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550)
ระดับความบกพร่อง หรือระดับความสามารถในการท�ำ
กิจกรรม ประเมินจากลักษณะภายนอกของร่างกายที่เห็นได้อย่าง
ชัดเจนและสมรรถภาพในการท�ำกิจกรรมต่าง ได้แก่ การเคลือ่ นย้าย
ตนเอง การเดิน การเคลื่อนที่โดยใช้อุปกรณ์ การท�ำความสะอาด
ร่างกาย การดูแลการก�ำจัดของเสียออกจากร่างกาย การแต่งตัว
การรับประทานอาหาร การศึกษา การพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจ
นันทนาการและกิจกรรมยามว่าง โดยก�ำหนดให้การเคลือ่ นทีโ่ ดยใช้
อุปกรณ์ เป็นรหัส d420 แบ่งเป็น 5 ระดับ มีตัวบ่งคุณลักษณะ ดังนี้
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ความบกพร่องของร่างกายและน�ำไปสูก่ ารวางแผนดูแล ซึง่ เป็นภาษา
มาตรฐานส�ำหรับสื่อสารระหว่างผู้เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุขและ
สังคม ทั้งในและต่างประเทศ เนื่องจาก ICF ได้รับการรับรองโดย
องค์การอนามัยโลก ในคู่มือดังกล่าวได้กล่าวถึงค�ำจ�ำกัดความ ดังนี้
ความพิการทางการเคลื่อนไหว หมายถึง การที่บุคคลมี
ข้อจ�ำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ�ำวัน หรือในการเข้าไป
ร่วมในกิจกรรมในสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการมีความบกพร่องหรือ
การสูญเสียความสามารถอวัยวะในการเคลื่อนไหว ได้แก่ มือ เท้า
แขน ขา อาจมาจากสาเหตุอมั พาต แขนขาอ่อนแรง แขนขาขาด หรือ
จากภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังจนมีผลกระทบต่อการท�ำงานของ มือ แขน
ตารางที่ 1 ระดับความพิการทางการเคลื่อนไหว
รหัส
ระดับ
d420.0 ไม่มีความยากลําบาก (NO: 0 - 4 %)

ลัยร

d420.4
d420.8
d420.9

ัฏรำ

d420.3

าชภ

d420.1
d420.2

ความสามารถ
เคลื่อนที่อย่างปลอดภัยโดยใช้รถเข็นต่อเนื่องอย่างน้อย
15 นาที หรือ 50 เมตร และไม่ต้องมีผู้เฝ้าระวัง
มีความยากลําบากเล็กน้อย (MILD: 5 - 24 %)
เคลื่อนที่อย่างปลอดภัยโดยใช้รถเข็นแต่มีผู้เฝ้าระวัง
มีความยากลําบากปานกลาง (MODERATE: 25 - 49 %) เคลื่อนที่ได้เองบ้าง โดยใช้รถเข็นแต่ต้องมีผู้ช่วยเหลือ
ออกแรงเล็กน้อย
มีความยากล�ำบากรุนแรง (SEVER: 50 - 95%)
เคลื่อนที่ได้เองบ้าง โดยใช้รถเข็นแต่ต้องมีผู้ช่วยเหลือ
ออกแรงเป็นส่วนใหญ่
มีความยากลําบากที่สุด (COMPLETE: 96 - 100%)
ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เอง
มีความยากล�ำบากที่ไม่ระบุรายละเอียด (Not specified)
ไม่เกี่ยวข้อง (Not applicable)
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รถนั่งคนพิการ (Wheelchair)
รถนั่งคนพิการถูกเรียกในหลายชื่อตามกลุ่มผู้ใช้ เช่น
รถเข็นคนพิการ รถเข็นผู้สูงอายุ รถเข็นผู้ป่วย หรือเรียกจ�ำแนกตาม
ลักษณะภายนอกและวัตถุประสงค์การใช้งาน เช่น เก้าอีร้ ถเข็น รถเข็น
เดินทาง รถนั่งอาบน�้ำ เป็นต้น แต่โดยรวมแล้วหมายถึง อุปกรณ์
ช่วยเคลื่อนย้ายที่มีที่นั่งและเคลื่อนที่ด้วยล้อ ซึ่งผู้ใช้รถนั่งคนพิการ
(wheelchair user) อาจเป็นคนพิการที่มีความบกพร่องด้านการ
เคลื่อนที่รูปแบบต่าง ๆ หรือบุคคลทั่วไปที่เป็นเด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ
ทัง้ เพศชายและหญิง ทีม่ ขี อ้ จ�ำกัดในการเดินและได้รบั ประโยชน์จาก
รถนั่งคนพิการ เพราะนอกจากประโยชน์หลักในการเคลื่อนที่แล้ว
รถนั่งคนพิการยังช่วยลดปัญหาแผลกดทับ ปรับท่านั่งที่ไม่ดี ช่วย
ส่งเสริมสุขภาพจากการท�ำกิจกรรมทางกายของผู้ใช้ และส่งเสริม
สุขภาพจิตจากความเป็นอิสระในการเคลือ่ นที่ เกิดความมัน่ ใจ และ
สามารถเข้าสู่สังคมได้ (Khasnabis et al., 2012)
ไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัดว่ารถวีลแชร์ถูกประดิษฐ์ขึ้น
เมือ่ ใด ทราบแต่เพียงว่ามีมาไม่ตำ�่ กว่าร้อยปี โดยในช่วงแรกเป็นเพียง
เก้ า อี้ ติ ด ล้ อ ท� ำ จากไม้ แ ละมี ไว้ เ พื่ อ อ� ำ นวยความสะดวกในการ

ชาติรส การะเวก, นัฏศรา เซ็มแม้นหมัด, ปรียานุช วิลาหวาน

เคลื่ อ นย้ า ยผู ้ ป ่ ว ยในโรงพยาบาล แต่ ห ลั ก ฐานที่ ชั ด เจนเกิ ด ขึ้ น
ในศตวรรษที่ 20 ช่วงทศวรรษที่ 30 ถึง 40 เมื่อเก้าอี้ล้อถูกพัฒนา
ให้มีน�้ำหนักเบาขึ้นและสามารถพับได้จึงสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย
เหมาะจะน� ำ มาเคลื่ อ นย้ า ยทหารที่ บ าดเจ็ บ บริ เวณไขสั น หลั ง
จากสงครามโลกครั้งที่สอง ต่อมาก็ได้ถูกใช้ในบ้านเรือนเพื่อฟื้นฟู
สมรรถภาพของทหารผ่านศึกและแพร่หลายในกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป
ในเวลาถัดมา ซึง่ ท�ำให้เกิดการศึกษาเกีย่ วกับการเคลือ่ นไหวร่างกาย
ขณะใช้ ง านรถนั่ ง คนพิ ก าร และการพั ฒ นาทั้ ง วั ส ดุ โครงสร้ า ง
ไปจนถึงการดัดแปลงส่วนประกอบ ได้เกิดขึน้ อย่างมากมายในช่วงหลัง
ของศตวรรษที่ 20 (Long and Hillman, 2014; Vignier, Ravaud,
Winance, Lepoutre, Ville, 2008)
รถนั่งคนพิการจะต้องท�ำหน้าที่สนับสนุนการรับน�้ำหนัก
ปลอดภั ย มั่ ง คง และเหมาะกั บ สรี ร ะของผู ้ ใช้ (ergonomic)
นอกจากนี้ต้องประกอบด้วยที่นั่งและสามารถบรรจุสัมภาระได้
รูปแบบและส่วนประกอบพื้นฐานของรถนั่งคนพิการในปัจจุบัน
ดังปรากฏในภาพที่ 1
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ภาพที
่ 1 ส่่ 1วนประกอบของรถนั
(Khasnabis
2012)
ภาพที
ส่วนประกอบของรถนั่ง่งคนพิ
คนพิกการาร (Khasnabis
et et
al., al.,
2012)
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ลัยร

าชภ

ัฏรำ

สุขสมพรและเอกสิ
ิญโญ (2014)
พบว่า ส่เพื
วนประกอบของรถนั
่งคนพิกกสัารที
่ชํางรุในอนาคต
ด
จากการส�จากการสํ
ำรวจของารวจของ
พิมพ์ชพินกมพ์ชนก
สุขสมพร
และเอกสิททธิธิ์ ภู์ ่ศิริภบนรถเป็
นเวลานาน
อ่ ป้องกันปัญหากระดู
นหลั
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บ่
อ
ยคื
อ
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า
มล้
อ
และลู
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ปื
น
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อ
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า
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หลั
ง
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ง
่
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ก
ารเริ
ม
่
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า
รุ
ด
โดยเฉลี
ย
่
อยู
ท
่
่
ี
26.78
เดื
อ
น
และเพิ
ม
่
ภู่ศิริภิญโญ (2014) พบว่า ส่วนประกอบของรถนั่งคนพิการที่ช�ำรุด กระจายแรงกดเพื่อลดปัญหาแผลกดทับ
งมากที
่สุดในช่
2 นอกจากนี
้ยังพบรถนั
คนพิกอารที
่งเป็นการชํ
ารุำดรุทีงโ่ รัครงสร้
(โครงกั
บ่อย คือ ห้าสูมล้
อและลู
กปืวนงปีล้ทอี่ หน้
า รองลงมา
คือ ่งยางล้
หลั่ชงํารุดตัง้ แต่ 1 เดือนแรกซึ
5) สามารถซ่
อมบ�
กษาได้างในท้
องถิ้นน่ เบาะ
จึงควรตรวจสอบ
นั
ง
่
)
ดั
ง
นั
น
้
จึ
ง
ควรตรวจสอบคุ
ณ
ภาพของรถนั
ง
่
คนพิ
ก
ารก่
อ
นที
จ
่
ะนํ
า
ไปใช้
และ
ตรวจสอบสภาพของรถนั
ง
่
คนพิ
ก
ารทุ
ก
ปี
เพื
โดยรถนั่งคนพิการเริ่มช�ำรุดโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 26.78 เดือน และเพิ่มสูง ศูนย์ซ่อมบริการ อะไหล่ส�ำรอง หรือสามารถดูแลอุ่อปกรณ์ได้ด้วย
องกัทนี่ อั2นนอกจากนี
ตรายที่เกิดจากการใช้
่งคนพิกการที
าร ่ช�ำรุดตั้งแต่ ตนเองได้
มากที่สุดในช่ป้วงปี
้ยังพบรถนัรถนั
่งคนพิ
องค์กรอนามั
โลกได้ราะบุ
ลักษณะของรถนั
1 เดือนแรก ซึ่งเป็นการช�
ำรุดที่โยครงสร้
ง (โครงกั
้นเบาะนั่ง่งคนพิ
) ดังกนัารที
้น ่เหมาะสม ดังนี้ ในช่วง 20 ที่ผ่านมา งานวิจัยเกี่ยวกับรถนั่งคนพิการ
ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ทั้งปัญหาสุขภาพ และรูปแบบกิจกรรม
จึงควรตรวจสอบคุณ1)ภาพของรถนั
่งคนพิการก่อนที่จะน�ำไปใช้ และ ในต่างประเทศได้ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาส่วนประกอบต่าง ๆ
2) เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของผู้ใช้งาน เช่น ที่อยู่อาศัย พื้นที่ขรุขระ
ตรวจสอบสภาพของรถนั่งคนพิการทุกปี เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิด ให้เหมาะกับการใช้งานเฉพาะด้าน และการพัฒนารถนั่งคนพิการ
3) มีขนาดเหมาะสมกับผู้ใช้งาน โดยพิจารณาสรีระ น้ําหนัก และลักษณะความพิการ
จากการใช้รถนั่งคนพิการ
อัจฉริยะ (Smart wheelchair) ซึง่ พัฒนาจากเทคโนโลยีแบบดัง้ เดิม
4) ช่วยให้ผู้ใช้งานนั่งในแนวตรง เนื่องจากผู้ใช้ต้องอยู่บนรถเป็นเวลานาน เพื่อป้องกันปัญหากระดูกสันหลังในอนาคต
องค์และกระจายแรงกดเพื
กรอนามัยโลกได้ร่อะบุ
ลักษณะของรถนั่งคนพิการที่ เช่น การระบุต�ำแหน่ง ระบบช่วยเหลือ น�ำทางอัตโนมัติ เป็นต้น
ลดปัญหาแผลกดทับ
เหมาะสม ดังนี้ 5) สามารถซ่อมบํารุงรักษาได้ในท้องถิ่น จึงควรตรวจสอบศูผสานเข้
ากับเทคโนโลยีอัจฉริยะ ด้วยการเพิ่มอุปกรณ์ตรวจจับ
นย์ซ่อมบริการ อะไหล่สํารอง หรือสามารถดูแลอุปกรณ์ได้
1) ด้ตรงกั
บความต้องการของผู้ใช้งาน ทั้งปัญหาสุขภาพ (Sensorial equipment) การพัฒนาชุดค�ำสัง่ (control algorithm)
วยตนเองได้
และรูปแบบกิจกรรมในช่วง 20 ที่ผ่านมา งานวิจัยเกี่ยวกับรถนั่งคนพิการในต่และการเชื
อกับาผูคั้ใญช้กัทบี่มการพั
ีความต้
องการเฉพาะ
(Customized
างประเทศได้่อให้มต่
ความสํ
ฒนาส่
วนประกอบต่างๆ
2) ให้เหมาะสมกั
บสภาพแวดล้
้ใช้งาน
เช่น ่งทีคนพิ
่อยูก่ ารอัuser
(Mandel,ซึ่งพัLaue,
Autexier,6แ2018)
เหมาะกับการใช้
งานเฉพาะด้อามของผู
น และการพั
ฒนารถนั
จฉริยะinterfaces)
(Smart wheelchair)
ฒนาจากเทคโนโลยี
บบ ส่วนด้าน
อาศัย พื้นที่ขดัรุ้งขเดิระม เช่น การระบุตําแหน่ง ระบบช่วยเหลือ นําทางอัตโนมัติ เป็การออกแบบพบว่
า รถนั่งคนพิ
นวโน้่มมอุจะมี
น�้ำหนักน้อยลง
นต้น ผสานเข้ากับเทคโนโลยี
อัจฉริยกะารมี
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3) ตรวจจั
มี ข นาดเหมาะสมกั
บ ผู้ใช้งานการพั
โดยพิ
จารณาสรี
ร ะ และสะดวกต่
อการเคลื
้น รอบวงล้
อมีขนาดเล็กลง
บ (Sensorial equipment)
ฒนาชุ
ดคําสั่ง (control
algorithm) และการเชื
่อมต่่ออนย้
กับาผูยมากขึ
้ใช้ที่มคี วามต้
องการเฉพาะ
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ฒ
นารถนั
ง
่
คนพิ
ก
ารอั
จ
ฉริ
ย
ะในภาพที
่
2
น�้ำหนัก และลั(Customized
กษณะความพิuser
การinterfaces) (Mandel, Laue, Autexier, และพื
ว่ า่ งใต้
ทนี่ งั่ จะกลายเป็านรถนั
ทีเ่ ก็่งคนพิ
บอุปกกรณ์
จั ฉริมยะ ดังตัวอย่าง
2018)น้ ส่ทีวนด้
านการออกแบบพบว่
ารมีแอนวโน้
4) ช่วยให้ผู้ใช้งานนั่งในแนวตรง เนื่องจากผู้ใช้ต้องอยู่ ในการพัฒนารถนั่งคนพิการอัจฉริยะในภาพที่ 2

ภาพที
่ 2 ่ รู2ปรูแบบของรถนั
คนพิกการอั
ารอัจฉริ
จฉริยะที
ยะที
ัฒนาโดย
Rolland
แต่ปี –1993
2014 (Mandel
et al., 2018)
ภาพที
ปแบบของรถนั่งคนพิ
่พัฒ่พนาโดย
Rolland
ตั้งแต่ปตัี ้ง1993
2014-(Mandel
et al., 2018)

การพัฒนาอุปกรณ์เสริมรถนั่งคนพิการเพื่อวัตถุประสงค์ในการบรรทุกสัมภาระ พบหลักฐานการจดสิทธิบัตรครั้งแรกใน
ยุค 1980s ซึ่งมีการคิดค้นที่มีความใกล้เคียงและเป็นประโยชน์ต่อการพัชาติ
ฒนากระเป๋
าเสริมรถนันั่ฏงคนพิ
น นWheelchair
รส การะเวก,
ศราการเซ็มเช่แม้
หมัด, ปรียานุช วิลาหวาน
medical accessory carrier(Pryor, 1984) Wheelchair attached storage bag (Wells, 1986) Motorized movable
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ร่วมกับค�ำถามติดตาม (Follow-Up Questions) เพือ่ ศึกษารูปแบบ
กระเป๋ า เสริ ม รถวี ล แชร์ ที่ ค นพิ ก ารทางการเคลื่ อ นไหวต้ อ งการ
ก่อนท�ำการเก็บข้อมูลผูว้ จิ ยั ได้อธิบายวัตถุประสงค์การวิจยั ขัน้ ตอน
การด�ำเนินงาน จากนั้นท�ำการวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับปัญหา
และรูปแบบกระเป๋าเสริมรถวีลแชร์ที่คนพิการทางการเคลื่อนไหว
ต้องการ
2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดว้ ยข้อมูล
จากผู้ใช้ (user research) เพื่อท�ำความเข้าใจวิธีการใช้งาน ปัญหา
ในการใช้งานทัง้ ด้านวัสดุและส่วนประกอบ ตลอดจนรูปแบบกระเป๋า
เสริมรถวีลแชร์ที่ต้องการของคนพิการทางการเคลื่อนไหว เพื่อสรุป
ความต้องการผลิตภัณฑ์และออกแบบภาพร่าง (sketch design)
เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา และท�ำการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
(Prototype) ตามข้อเสนอแนะ
3) ความพึงพอใจและทดสอบการยอมรับกระเป๋าเสริม
รถนั่งคนพิการ เมื่อพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ผู้วิจัยด�ำเนินการติดต่อผู้พิการจากการส�ำรวจความต้องการ เพื่อ
ทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑ์ โดยการส่งวิดโี อคลิปน�ำเสนอขัน้ ตอน
การใช้กระเป๋าเสริมรถวีลแชร์ส�ำหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหว
และแบบสอบถามความพึงพอใจและทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑ์
การวิเคราะห์ผลการวิจัย
น�ำข้อมูลตรวจสอบความถูกต้อง ท�ำการลงรหัสแทน
การระบุชื่อนามสกุลและน�ำเสนอข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลในภาพรวม
ด้ ว ยสถิ ติ พื้ น ฐาน และสรุ ป คุ ณ ลั ก ษณะผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Product
requirement)
การทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑ์ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล
จากแบบสอบถามทุกชุดโดยการวิเคราะห์คา่ สถิตพิ นื้ ฐาน คือ ร้อยละ
ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน เพือ่ แจกแจงความถีข่ องตัวแปร
ภู มิ ห ลั ง ของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง และศึ ก ษาลั ก ษณะการกระจายและ
แจกแจงของตัวแปรที่สังเกตได้ในงานวิจัย จากนั้นท�ำการวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อตอบปัญหาการวิจัย และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรด้วยค่าสถิติ Mann-Whitney U test

วิธีด�ำเนินการวิจัย

ลัยร

าชภ

ัฏรำ

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�ำมาใช้ในผลิตภัณฑ์จริง จากการส�ำรวจกระเป๋าส�ำหรับรถนั่ง
คนพิการในท้องตลาด พบว่า สามารถแบ่งเป็น 3 ประเภท ตาม
ต�ำแหน่งที่ติดกับรถนั่งคนพิการ ได้แก่
1) กระเป๋าในต�ำแหน่งด้านหลังพนักพิง เป็นแบบทีไ่ ด้รบั
ความนิยมแพร่หลายมากที่สุด เนื่องจากมีพื้นที่กว้าง สามารถน�ำ
กระเป๋าเป้ซึ่งมีความจุมาก มาประยุกต์ใช้ได้กับรถนั่งคนพิการได้
เกือบทุกรุ่น แต่มีข้อเสียคือ เอื้อมหยิบสิ่งของได้ล�ำบาก จัดระเบียบ
และค้นหาสิ่งของยากหรือท�ำไม่ได้เลย
2) กระเป๋าในต�ำแหน่งใต้ที่รองนั่ง เป็นต�ำแหน่งที่ได้รับ
ความนิยมเนื่องจากผู้พิการสามารถก้มหยิบสิ่งของที่จ�ำเป็นต้องใช้
บ่อย ๆ ได้เอง แต่มักอยู่ติดกับพื้นหรือรถนั่งคนพิการ บางรุ่น
ไม่มีพื้นที่ว่างบริเวณนี้
3) กระเป๋าในต�ำแหน่งที่พักแขน เป็นต�ำแหน่งที่ใกล้ชิด
กับตัวผู้พิการจึงเหมาะที่จะเก็บสิ่งของมีค่าและอุปกรณ์สื่อสาร
ทีต่ อ้ งหยิบใช้ตลอดเวลา แต่มขี อ้ จ�ำกัดด้านพืน้ ที่ และรถนัง่ คนพิการ
บางรุ่นมีวงล้อกว้าง ท�ำให้ไม่มีพื้นที่ส�ำหรับติดกระเป๋าเสริม

มห
าว

ิทยา

ผู้วิจัยได้ใช้วิธีด�ำเนินการวิจัย โดยแบ่งเป็นขั้นตอนดังนี้
1) ความต้องการและรูปแบบกระเป๋าเสริมรถนัง่ คนพิการ
เก็บข้อมูลจากคนพิการทางการเคลื่อนไหวที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
มีความยากล�ำบากในการการใช้ชวี ติ ประจ�ำวัน 5 ระดับ จาก 7 ระดับ
(เว้นผูป้ ว่ ยติดเตียงและผูพ้ กิ ารทีไ่ ม่มคี วามยากล�ำบากในชีวติ ประจ�ำวัน)
ที่มีการเดินทางไปยังที่ต่าง ๆ อย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง และยินดีให้
ข้อมูลทางโทรศัพท์หรือสื่อสังคมออนไลน์ โดยการเลือกกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง และการเก็บข้อมูลแบบลูกโซ่ ตามแนวทาง
ของ Miles and Huberman เพื่อสะสมข้อมูลเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จน
กระทัง่ ข้อมูลถึงจุดอิม่ ตัว (Data Saturation) จึงสิน้ สุดการเก็บข้อมูล
ซึ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาปรากฏการณ์
อยู่ที่ 6-10 คน ในขณะที่การศึกษาเพื่อสร้างทฤษฏีอยู่ที่ 20-30 คน
(จ�ำเนียร จวงตระกูล, 2561) เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามปลายเปิด

ชาติรส การะเวก, นัฏศรา เซ็มแม้นหมัด, ปรียานุช วิลาหวาน

ผลการวิจัย

ความต้องการประเป๋าเสริมรถนั่งคนพิการ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย (ร้อยละ 55.0) และ
ช่วงอายุ 18-30 ปี (ร้อยละ 40.0) ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษทั
(ร้อยละ 20.0) ส่วนอาชีพอื่น ๆ อีกหลายอาชีพที่นอกเหนือจากนี้
อาทิเช่น พนักงานมหาวิทยาลัย, ท�ำธุรกิจส่วนตัว, นักศึกษา เป็นต้น
(ร้อยละ 45.0) และมีรายได้อยู่ในช่วง 10,000-15,000 บาท
(ร้อยละ 45.0) สามในสี่ของกลุ่มตัวอย่างมีความพิการภายหลัง
(ร้อยละ 75.0) และในส่วนของระดับความพิการทางการเคลือ่ นไหว
คือ มีความบกพร่องยากล�ำบากปานกลาง (ร้อยละ 20.0)
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ตารางที่ 2 ข้อมูลแสดงลักษณะต�ำแหน่งของกระเป๋าเสริมวีลแชร์
ตัวแปร
จ�ำนวน
ต�ำแหน่ง
ด้านข้าง
5
ใต้ขา
2
ใต้เบาะนั่ง
5
ล้อรถ
0
ด้านหลัง
8
รวม
20
ผ้าที่ใช้ท�ำกระเป๋า
ไนล่อน
10
หนังแก้ว
3
แคนวาส
1
หนัง pu (Polyurethane)
4
อื่น ๆ
2
รวม
20
เครื่องเกาะเกี่ยว
ซิป (Zipper)
3
เวลโคร (Velcro)
12
กระดุมแม่เหล็ก
5
รวม
20
โทนสีที่ใช้ (อ้างอิง Pantone 2020)
Neomint
1
Puristblue
9
Cassis
3
Cantaloupe
2
Mellow yellow
5
รวม
20

ี

กระเป๋าเสริมวีลแชร์ควรอยูท่ ี่ ต�ำแหน่งด้านหลัง (ร้อยละ 40.0) ล�ำดับ
รองลงมา คือ ด้านข้าง (ร้อยละ 25.0) และใต้เบาะนัง่ (ร้อยละ 25.0)
ผ้าที่ใช้ท�ำกระเป๋า คือ ไนล่อน (ร้อยละ 50.0) มีเครื่องเกาะเกี่ยว
แบบเวลโคร (ร้อยละ 60.0) และโทนสีทใี่ ช้ (อ้างอิง Pantone 2020)
ได้แก่ สี Puristblue (ร้อยละ 45.0)

ไพพ

รูปแบบกระเป๋าทีก่ ลุม่ ตัวอย่างนิยมใช้ในชีวติ ประจ�ำวันคือ
กระเป๋าเป้ (ร้อยละ 70.0) ซึ่งไม่สามารถระบุยี่ห้อ (ร้อยละ 44.4)
จากต�ำแหน่งของกระเป๋าเสริมวีลแชร์ทั้ง 5 จุดซึ่งผู้วิจัยก�ำหนดขึ้น
จากการศึกษาเอกสาร คือ 1) ด้านข้างที่วางแขน 2) ระหว่างแกน
ที่พักเท้า 3) ใต้ที่รองนั่ง 4) กลางล้อรถ 5) ด้านหลังพนักพิง พบว่า

25.0
10.0
25.0
0.0
40.0
100.0
50.0
15.0
5.0
20.0
10.0
100.0
15.0
60.0
25.0
100.0
5.0
45.0
15.0
10.0
25.0
100.0

ชาติรส การะเวก, นัฏศรา เซ็มแม้นหมัด, ปรียานุช วิลาหวาน
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์
1. รวบรวมข้ อมูลความต้ องการและรู ปแบบกระเป๋ าเสริ มที่กลุม
่ ตัวอย่างต้ องการ สรุปเป็ นคุณลักษณะผลิตภัณฑ์
การพั
ฒ
นาผลิ
ต
ภั
ณ
ฑ์
		
1.6 สามารถใส่-ถอดได้ง่าย ส่วนเครื่องเกาะเกี่ยวที่
(Product Requirement) ดังนี ้
1. รวบรวมข้
ลความต้องการและรู
แบบกระเป๋าเสริม ใช้ในการเปิด-ปิด กระเป๋านั้นใช้เวลโคร (Velcro)
1. รูอปมูทรงของกระเป๋
าเป็นเหมือปนเป้
ที่กลุ่มตัวอย่างต้องการ
ปเป็าของกระเป๋
นคุณลักษณะผลิ
ตภัณฑ์ อ(Product
2. ท�ำการออกแบบภาพร่าง โดยแบ่งเป็น กระเป๋าด้าน
2. ด้สรุ
านหน้
า มีเพิ่มแทบสะท้
นแสง (กันชน)
Requirement) ดังนี3.้ กระเป๋ามีขนาดใหญ่ มีช่องจัดระเบียบ
หลัง และกระเป๋าเสริมด้านข้าง แต่เนื่องจากผลการส�ำรวจพบว่า
		 1.1 รู4.ปทรงของกระเป๋
าเป็นสัเหมื
ด้าลนข้แชร์างและใต้
สายปรับขนาดความ
้น-ยาวอนเป้
ได้ โดยสายสามารถคล้อกระเป๋
งให้รัดกุามเสริ
กับมรถวี
ได้เลย เบาะมีระดับความต้องการเท่ากัน ผูว้ จิ ยั
ด้านหลั
งเป็น เครื่องเกาะเกี
นตัวล็อคสายก้
		 1.2 ด้5.านหน้
าของกระเป๋
า มีเพิ่ย่มวของสายใช้
แทบสะท้อเป็นแสง
จึงมีาแมปู
นวคิดทีจ่ ะท�ำให้กระเป๋าสามารถปรับรูปแบบให้สามารถยึดติด
6. สามารถใส่-ถอดได้ง่าย ส่วนเครื่องเกาะเกี่ยวที่ใช้ในการเปิ
- ปิดนกระเป๋
นั้นใช้ทเวลโคร
(กันชน)
กับดรถเข็
คนพิกาารได้
งั้ สองต�(Velcro)
ำแหน่ง โดยได้รบั แรงบันดาลใจมาจาก
2. ทํากระเป๋
การออกแบบภาพร่
น กระเป๋
และกระเป๋Bag
าเสริด้มาด้นในของกระเป๋
านข้าง แต่เนื่องจากผลการสํ
รวจเลือกจัดเก็บได้ตาม
		 1.3
ามีขนาดใหญ่าง มีโดยแบ่
ช่องจังดเป็ระเบี
ยบ าด้านหลัง Caddy
ามีหลายช่อางให้
พบว่ากระเป๋
เสริมด้านข้
างและใต้เบาะมีสัร้ นะดั-ยาว
บความต้
ากัน ผู้วต้ิจอัยงการ
จึงมีแนวคิ
ดที่จะทําให้กระเป๋
าสามารถปรั
		
1.4 าสายปรั
บ ขนาดความ
ได้องการเท่
โดยสาย
นอกจากกระเป๋
าดังกล่
าวจะใช้ตบดิ รูกัปบแบบ
ด้านข้างของรถวีลแชร์
ให้
ส
ามารถยึ
ด
ติ
ด
กั
บ
รถเข็
น
คนพิ
ก
ารได้
ท
้
ั
ง
สองตํ
า
แหน่
ง
โดยได้
ร
ั
บ
แรงบั
น
ดาลใจมาจาก
Caddy
Bag
ด้
า
นในของกระเป๋
มี อกี ด้วย โดยรูดซิป
สามารถคล้องให้รัดกุมกับรถวีลแชร์ได้เลย
ได้แล้ว ยังสามารถปรับต�ำแหน่งไปไว้ใต้เบาะนัง่ าได้
หลายช่อ1.5
งให้เลืด้อากจั
ดเก็งบเป็ได้นตเครื
ามต้่อองเกาะเกี
งการ นอกจากกระเป๋
าดังกล่
ติดกับด้านข้โดยใช้
างของรถวี
ด้แงล้่าวยเพื
ยังสามารถปรั
		
นหลั
่ยวของสายใช้
เป็านวจะใช้(Zipper)
ซิปลื่นลแชร์
รูดไได้
่อขยายพื้นบที่ จากกระเป๋าทรง
ง่ายเพื
ที่ จากกระเป๋
าทรงสี
ตําแหน่างมปู
ไปไว้ใต้เบาะนั่งได้อีกด้วย โดยรูดซิป (Zipper) โดยใช้ซิปลื่น รูดสีได้่เหลี
ตัวล็อคสายก้
่ยมผื่อขยายพื
นผ้าก็ก้นลายเป็
นทรงสี
่เหลี่เ่ยหลีมจั่ยตมผืุรัสนทีผ้า่มก็ีขนาดใหญ่ขึ้น
กลายเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ขึ้น

ภาพที
่ 3 ภาพกระเป๋
าที่ท�ำการออกแบบ
ภาพที
่ 3 ภาพกระเป๋
าที่ทําการออกแบบ
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3. ผู3.้วิจผูัย้วน�ิจัยำนํแบบร่
่ยวชาญเพื
่อรวบรวม
ดูคล้ายผลิบตรูปภัแบบก่
ณฑ์จอรินทํ
ง า(Look-like
prototype)
าแบบร่าางเสนอแก่
งเสนอแก่ผผู้เชีู้เชี่ยวชาญเพื
่อรวบรวมข้
อเสนอแนะและปรั
กระเป๋าต้นแบบ
ประเภทดู ด้วยโฟมเหลือง
ข้อเสนอแนะและปรั
แบบก่อนท�prototype)
ำกระเป๋าต้ด้นวยโฟมเหลื
แบบ ประเภท
10
คล้ายผลิตภัณฑ์บจริรูงป(Look-like
อง ดังภาพที่ ดั4งภาพที่ 4

ภาพที่ ภาพที
4 กระเป๋่ 4าต้กระเป๋
นแบบาต้นแบบ
4. ทําการปรับแก้แพทเทิร์น และตัดเย็บผลิตภัณฑ์ต้นแบบกระเป๋าเสริมวีลแชร์เพื่อคนพิการทางการเคลื่อนไหว

ชาติรส การะเวก, นัฏศรา เซ็มแม้นหมัด, ปรียานุช วิลาหวาน
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4. ท� ำ การปรั
บ แก้ แบแก้
พทเทิ
ร ์ นร์นและตั
ผลิตภัตณภัฑ์ณต้นฑ์แบบกระเป๋
ต้นแบบกระเป๋าเสริมวีลแชร์เพื่อคนพิการทางการเคลื่อนไหว
4. ทําการปรั
แพทเทิ
และตัดดเย็เย็บบผลิ
ภาพที
่ 4 กระเป๋าต้นแบบาเสริมวีลแชร์เพื่อคนพิการทางการเคลื่อนไหว

ภาพที
ผลิตตภัภัณณฑ์ฑ์ต้นตแบบที
้นแบบที
จสมบู
ภาพที่่ 55 ผลิ
่เสร็่เจสร็
สมบู
รณ์ รณ์
ภาพที่ 5 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่เสร็จสมบูรณ์

ัฏรำ

ผู้วิจัยทดสอบการใช้
งานในสภาวะใกล้
เคียงสถานที
และถ่ายทําคลินปความพึ
วีดีโอเพืง่อพอใจและทดสอบการยอมรั
สาธิตการใช้งานทางออนไลน์ บผลิตภัณฑ์
5. ผูว้ จิ 5.ยั ทดสอบการใช้
งานในสภาวะใกล้
เคียงสถานที
จ่ ริง ่จริงในการประเมิ
โดยสามารถเข้
าชมได้
ด้วยการแสกน QR
ในภาพที
6อไป
เพื่อายทํ
ใช้ใานการประเมิ
งพอใจและทดสอบการ
ผู้วิจั่อยทดสอบการใช้
านในสภาวะใกล้
เคี(Online)
ยcod
งสถานที
่จริงต่่และถ่
คลิปวีดีโอเพืน่อความพึ
สาธิตการใช้
งานทางออนไลน์
และถ่ายท�ำ(Online)
คลิปวี5.ดีโอเพื
สาธิตการใช้
งงานทางออนไลน์
ยอมรั
บ
ผลิ
ต
ภั
ณ
ฑ์
ต
อ
่
ไป
(Online)
าชมได้
ยการแสกน
QR ่ cod
โดยสามารถเข้
าชมได้โดยสามารถเข้
ด้วยการแสกน
QRด้วcode
ในภาพที
6 เพืในภาพที
่อใช้ ่ 6 เพื่อใช้ในการประเมินความพึงพอใจและทดสอบการ

าชภ

ยอมรับผลิตภัณฑ์ต่อไป

ภาพที่ 6 เว็บไซต์สาธิตการใช้งานกระเป๋าเสริมวีลแชร์เพื่อคนพิการทางการเคลื่อนไหว
ภาพที่ 6 เว็บไซต์สาธิตการใช้งานกระเป๋าเสริมวีลแชร์เพื่อคนพิการทางการเคลื่อนไหว
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ภาพที่ 6 เว็บไซต์สาธิตการใช้งานกระเป๋าเสริมวีลแชร์เพื่อคนพิการทางการเคลื่อนไหว

มห
าว

ิทยา

ความพึงพอใจและการยอมรับผลิตภัณฑ์
กลุม่ ตัวอย่างจ�ำนวนตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์ (ร้อยละ 85.0)
และราคาที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ อยู่ในช่วงราคา 500 - 1,000
บาท (ร้อยละ 85.0)
กลุม่ ตัวอย่างจ�ำนวนมีการเลือกช่องทางการจัดจ�ำหน่าย คือ
ร้านค้าออนไลน์ (online) ที่ `(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)

ความพึงพอใจที่มีต่อกระเป๋าเสริมวีลแชร์เพื่อคนพิการ
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด คือ กระเป๋ามีขนาดใหญ่
มีช่องจัดระเบียบ `( x = 4.45 , S.D. = 0.75) รองลงมา ได้แก่
กระเป๋ามีการออกแบบทีส่ วยงาม ทันสมัย `(x = 4.4 , S.D. = 0.75) ,
กระเป๋าสามารถปรับจากด้านข้างไปไว้ใต้เบาะนั่งได้ `( x = 4.4 ,
S.D. = 0.94) , สามารถหยิบของได้สะดวก `(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)

ชาติรส การะเวก, นัฏศรา เซ็มแม้นหมัด, ปรียานุช วิลาหวาน
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ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่ต่อกระเป๋าเสริมวีลแชร์เพื่อคนพิการ
ความพึงพอใจ
เรื่อง
S.D.
`x
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

รถวีลแชร์ทางออนไลน์ค่าสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ยอมรับ
ข้อเสนอแนะเพิม่ เติมในการพัฒนากระเป๋าเสริมรถวีลแชร์
คือ มีหลายสี หรือมีสีสดใส หรือเป็นลายการ์ตูน ซึ่งเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาสายผลิตภัณฑ์กระเป๋าเสริมรถวีลแชร์ให้หลากหลาย
ต่อไป

าชภ

เมือ่ เปรียบเทียบระหว่างกลุม่ ทีย่ อมรับและไม่ยอมรับ โดย
ใช้สถิตแิ มนวิทนีย์ ยูเทส (Mann-Whitney U test) พบว่า ไม่มคี วาม
แตกต่างในความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ทุกด้าน ส่วนผสมทางการ
ตลาด พบว่า ราคา การส่งเสริมการขาย ไม่มีความแตกต่างกัน
แต่ด้านช่องทางจัดจ�ำหน่ายพบความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ (p>.05) โดยกลุ่มที่ยอมรับมีความสนใจซื้อกระเป๋าเสริม
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยสถิติแมนวิทนีย์ ยูเทส (Mann-Whitney U test)
ยอมรับ (n=17)
ล�ำดับ
ข้อค�ำถาม
Mean Sum of
Rank
Ranks
1 ความทนทาน
11.32 192.50
2 ความสวยงามทันสมัย
10.97 186.50
3 การดูแลรักษา ท�ำความสะอาด
10.68 181.50
4 ความสะดวกในการหยิบสิ่งของ
10.59 180.00
5 มีแถบสะท้อนแสงด้านหลัง
10.82 184.00
6 ปรับเปลีย่ นรูปแบบเป็นกระเป๋าด้านข้างและใต้เบาะ 10.82 184.00
7 มีขนาดใหญ่และช่องจัดระเบียบ
11.03 187.50
8 ความพึงพอใจโดยรวม
10.41 177.00

ชาติรส การะเวก, นัฏศรา เซ็มแม้นหมัด, ปรียานุช วิลาหวาน

ไม่ยอมรับ (n=3)
Mean Sum of
Rank
Ranks
5.83
17.50
7.83
23.50
9.50
28.50
10.00
30.00
8.67
26.00
8.67
26.00
10.41
1.00
11.00
33.00

Z

p-value

-1.67
-.94
-.39
-.18
-.63
-.66
-1.09
-.18

.096
.345
.694
.861
.527
.507
.277
.867
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1. ควรมี ก ารศึ ก ษาถึ ง การใช้ สิ่ ง ทอเทคนิ ค เพื่ อ เพิ่ ม
คุณสมบัตพิ เิ ศษให้กบั วัสดุทใี่ ช้ทำ� กระเป๋า โดยส�ำรวจถึงลักษณะของ
คุณสมบัติพิเศษที่ผู้พิการต้องการ เช่น คุณสมบัติกันน�้ำ ท�ำความ
สะอาดตัวเอง ต้านเชื้อแบคทีเรีย เป็นต้น นอกจากนี้ด้านความ
สวยงามควรพัฒนาสายผลิตภัณฑ์กระเป๋าเสริมรถวีลแชร์ให้มีสีสัน
และลวดลายที่หลากหลายต่อไป
2. การวิจยั ครัง้ ต่อไปควรเพิม่ กลุม่ ตัวอย่างเพือ่ ให้สามารถ
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตทิ ส่ี งู ขึน้ และสามารถอ้างอิงผลการวิเคราะห์
กลับยังประชากรได้ ซึง่ มาจากการเพิ่มพื้นทีเ่ ก็บข้อมูลให้ครอบคลุม
ทัง้ ประเทศ และการเก็บข้อมูลจากผูท้ มี่ คี วามต้องการพิเศษทีม่ คี วาม
ยากล�ำบากให้การใช้ชีวิตประจ�ำวันกลุ่มอื่น เช่น ผู้สูงอายุ เป็นต้น
3. การพัฒนาแผนธุรกิจ ควรปรับปรุงให้มีต้นทุนลดลง
เนือ่ งจากผูพ้ กิ ารทางการเคลืน่ ไหวส่วนใหญ่เป็นผูม้ รี ายได้นอ้ ย และ
เพิม่ กลุม่ เป้าหมายรองเป็นผูบ้ ริจาคให้คนพิการ การส่งเสริมการขาย
ควรเน้นการให้ความรูเ้ กีย่ วกับผลิตภัณฑ์แก่ผบู้ ริโภค และเน้นการใช้
สื่อออนไลน์เป็นช่องทางหลัก

ัฏรำ

ผู ้ พิ ก ารทางการเคลื่ อ นไหวมี ค วามจ� ำ เป็ น ต้ อ งพกพา
สัมภาระในชีวติ ประจ�ำวันมากกว่าคนปกติ เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์
ยาประจ�ำตัว อุปกรณ์ชว่ ยเหลือในการเดินทางและการใช้ชวี ติ ประจ�ำวัน
เป็นต้น การประยุกต์กระเป๋าทั่วไปมาเสริมรถวีลแชร์ยังตอบสนอง
ความต้องการทีพ่ เิ ศษนีไ้ ด้ไม่ดนี กั กลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั นีส้ ว่ นใหญ่
เป็นเพศชาย อายุ 18-30 ปี ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัท
มีรายได้อยู่ในช่วง 10,000-15,000 บาท สาเหตุความพิการเกิดขึ้น
ภายหลังในระดับความบกพร่องยากล�ำบากปานกลาง ผลการวิจัย
ชี้ให้เห็นว่ารูปแบบกระเป๋าเสริมวีลแชร์ที่ผู้พิการต้องการควรอยู่
ด้านหลังเนือ่ งจากสามารถออกแบบให้มขี นาดใหญ่ บรรจุของได้มาก
รองลงมาคือ ด้านข้างและใต้เบาะซึ่งสะดวกต่อการหยิบสิ่งของ
มากกว่ า และเมื่ อ พิ จ ารณาสั ด ส่ ว นเมื่ อ รวมทั้ ง สองประเภทนี้
เข้าด้วยกันพบว่า มีสดั ส่วนสูงกว่ากระเป๋าด้านหลังพนักพิง ผูว้ จิ ยั จึง
ท�ำการออกแบบให้กระเป๋าสามารถปรับต�ำแหน่งจากกระเป๋าด้านข้าง
เป็นกระเป๋าใต้เบาะได้ เพื่อสะดวกต่อการเดินทางระยะใกล้และ
เหมาะกับผู้ที่ต้องการพกพาสิ่งของไม่มากนัก กระเป๋าที่พัฒนาขึ้น
ซึ่งกลุ่มตัวอย่างพึงพอใจควรมีขนาดใหญ่ มีช่องจัดระเบียบและ
กระเป๋าสามารถปรับจากด้านข้างไปไว้ใต้เบาะได้ วัสดุที่ท�ำกระเป๋า
ควรมีความทนทานและดูแลรักษาง่าย เช่น ผ้าไนลอน นอกจากนี้
การใช้เวลโครเป็นวัสดุเกาะเกีย่ วช่วยให้การเปิดปิดกระเป๋าท�ำได้งา่ ย
ซึ่ ง ผู ้ วิ จั ย ได้ น� ำ ปั ญ หาจากผู ้ ใช้ แ ละรู ป แบบที่ ต ้ อ งการ
ไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ตน้ แบบก่อนท�ำการศึกษาความพึงพอใจและ
ทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑ์ ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่ากลุม่ ตัวอย่าง
มีความพึงพอใจในทุกระดับมากถึงมากที่สุด และด้านกระเป๋า
มีขนาดใหญ่ มีช่องจัดระเบียบ ได้รับความพึงพอใจสูงสุด รองลงมา
ได้แก่ กระเป๋ามีการออกแบบที่สวยงาม ทันสมัย แสดงให้เห็นถึง
การออกแบบที่ตอบสนองความต้องการได้ทั้งประโยชน์ใช้สอย
(Function) และความสวยงาม (Aesthetic) โดยกลุ่มตัวอย่างยินดี
ที่จะซื้อหากมีราคาขาย 500 - 1,000 บาท มีจ�ำหน่ายทางออนไลน์
และบริการหลังการขายเป็นการซ่อมฟรี ในระยะเวลา 1 ปี และสนใจ
ซื้อมากขึ้นหากมีส่วนลดเมื่อซื้อกระเป๋าทั้งสอบแบบพร้อมกัน
การทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑ์ด้วยสถิติแมนวิทนีย์
ยูเทส (Mann-Whitney U test) พบว่า ไม่มีความแตกต่างในความ
พึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ทุกด้าน แต่กลุ่มที่ยอมรับมีความสนใจซื้อ
กระเป๋าเสริมรถวีลแชร์ทางออนไลน์ค่าสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ยอมรับ
ซึง่ สอดคล้องกับ Thoren (1996) ซึง่ พบว่าการวิจยั เพือ่ พัฒนาเสือ้ ผ้า
พิเศษส�ำหรับคนพิการที่ประสบความส�ำเร็จล้วนใช้การสั่งสินค้า
ออนไลน์เป็นช่องทางหลักในการจ�ำหน่าย
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าชภ

ัฏรำ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและกลยุทธ์ของธุรกิจค้าปลีก 4.0 พร้อมทั้งเสนอแนะกลยุทธ์ให้กับ
ภาคธุรกิจค้าปลีก ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ ใช้วิธีการส�ำรวจ โดยใช้แบบสอบถามและวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสัมภาษณ์
เชิงลึกรายบุคคล ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21-30 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนต�่ำกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท มีสถานภาพโสด มีจ�ำนวนสมาชิกในครอบครัวมากกว่า 2 คน กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคคลที่มีอิทธิพล
ต่อการเลือกร้านค้า ช�ำระสินค้าด้วยเงินสด รับข้อมูลข่าวสารของร้านค้าผ่านคนรู้จัก ญาติ หรือเพื่อน ต้องการให้ร้านค้าจัดการส่งเสริม
การขายโดยมีคูปองลดราคา ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงให้เห็นว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา
ความสะดวกในการซื้อ การขายโดยใช้พนักงาน การส่งเสริมการขาย ลักษณะทางกายภาพ และปัจจัยด้านอื่น ๆ ได้แก่ ประสบการณ์
ที่ได้รับขณะซื้อผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าและบริการในร้านค้าปลีก
ค�ำส�ำคัญ : ร้านค้าปลีก, พฤติกรรมผู้บริโภค, กลยุทธ์ธุรกิจค้าปลีก

ลัยร

Abstract

มห
าว

ิทยา

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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จากข้อมูลส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic
Product) ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2560 พบว่า GDP ขยายตัว
สูงขึ้นถึง 3.3 % ในส่วนของภาคการเกษตร การค้าส่งและค้าปลีก
ซึง่ ตรงกันกับข้อมูลของสมาคมผูค้ า้ ปลีกไทย ได้เผยดัชนีอตุ สาหกรรม
ค้าปลีกไทยมีการเติบโตเพิ่มขึ้น ดัชนีอุตสาหกรรมค้าปลีกปี 2559
เติบโต ร้อยละ 2.97 สูงกว่าปี 2558 และโดยรวมของไตรมาสแรก
ปี 2560 เติบโตขึ้นถึงร้อยละ 3.02 ซึ่งดีกว่าปี 2559 เป็นผลจาก
ภาพรวมของเศรษฐกิจและธุรกิจไทยในครึ่งปีแรกมีแนวโน้มดีขึ้น
สมาคมได้คาดการณ์สถานการณ์ค้าปลีกครึ่งปีแรกน่าจะเติบโต
ระหว่างร้อยละ 3.0-3.2 นั้น โดยวิเคราะห์จากการเติบโตของภาค
บริการ 3 อุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
ภาคการเงินการธนาคาร และภาคค้าปลีก (ส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560)
ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) เป็นส่วนหนึ่ง
ของกิ จ กรรมค้ า ปลี ก ค้ า ส่ ง ซึ่ ง มี มู ล ค่ า สู ง ถึ ง 2.2 ล้ า นล้ า นบาท
ในปี 2559 (คิดเป็นสัดส่วนราวร้อยละ 15 ของ GDP ซึ่งมีมูลค่าเป็น
อันดับสองรองจากอุตสาหกรรมการผลิตที่มีสัดส่วนร้อยละ 27.4)
ในอดีตธุรกิจค้าปลีกในไทยเป็นร้านขายของขนาดเล็กทีจ่ ดั หาสินค้า
มาจ�ำหน่ายโดยผ่านตัวกลาง (ผู้ค้าส่ง) แต่ปัจจุบันรูปแบบของร้าน
ค้าปลีกเปลี่ยนแปลงไปเป็นร้านค้าทันสมัย ลดการพึ่งพาผู้ค้าส่ง
เนื่องจากผู้ประกอบการมักเป็นนายทุนรายใหญ่ที่มีเครือข่ายสาขา
จ�ำนวนมากหรือเป็นผูซ้ อื้ รายใหญ่จงึ มีอำ� นาจต่อรองเหนือผูผ้ ลิตหรือ
ตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้า มีการบริหารจัดการร้านค้าอย่างเป็นระบบ
กล่าวคือ มีการจัดการสต็อกสินค้า ระบบการจัดการขนส่งและศูนย์
กระจายสินค้า ตลอดจนการน�ำเทคโนโลยีด้านปฏิบัติการต่าง ๆ
มาใช้ เพือ่ สร้างความได้เปรียบด้านการตลาด ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
ในไทยมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ และ
เมืองหลักต่าง ๆ ที่มีความเป็นสังคมเมืองสูง นโยบายต่าง ๆ ระดับ
ประเทศทีเ่ ปิดโอกาสให้ผปู้ ระกอบการต่างชาติเข้ามาลงทุนในธุรกิจ
ค้าปลีกในไทยได้ นอกจากนี้ ลักษณะของร้านค้าที่มีความสะดวก
สบายทันสมัย มีสินค้าที่มีคุณภาพและหลากหลาย เพื่อตอบสนอง
พฤติกรรมการบริโภคของภาคครัวเรือนได้ดี โดยเฉพาะร้านค้าที่
จ�ำหน่ายสินค้าในชีวิตประจ�ำวันใกล้แหล่งชุมชนจะมีการขยายตัว
ของการลงทุนสูง ด้วยเหตุนี้ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่จึงเริ่มเข้ามา
ทดแทนธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ปี 2557
ธุรกิจค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่มีสัดส่วนร้อยละ 61 ของมูลค่าตลาด
ค้าปลีกค้าส่ง เทียบกับในปี 2544 ทีม่ สี ดั ส่วนเพียงร้อยละ 25 ข้อมูล
Retail Sales Growth ตั้งแต่ปี 2016 - 2018 จาก Economist
Intelligence Unit พบว่ า ประเทศไทยมี อั ต ราการเติ บ โต
ในภาคส่วนค้าปลีก ในปี 2017 จนถึงปี 2018 ในอัตราส่วนที่สูงมาก

หากเปรียบเทียบกับประเทศอืน่ ๆ ในเอเชีย ถึงแม้ตวั เลขยังไม่ทดั เทียม
เท่ากับเวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์หรือมาเลเซียก็ตาม (EIU,
2017) ตัวเลขเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสในธุรกิจภาคส่วน
ดังกล่าว และผู้ประกอบการร้านค้าปลีกสมัยใหม่รายใหญ่ในไทย
เป็นทุนข้ามชาติจากต่างประเทศ 2-3 ราย และทุนจากนักลงทุนไทย
3-5 ราย มีฐานะกิจการค่อนข้างมั่นคง มีศักยภาพและมีความ
สามารถในการสร้างรายได้ในเกณฑ์ดี ซึง่ เป็นผลจากความได้เปรียบ
จากขนาด จ� ำ นวนสาขา ฐานะการเงิ น และมี ก ารขยายธุ ร กิ จ
หลากหลายรูปแบบ ท�ำให้สนองตอบผู้บริโภคได้ดี โดยเมื่อพิจารณา
จากผลประกอบการบริษทั ขนาดใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ 4-5 บริษทั
พบว่า การเติบโตส่วนใหญ่มาจากการขยายสาขา ในขณะทีก่ ารเติบโต
จากสาขาเดิมมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น อาจกล่าวได้ว่าการขยายตัว
ของภาคค้าปลีกนัน้ สอดคล้องกันกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ อีกทัง้ นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทย
อย่างต่อเนือ่ ง การขยายตัวของรายได้จากการท่องเทีย่ วการด�ำเนินการ
ตามยุทธศาสตร์แผนการตลาดท่องเทีย่ วปี 2560 โดยประมาณการณ์
จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในประเทศ 35 ล้านคน และสร้าง
รายได้ถึงกว่า 2.8 ล้านล้านบาท (กรุงเทพธุรกิจ, 2560)
นอกจากนีพ้ ฤติกรรมผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปเห็นได้จาก
ผลส� ำ รวจของศู น ย์ วิ จั ย เศรษฐกิ จ ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ ส� ำ รวจ
พฤติกรรมผู้บริโภคในประเทศเพื่อให้เข้าใจความเปลี่ยนแปลงของ
พฤติกรรมผู้บริโภคผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคมีการใช้จ่าย
เพื่อตอบสนองความต้องการด้านไลฟ์สไตล์ของตนเองมากขึ้น โดย
กลุ่มคนรุ่นใหม่และผู้ที่มีรายได้สูงยังคงมีการใช้จ่ายนอกบ้าน ส่วน
กลุม่ ผูส้ งู อายุจะเน้นการใช้จา่ ยไปกับสินค้าและบริการทีส่ ร้างให้เกิด
ความเป็นอยู่ที่ดี เช่น การปรับปรุงที่พักอาศัย ส�ำหรับการใช้จ่าย
ในภาพรวมพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ใช้จ่ายเงินไปกับการท่องเที่ยว
มากที่สุด รองลงมาคือ ปรับปรุงที่พักอาศัย (กรุงเทพธุรกิจ, 2560)
จากที่กล่าวมาข้างต้นท�ำให้สนใจอยากศึกษาพฤติกรรม
ผู้บริโภค และกลยุทธ์ธุรกิจค้าปลีกไทยในยุคประเทศไทย 4.0 เพื่อ
เป็นประโยชน์ในการเสนอแนะกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจทางด้าน
ค้าปลีกให้กับผู้ประกอบการ
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคประเทศไทย 4.0
2. เพือ่ ศึกษากลยุทธ์ธรุ กิจค้าปลีกไทยในยุคประเทศไทย 4.0

สมมติฐานในการวิจัย

1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ (เจนเนอเรชัน่ ) มีผลต่อ
ความต้องการของผู้บริโภคในยุคประเทศไทย 4.0
2. กลยุทธ์ธุรกิจค้าปลีก (กลยุทธ์การตลาด) มีผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในยุคประเทศไทย 4.0

จิรวุฒิ หลอมประโคน, อิสราภรณ์ ลาดละคร, เหมือนจิต จิตสุนทรชัยกุล
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แนวคิดไทยแลนด์ 4.0
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้วาง
ภูมทิ ศั น์ดจิ ทิ ลั ของไทยในระยะเวลา 20 ปี ไว้ 4 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1
Digital Foundation: ประเทศไทยลงทุนและสร้างฐานการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ระยะที่ 2 Inclusions: ทุกส่วนของ
ประเทศไทยมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลตามแนวทาง
ประชารัฐ ระยะที่ 3 Full Transformations: ประเทศไทยเข้าสู่
ดิ จิ ทั ล ไทยแลนด์ ที่ ขั บ เคลื่ อ นและใช้ ป ระโยชน์ จ ากนวั ต กรรม
ดิจิทัลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และระยะที่ 4 Global Digital
Leadership: ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วสามารถ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคม
อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ทางการตลาด
กลยุ ท ธ์ ท างการตลาดสมั ย ใหม่ ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นประสม
การตลาด (Marketing Mix) หรือทีเ่ รียกสัน้ ๆ ว่า 7P’s ซึง่ ต้องมี
แนวทางความคิดทางการสือ่ สารการตลาด (IMC) โดยอาศัยเครือ่ งมือ
การติดต่อสือ่ สารกับผูบ้ ริโภคแบบสมัยใหม่ซงึ่ แบ่งส่วนขยายเพิม่ เติม
หลายส่วน ทั้งงานศึกษาทั้งภายในและภายนอกประเทศเชื่อมโยงสู่
การท�ำธุรกิจสมัยใหม่ซึ่งเน้นการสร้างผลก�ำไรสูงสุดบนความพอใจ
ของผูบ้ ริโภค ซึง่ เป็นการท�ำธุรกิจระยะยาว (Long-Term Business)
พร้อมกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคสมัยใหม่ซึ่งเปลี่ยนไป
อย่างมาก โดยเฉพาะการแบ่งส่วนการตลาด (Segmentation)
ซึง่ ไม่สามารถแบ่งส่วนการตลาดแบบเดิม ๆ ได้แล้ว แนวคิดเครือ่ งมือ
ทางการตลาดส�ำหรับธุรกิจบริการ (The Services Marketing Mix)
โดยใช้ 7P’s (Lovelock, Christopher and Wirtz, Jochen, 2005)
ซึ่งประกอบไปด้วย ดังนี้ 1. องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ (Product
Elements) 2. ช่องทางการจัดจ�ำหน่ายและเวลา (Place and Time)
3. การส่ ง เสริ ม การตลาดและการศึ ก ษา (Promotion and
Education 4. ราคาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการให้บริการ (Price
and Other costs of service) 5. สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
(Physical Environment) 6. กระบวนการ (Process) 7. บุคคล
(People) มีความเชื่อมโยงและเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการวางแผน
ในการจั ด การกั บ พฤติ ก รรมผู ้ บ ริ โ ภคที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปในยุ ค
ประเทศไทย 4.0 และเป็ น กลยุ ท ธ์ ที่ ธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก ไทยควรจะ
ให้ความส�ำคัญ เพราะผูบ้ ริโภคในยุคนีใ้ ห้ความส�ำคัญกับภาพลักษณ์
ของตนเองที่สะท้อนออกมาจากการเลือกบริโภคสินค้า ดังนั้น จึง
กล่าวได้วา่ กลยุทธ์การตลาดเป็นปัจจัยทีส่ ำ� คัญทีส่ ง่ ผลต่อพฤติกรรม
ผู้บริโภค และการก�ำหนดทิศทางการวางแผนกลยุทธ์ของธุรกิจ
ค้าปลีกในยุคประเทศไทย 4.0 นั่นเอง
ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค
พฤติกรรมของผู้บริโภค หมายถึง เป็นการกระท�ำโดย

มนุษย์แสดงออกโดยไม่รู้ตัว การแสดงออกหรือการกระท�ำโดย
ธรรมชาติของมนุษย์สามารถส่งอิทธิพลทางการตลาดได้ (Foxall &
Sigurdsson, 2013) กลุ่มบุคคลหรือครัวเรือน ซึ่งซื้อหรือต้องการ
สินค้าหรือบริการเพือ่ การบริโภคส่วนตัว หรือพฤติกรรมการตัดสินใจ
และการกระท�ำของผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและใช้บริการ
สิ น ค้ า เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการและความพึ ง พอใจของเขา
การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริโภคเป็นการศึกษาพฤติกรรมในการตัดสินใจ
เลือกซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ เพื่อให้ได้รับความพอใจสูงสุดจาก
งบประมาณทีม่ อี ยูอ่ ย่างจ�ำกัด (วันดี รัตนกาย, 2554) หรือการกระท�ำ
หรือการแสดงออกของมนุษย์ซึ่งเกิดจากสิ่งกระตุ้นภายใน เช่น
ความคิด ทัศนคติ และค่านิยม นอกจากนี้การแสดงออกนั้น ๆ อาจ
มาจากการกระทบของปัจจัยภายนอก เช่น วัฒนธรรมและสังคม
(นันทา ศรีจรัส, 2551) หรือการแสดงกิรยิ าอาการทีเ่ กีย่ วกับการซือ้
การใช้ การประเมินผล การค้นหาข้อมูลสินค้าหรือบริการตามความ
ต้องการหรือตามการคาดหวังของผู้บริโภค
พฤติกรรมผู้บริโภค คือ การแสดงปฏิกิริยาของบุคคล
ทีเ่ ป็นกระบวนการ เพือ่ ให้ได้รบั สินค้าหรือบริการตามความต้องการ
ของตน พฤติกรรมผู้บริโภค คือ กระบวนการที่เกี่ยวกับการค้นหา
ข้อมูล การซือ้ การใช้การประเมินผลในสินค้าหรือบริการ นอกจากนี้
พฤติ ก รรมการผู ้ บ ริ โ ภค หมายถึ ง พฤติ ก รรมการซื้ อ การใช้
การประเมิน และการก�ำจัดสินค้าและบริการของผูบ้ ริโภคขัน้ สุดท้าย
ที่ซื้อสินค้าและบริการไปเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง
หรือเพื่อกินหรือใช้ภายในครัวเรือน ผู้บริโภคทุกคนที่ซื้อสินค้าและ
บริการเพื่อวัตถุประสงค์เช่นว่านี้รวมกันเรียกว่า ตลาดผู้บริโภค
ผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ทั่วโลกนั้นมีความแตกต่างกันในลักษณะด้าน
ประชากรศาสตร์อยู่หลายประเด็น เช่น เรื่องของอายุ รายได้ ระดับ
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีค่านิยม และรสนิยม เป็นต้น
ดังนั้นพฤติกรรมการกิน การใช้ การซื้อและความรู้สึกนึกคิดของ
ผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์จึงมีความแตกต่างกันออกไป ท�ำให้มีการซื้อ
การบริโภคสินค้าและบริการหลาย ๆ ชนิดที่แตกต่างกัน นอกจาก
ลักษณะประชากรดังกล่าวแล้ว ยังมีปัจจัยอื่น ๆ อีกที่ท�ำให้มีการ
บริโภคแตกต่างกัน (กมลภพ ทิพย์ปาละ, 2555)
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ฐิติมนต์ ธนกิติเอื้ออังกูร, ศรีสุดา จงสิทธิผล, เสรี
วงษ์มณฑา และชุษณะ เตชคณา (2559) ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์
การสร้างตราสินค้าส�ำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปผักและผลไม้ไทย
ได้กล่าวว่า กลยุทธ์การสร้างตราสินค้าส�ำหรับอุตสาหกรรมแปรรูป
ผักและผลไม้ไทย คือ กลยุทธ์ตามกระบวนทัศน์ที่ชื่อว่า SMART
PARADIGM ประกอบด้วย S: Study การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ
ธุรกิจ ได้แก่ ผู้บริโภค คู่แข่งขัน อุตสาหกรรม สภาพแวดล้อม
และความสามารถ M: Management of Strategic Elements

จิรวุฒิ หลอมประโคน, อิสราภรณ์ ลาดละคร, เหมือนจิต จิตสุนทรชัยกุล
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ส่วนบุคคล และปัจจัยอืน่ ๆ ปัจจัยเหล่านีเ้ ป็นปัจจัยทีน่ ำ� มาวิเคราะห์
ในครัง้ นีเ้ กิดจากการวิเคราะห์องค์ประกอบ 19 ตัวแปร โดยใช้เทคนิค
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการ PLS-PM จากการเก็บข้อมูลจ�ำนวน
221 ตัวอย่าง เพือ่ หารูปแบบสมการโครงสร้างของปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่อความตัง้ ใจซือ้ สินค้าของผูบ้ ริโภคชาวลาวในห้างค้าปลีกในจังหวัด
หนองคาย
ชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา (2561) ศึกษาเรื่อง การเลือกซื้อ
สินค้าตามร้านสะดวกซื้อในสถานบริการน�้ำมัน ได้กล่าวว่า ปัจจัย
ส่วนผสมทางการตลาดมีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การเลือกซื้อสินค้าตามร้านสะดวกซื้อในสถานบริการน�้ำมัน โดย
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ในเรือ่ งสินค้าในร้านมีเพียงพอต่อความต้องการ
สินค้ามีป้ายบ่งชี้หาได้ง่าย สินค้าที่มีให้เลือกหลากหลาย ปัจจัย
ด้านราคาในเรื่องช�ำระเงินได้สะสมแต้ม และปัจจัยด้านช่องทาง
การจัดจ�ำหน่ายในเรื่อง เปิดบริการทุกวัน 24 ชั่วโมง มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าตามร้านสะดวกซื้อในสถานบริการ
น�้ำมัน ที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ 0.05
อภิรดี วงศ์กิจรุ่งเรือง และณัฐพล อัสสะรัตน์ (2560)
วิจิตรศิลป์ : กลยุทธ์ทางการตลาดใหม่ของร้านค้าปลีก ได้กล่าวว่า
การน�ำงานศิลปะเข้ามาช่วยในการออกแบบผลิตภัณฑ์และตกแต่ง
สถานที่ให้บริการ เป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำ� คัญที่นักการตลาดใช้ และ
ปัจจุบันร้านค้าปลีกหลายแห่งทั้งในและต่างประเทศได้น�ำผลงาน
ศิ ล ปะหลากหลายแขนงมาแสดงเพื่ อ ใช้ ดึ ง ดู ด ลู ก ค้ า และสร้ า ง
ความแตกต่างจากคูแ่ ข่งขัน อย่างไรก็ดี งานวิจยั เพือ่ ศึกษาประโยชน์
ของการแสดงผลงานศิลปะในร้านค้าปลีกยังอยูใ่ นขัน้ เริม่ ต้น และยัง
ไม่มีนิยามและองค์ประกอบของศิลปะที่ชัดเจน บทความฉบับนี้มี
วัตถุประสงค์เพือ่ เสนอแนวทางการศึกษาประโยชน์ของผลงานศิลปะ
แบบวิจิตรศิลป์ในร้านค้าปลีก โดยคณะผู้วิจัยได้ทบทวนงานวิจัย
ในอดีตที่เกี่ยวข้องกับการสร้างบรรยากาศของร้านค้าปลีก อ้างอิง
แนวคิ ด ทางด้ า นศิ ล ปะและแนวคิ ด ด้ า นประโยชน์ ข องแบรนด์
อันน�ำไปสู่การเสนอแบบจ�ำลองอิทธิพลของงานวิจิตรศิลป์ภายใน
ร้านค้าปลีกที่มีต่อการรับรู้ประโยชน์หรือคุณค่าของร้านค้าและ
การตอบสนองของลูกค้าที่มีต่อร้านค้า
ปณิธาน จันทองจีน (2560) มุมมองของผู้ผลิต ที่มีต่อ
ผู้ค้าปลีกสมัยใหมในช่องทางการจัดจ�ำหน่าย การศึกษาบทบาท
หน้าที่ของผู้ผลิตและผู้ค้าปลีก เพื่อหาปัจจัยแห่งความส�ำเร็จทาง
ธุรกิจ ได้กล่าวว่า ผู้ผลิตและผู้ค้าปลีกถือเป็นคู่ค้าที่มักพึ่งพากัน
ในธุรกิจผูผ้ ลิต (โดยเฉพาะผูผ้ ลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชนิดหมุนเวียน
เร็ว) อาศัยผู้ค้าปลีก (โดยเฉพาะผู้ค้าปลีกสมัยใหม่) ในการกระจาย
สินค้า ในขณะเดียวกันธุรกิจของผูค้ า้ ปลีกได้กำ� ไรจากการขายสินค้า
ให้กับผู้ผลิตมาเป็นรายได้หลักในการด�ำเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม
เมื่อมีการท�ำธุรกิจร่วมกัน อาจมีความขัดแย้งเกิดขึ้นได้ น�ำมาซึ่ง
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การบริหารจัดการก�ำหนดทิศทางและองค์ประกอบตราสินค้า ได้แก่
ผู ้ บ ริ โ ภคกลุ ่ ม เป้ า หมาย วิ สั ย ทั ศ น์ จุ ด ครองใจ ค� ำ มั่ น สั ญ ญา
คุณลักษณะ จุดเด่น ความแตกต่าง ชื่อ โลโก้ สโลแกน สัญลักษณ์
บุคลิกและบรรจุภัณฑ์ A: Advantages การสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันผ่านกรอบยุทธศาสตร์การสร้างตราสินค้า ได้แก่
สินค้า ราคา การจัดจ�ำหน่าย การสื่อสารทางการตลาด บุคลากร
และการผลิต R: Relevance การสร้างความสอดคล้องตรงใจกับ
ความต้องการของผูบ้ ริโภคโดยใช้หลักการของประโยชน์และคุณค่า
ที่จะได้รับ T: Trust การสร้างความศรัทธา เชื่อมั่น ไว้วางใจโดยใช้
หลักการของการรับรู้ การเชือ่ มโยง ความมีชอ่ื เสียง ภาพลักษณ์และ
ความภักดี
ทัศนา หงษ์มา (2559) ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การเตรียม
ความพร้อมของธุรกิจค้าปลีก เพื่อรองรับการเข้าร่วมประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ปี 2558 โดยใช้เทคนิคเดลฟาย การวิจัยนี้ใช้วิธี
การวิจัยโดยการใช้เครื่องมือเป็นแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์
จากกลุ่มตัวอย่างเป็นจ�ำนวน 17 คน สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่ามัธยฐาน
(Median) ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquatile Range) การ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป พบว่า กลยุทธ์ด้าน
ผลิตภัณฑ์และบริการ ควรพัฒนาคุณภาพของสินค้าให้เหมาะกับ
สภาพของตลาด รสนิ ย มของผู ้ บ ริ โ ภค ควรพั ฒ นาเครื่ อ งจั ก ร
เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต และการสร้าง Packaging ให้ทันสมัย
กลยุทธ์ด้านราคา ควรก�ำหนดราคาให้เหมาะสมกับคุณภาพของ
สิ น ค้ า การลดต้ น ทุ น การผลิ ต สิ น ค้ า การปรั บ ราคาของสิ น ค้ า
ให้เหมาะสมในแต่ละต�ำแหน่งผลิตภัณฑ์ การก�ำหนดราคาให้เป็น
มาตรฐานและไม่ควรก�ำหนดราคาให้สูงจนเกินไป กลยุทธ์ด้าน
ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย ควรมีการกระจายสินค้าให้ทั่วถึงอย่าง
รวดเร็ว ควรมีการวางแผนการจัดจ�ำหน่ายให้เหมาะสม สามารถ
แข่งขันในตลาดได้ การบริหารจัดการคลังสินค้า การเพิ่มช่องทาง
การติดต่อการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ และควรมีสาขาตามเมือง
ใหญ่ ๆ ทีต่ ดิ กับประเทศเพือ่ นบ้าน กลยุทธ์ดา้ นการส่งเสริมการตลาด
ควรเน้นการสร้าง Brand ให้เป็นที่รู้จักและสร้างความเชื่อมั่น
แก่ลูกค้า การท�ำกิจกรรมส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ และ
การโฆษณาที่เป็นสากลมากยิ่งขึ้นและควรท�ำอย่างต่อเนื่อง
นารา กิตติเมธีกุล, ภาสประภา ตระกูลอินทร์ และ
นวลฉวี แสงชัย (2560) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงโครงสร้าง
ต่อความตั้งใจซื้อสินค้าในห้างค้าปลีกสมัยใหม่ ในจังหวัดหนองคาย
ของผูบ้ ริโภคชาวลาว พบว่า ปัจจัยทีม่ คี วามส�ำคัญทีส่ ดุ ในการวิเคราะห์
สมการ คือ ปัจจัยต้นทุนของลูกค้า และปัจจัยการกระตุน้ ทางอารมณ์
เนือ่ งจากเป็นปัจจัยหลัก และปัจจัยแทรกซ้อนทีท่ ำ� งานร่วมกับปัจจัย
อื่น ๆ อีก 5 ปัจจัย คือ จุดสัมผัสทางกายภาพ (สิ่งที่ผู้บริโภครับรู้
รูส้ กึ ได้รบั และมีประสบการณ์ อันเกิดจากการซือ้ สินค้าและบริการ
จากห้างค้าปลีก) ปัจจัยความปลอดภัยของชีวติ ปัจจัยวิถชี วี ติ ปัจจัย

จิรวุฒิ หลอมประโคน, อิสราภรณ์ ลาดละคร, เหมือนจิต จิตสุนทรชัยกุล

วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2564 21

ไพพ

รรณ

ี

กรุ ง เทพมหานคร และเคยใช้ บ ริ ก ารธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก ที่ มี ก ลยุ ท ธ์
การด�ำเนินการสอดคล้องกับยุคประเทศไทย 4.0 ซึ่งธุรกิจค้าปลีก
กลุ่มนี้เริ่มด�ำเนินการในสาขาที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครเป็นหลัก
โดยประชากรในการวิจัยครั้งนี้มีทั้งเพศชายและเพศหญิง จ�ำนวน
5,686,646 คน (กรมการปกครอง, 2559)
กลุ่มตัวอย่าง
การก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากไม่ทราบค่า
ประชากรทีแ่ น่นอนผูว้ จิ ยั จึงได้เลือกใช้สตู รการหาขนาดตัวอย่างจาก
สัดส่วนประชากรทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ 95% และความคลาดเคลือ่ น
ไม่เกิน 5%
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ก�ำหนดเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
จ�ำนวน 400 คน เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนและสร้างความ
น่าเชือ่ ถือให้กบั งานวิจยั ดังนัน้ กลุม่ ตัวอย่างของการวิจยั ครัง้ นีเ้ ท่ากับ
400 ตัวอย่าง
ดังนั้นผู้วิจัยได้ก�ำหนดกลุ่มตัวอย่างขั้นต�่ำไว้เป็นจ�ำนวน
400 คน และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage
Sampling) ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ขัน้ ที่ 1 ใช้วธิ กี ารสุม่ ตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random
Sampling) โดยการแบ่งประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน
50 เขต แบ่งเป็น 6 กลุม่ เพือ่ ให้สอดคล้องตามลักษณะทางกายภาพ
และการก�ำหนดนโยบายพัฒนาทางเศรษฐกิจ ของกรุงเทพมหานคร
ดังนี้ กลุ่มรัตนโกสินทร์ 9 เขต กลุ่มเจ้าพระยา 9 เขต กลุ่มบูรพา
9 เขต กลุ่มศรีนครินทร์ 8 เขต กลุ่มกรุงธนเหนือ 7 เขต และกลุ่ม
กรุงธนใต้ 8 เขต จากนั้นท�ำการสุ่มจับฉลากจากจ�ำนวนกลุ่มทั้งหมด
6 กลุ่ม โดยแบ่งเป็นกลุ่มละ 2 เขต ได้ 12 เขต
ขั้ น ที่ 2 ใช้ วิ ธี ก ารสุ ่ ม ตั ว อย่ า งโดยใช้ ค วามสะดวก
(Convenience Sampling) เพื่ อ เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยน� ำ
แบบสอบถามที่ได้จัดเตรียมไว้ไปท�ำการจัดเก็บข้อมูล ณ สถานที่
ชุมชนเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้ตอบด้วยตัวเอง เช่น ตลาด
บริเวณนอกศูนย์การค้า หมู่บ้าน เป็นต้น
สถิติที่ใช้ในการวิจัย
1. สถิ ติ เ พื่ อ บรรยาย ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แบบเพียร์สัน
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ประสิทธิภาพในช่องทางการจัดจ�ำหน่ายที่ลดลงและท�ำให้ทั้งผู้ผลิต
และผูค้ า้ ปลีกต่างต้องเสียผลประโยชน์ทฝี่ า่ ยตนเองพึงได้รบั งานวิจยั นี้
ท�ำการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จทางธุรกิจของทั้งสองฝ่าย
ผ่ า นมุ ม มองของผู ้ ผ ลิต โดยผู้วิจัยได้ใช้วิธีวิจัยแบบผสมและใช้
ผู้สัมภาษณ์ด�ำเนินการสอบถามกลุ่มตัวอย่างโดยตรง ซึ่งผู้เข้าร่วม
การวิจยั ทุกท่านเป็นผูบ้ ริหารทีท่ ำ� งานอยูใ่ นอุตสาหกรรมผลิตสินค้า
อุปโภคบริโภคชนิดหมุนเวียนเร็ว และมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในเรือ่ งของ
การขายและการตลาดที่ต้องท�ำงานร่วมกันกับผู้ค้าปลีกสมัยใหม่
โดยตรง ผู้วิจัยใช้เทคนิควิเคราะห์ทางสถิติแบบพหุตัวแปรเพื่อ
วิเคราะห์ขอ้ มูลและทดสอบสมมุตฐิ านงานวิจยั โดยงานวิจยั มีขอ้ สรุป
ว่าปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์เชิงบวกกับความส�ำเร็จทางธุรกิจของผูผ้ ลิต
มากที่สุด ได้แก่ การให้ความส�ำคัญกับภารกิจที่ผู้ผลิตพึงกระท�ำ
นอกจากนั้นผู้วิจัยยังได้ให้ข้อเสนอแนะว่ามีภารกิจใดบ้างที่ผู้ผลิต
และผูค้ า้ ปลีกพึงกระท�ำ เพือ่ ลดโอกาสในการเกิดความขัดแย้งลงและ
เพื่อให้ได้มาซึ่งความส�ำเร็จทางธุรกิจ
สุมาลี รามนัฎ และอริญชย์ ณ ระนอง (2560) เป็น
การศึกษาเปรียบเทียบกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การตั ด สิ น ใจซื้ อ ของผู ้ บ ริ โ ภคระหว่ า งร้ า นค้ า ปลี ก แบบดั้ ง เดิ ม
(Traditional Trade) กับร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade)
ได้กล่าวว่า การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพือ่ ศึกษา
ความคิดเห็นของผู้บริโภคในการใช้บริการระหว่างร้านค้าปลีกแบบ
ดัง้ เดิมและร้านค้าปลีกสมัยใหม่ 2) เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค
ในการใช้บริการระหว่างร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมและร้านค้าปลีก
สมัยใหม่ 3) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริโภคในการใช้
บริการร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมและร้านค้าปลีกสมัยใหม่ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีก เมื่อมีความต้องการสินค้าหลายชนิด
ในการซื้อแต่ละครั้งร้อยละ 67.00 มีการซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีก
สั ป ดาห์ ล ะ 1-2 ครั้ ง ร้ อ ยละ 51.25 ใช้ บ ริ ก ารในช่ ว งเวลา
09.01-12.00 น. ร้อยละ 61.25 ประเภทสินค้าที่ซื้อบ่อยมากที่สุด
ได้แก่ อาหารสด ร้อยละ 79.75 มีพฤติกรรมเลือกใช้บริการร้านค้า
ปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ร้อยละ 87.75 เลือกซื้อสินค้า
จากร้านค้าปลีกเพราะมีท�ำเลของร้านใกล้ที่พักหรือที่ท�ำงาน เป็น
ร้อยละ 81.25 มีค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าต่อครั้งต�่ำกว่า 100 บาท
เป็นร้อยละ 45.50 โดยพบว่า ค่าเฉลี่ยตัวชี้วัดปัจจัยทางการตลาด
ในภาพรวมของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมอยู่ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.23)

วิธีการด�ำเนินการวิจัย

ขั้นตอนที่ 1 การวิจัยเชิงปริมาณ ประกอบด้วย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือผู้ที่อาศัยอยู่ในเขต

ขั้นตอนที่ 2 การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิธีการสัมภาษณ์
ผู้ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการ
ธุรกิจค้าปลีก หน่วยงานภาครัฐบาล เช่น กระทรวงพาณิชย์ สมาคม
ธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก และเอสเอ็ ม อี ทุ น ไทย ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จ�ำนวน 2 หน่วยงาน ที่มี
การใช้กลยุทธ์การค้าปลีก 4.0 มาใช้ในการด�ำเนินงาน ได้แก่

จิรวุฒิ หลอมประโคน, อิสราภรณ์ ลาดละคร, เหมือนจิต จิตสุนทรชัยกุล

22 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2564

รรณ

ี

3 ครัง้ ในหนึง่ สัปดาห์ ซือ้ สินค้าช่วงเวลาวันธรรมดา หลังเวลา 18.00 น.
ซื้อสินค้าเฉลี่ยต่อครั้ง 101-300 บาท ตัวของกลุ่มตัวอย่างเอง
เป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเลือกร้านค้า ช�ำระสินค้าด้วยเงินสด
รับข้อมูลข่าวสารของร้านค้าผ่านสื่อโทรทัศน์ ต้องการให้ร้านค้า
จัดการส่งเสริมการขายโดยมีคูปองลดราคา

ไพพ

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
กลยุทธ์ธุรกิจค้าปลีก (กลยุทธ์การตลาด 7Ps) มีความ
สัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้า (ความถี่ในการซื้อ, ช่วงเวลาที่
ไปซื้อ, ค่าใช้จ่ายในการซื้อ, บุคคลที่ไปซื้อสินค้าด้วย, ผู้มีอิทธิพลต่อ
การเลือกร้านค้า, วิธกี ารช�ำระเงินค่าสินค้า, สือ่ ทีไ่ ด้รบั ข้อมูลข่าวสาร
และรูปแบบการจัดรายการส่งเสริมการขาย) ของผู้บริโภคในยุค
ประเทศไทย 4.0
ผลิตภัณฑ์
การมีผลิตภัณฑ์มีให้เลือกมากมายครบครัน มีจ�ำนวน
สินค้าไว้ขายอย่างพอเพียง ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรอง มีคุณภาพ
และมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์มีความแปลกใหม่และทันสมัย ผลิตภัณฑ์
มีประสิทธิภาพเมือ่ ใช้แล้วเห็นผล ผลิตภัณฑ์มลี กั ษณะและบรรจุภณ
ั ฑ์
ทีส่ วยงาม มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคในการเลือกซือ้
สินค้าและบริการในร้านค้า อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ราคา
การมี ป ้ า ยบอกแสดงราคาไว้ อ ย่ า งชั ด เจน มี รู ป แบบ
การช�ำระเงินของร้านค้า เช่น มีการช�ำระเงินผ่านบัตรเครดิตและ
ระบบผ่อนช�ำระ ความเหมาะสมระหว่างราคากับคุณภาพของสินค้า
การมีราคาถูกกว่าหรือใกล้เคียงกับในท้องตลาด มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าและบริการในร้านค้า
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ลักษณะทางกายภาพ
การจัดแต่งร้านสวยงามและเข้ากับเทศกาล หน้าร้าน
มีลักษณะทางกาพภาพที่สะดุดตา มีสินค้าตัวอย่างให้ทดลองก่อน
การซื้อ ร้านค้าอยู่ใกล้บ้านหรือที่ท�ำงานเดินทางสะดวก สถานที่
จอดรถกว้างขวางปลอดภัย มีที่จอดฟรี มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ไว้บริการ การจัดสินค้าเป็นหมวดหมูส่ ะดวกในการเลือกซือ้ มีการใช้
รูปแบบและระดับความดังของเสียงภายในร้านที่เหมาะสม กลิ่น
ภายในร้านมีความเหมาะสม การปรับอากาศภายในร้านทีเ่ หมาะสม
มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคในการเลือกซือ้ สินค้าและ
บริการในร้านค้า อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
การส่งเสริมการตลาด
การมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ต่อเนื่อง การโฆษณา
สามารถช่วยให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นประโยชน์แก่การตัดสินใจซือ้ ของท่านได้
การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย การจัด
กิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง การแจกของแถมและมีการ
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1. บริษัท ไทยท�ำน�้ำผลไม้ เพชรบุรี จ�ำกัด ต�ำแหน่ง
กรรมการผู้จัดการ
2. บริษัท ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ต�ำแหน่ง รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ประจ�ำ
ประเทศไทย เวียดนาม และฟิลิปปินส์
3. ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) ต�ำแหน่ง ผูช้ ว่ ย
ผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสาย Payments Product Development
and Solutions
4. บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) ต�ำแหน่ง สมาคม
ค้าปลีก และ SMEs ทุนไทย
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง (Structured Interview) ซึง่ เป็นการสัมภาษณ์ทไี่ ด้มกี าร
ก�ำหนดข้อค�ำถามไว้เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ถูกสัมภาษณ์ทั้งหมดจะใช้
ข้อค�ำถามเดียวกันในการสัมภาษณ์
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก
โดยเข้าพบผู้ให้สัมภาษณ์ ณ สถานประกอบการ และบันทึกเทปไว้
เพื่อน�ำไปถอดเทปในภายหลัง
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจะใช้
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์
ข้อมูลการสัมภาษณ์ (สุภางค์ จันทวานิช, 2540) และสรุปข้อหมวด
ออกเป็นหมวดหมู่ดังนี้
1. ด้านเทคโนโลยี มีข้อค�ำถามคือ ผู้ประกอบการมีการ
เตรียมความพร้อมในการรับมือกับยุค 4.0 และมีการปรับตัวใน
การน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ เข้ามาใช้ในการด�ำเนินธุรกิจอย่างไร
2. ด้านการตลาด มีขอ้ ค�ำถามคือ ปัจจัยใดบ้างทีจ่ ะท�ำให้
ธุรกิจประสบความส�ำเร็จในยุค 4.0
3. ด้านนวัตกรรม มีข้อค�ำถามคือ ผู้ประกอบการมีการ
เตรียมพร้อมนวัตกรรมและการสร้างตราสินค้าอย่างไร
4. ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยมีข้อค�ำถามคือ ข้อ
ท้าทายของผู้ประกอบการในยุค 4.0 คืออะไร
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สรุปและอภิปรายผลงานวิจัย

ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21-30 ปี มีระดับ
การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี รายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นต�่ ำกว่ า หรื อ เท่ า กั บ
10,000 บาท มีสถานภาพโสด มีจำ� นวนสมาชิกในครอบครัวมากกว่า
2 คน
พฤติกรรมการซื้อสินค้า
ซือ้ สินค้าประเภทอาหารแห้งในร้านค้ามากทีส่ ดุ ซือ้ สินค้า

จิรวุฒิ หลอมประโคน, อิสราภรณ์ ลาดละคร, เหมือนจิต จิตสุนทรชัยกุล
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ระหว่างร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) กับร้านค้า
ปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ซอื้ สินค้าจากร้านค้าปลีก เมือ่ มีความต้องการ
สินค้าหลายชนิดในการซื้อแต่ละครั้ง ร้อยละ 67.00 มีการซื้อสินค้า
จากร้านค้าปลีกสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง ร้อยละ 51.25 ใช้บริการในช่วง
เวลา 09.01-12.00 น. ร้อยละ 61.25 ประเภทสินค้าที่ซื้อบ่อย
มากทีส่ ดุ ได้แก่ อาหารสด ร้อยละ 79.75 มีพฤติกรรมเลือกใช้บริการ
ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ร้อยละ 87.75 เลือกซื้อ
สินค้าจากร้านค้าปลีกเพราะมีท�ำเลของร้านใกล้ที่พักหรือที่ท�ำงาน
เป็นร้อยละ 81.25 มีคา่ ใช้จา่ ยในการซือ้ สินค้าต่อครัง้ ต�ำ่ กว่า 100 บาท
เป็นร้อยละ 45.50 โดยพบว่า ค่าเฉลี่ยตัวชี้วัดปัจจัยทางการตลาด
ในภาพรวมของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมอยู่ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.23) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านปัจจัยด้าน
การขายโดยใช้พนักงานขาย มีคา่ เฉลีย่ รวมสูงสุดเท่ากับ 3.01 (ระดับ
ปานกลาง) รองลงมาคือ ปัจจัยด้านประสบการณ์ที่ลูกค้าได้รับขณะ
ใช้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.96 (ระดับปานกลาง) และปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.46 (ระดับน้อย) ตามล�ำดับ นอกจากนี้
ค่าเฉลี่ยตัวชี้วัดปัจจัยทางการตลาดในภาพรวมของร้านค้าปลีก
สมัยใหม่อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ปัจจัยด้านราคา มีค่าเฉลี่ยรวมสูงสุดเท่ากับ 4.63
รองลงมาคือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.58) และปัจจัย
ด้านช่องทางการจัดจ�ำหน่าย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49) และสอดคล้อง
กับรติวัลย์ วัฒนสิน (2555) ศึกษาเรื่องการส่งเสริมการขายที่มี
ประสิทธิภาพในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่: มุมมองของผู้บริโภคและ
ผู้บริหาร ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า การลดราคา และแถมสินค้า
แบบเดียวกันเป็นการส่งเสริมการขายทั้งผู้บริโภคและผู้บริหาร
มีความพึงพอใจในระดับสูงทีส่ ดุ โดยผูบ้ ริโภคให้ความส�ำคัญกับคูปอง
เงินสดหรือบัตรกํานัล และคูปองส่วนลด และยังสอดคล้องกับ
เกศรา จันทร์จรัสสุข (2555) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซือ้ สินค้าและใช้บริการในห้างเทสโก้โลตัสของผูบ้ ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่
ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น อาหาร เครื่องดื่ม ผักผลไม้และเสื้อผ้า
ความถี่ในการซื้อสินค้าอยู่ที่ 1-2 ครั้งต่อเดือน จ�ำนวนเงินที่ใช้ซื้อ
สินค้าในแต่ละครั้งอยู่ที่ 501-1,000 บาท และช�ำระเงินเป็นเงินสด
ส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อสินค้าคือ ตนเอง
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ชิงโชคให้กับลูกค้า มีส่วนลดพิเศษส�ำหรับสมาชิก มีการท�ำบัตร
สมาชิกเพื่อให้สิทธิประโยชน์ มีการสะสมคูปองเพื่อใช้เป็นส่วนลด
การให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ทางร้านจัด การมีพรีเซนเตอร์
หรือ กลุ่มคนที่มี “อิทธิพล” (Influencer) เป็นที่ดึงดูดใจ มีความ
สัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ
ในร้านค้า อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
การที่ ร ้ า นค้ า สามารถใช้ บ ริ ก ารได้ ต ลอด 24 ชั่ ว โมง
ความง่ายและสะดวกในการซือ้ การมีชอ่ งทางการสัง่ ซือ้ ทีห่ ลากหลาย
การจัดส่งสินค้าถูกต้องและรวดเร็ว มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมของ
ผูบ้ ริโภคในการเลือกซือ้ สินค้าและบริการในร้านค้า อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
พนักงานขาย
การมีพนักงานขายให้ค�ำแนะน�ำและข้อมูลอย่างถูกต้อง
และชัดเจน การมีพนักงานมีความรูแ้ ละเข้าใจในผลิตภัณฑ์ทขี่ ายเป็น
อย่างดี การมีพนักงานมีความอ่อนน้อมถ่อมตนและมีอัธยาศัยที่ดี
พนั ก งานให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ในการหาสิ น ค้ า มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
พฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าและบริการในร้านค้า
การมีพนักงานให้บริการเหนือความคาดหมาย พนักงานมีการโต้ตอบ
ข้อซักถามได้อย่างรวดเร็ว มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมของผูบ้ ริโภค
ในการเลือกซือ้ สินค้าและบริการในร้านค้า อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
กระบวนการ
การมีขนั้ ตอนในการสัง่ ซือ้ สินค้าทีไ่ ม่ยงุ่ ยากและไม่ซบั ซ้อน
การมีการให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว การมีช่องทางในการช�ำระเงิน
มีความสะดวกรวดเร็วและมีความปลอดภัย มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าและบริการในร้านค้า
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21-30 ปี มีระดับ
การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี รายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นต�่ ำกว่ า หรื อ เท่ า กั บ
10,000 บาท มีสถานภาพโสด มีจำ� นวนสมาชิกในครอบครัวมากกว่า
2 คน ซือ้ สินค้าประเภทอาหารแห้งในร้านค้ามากทีส่ ดุ ซือ้ สินค้า 3 ครัง้
ในหนึ่งสัปดาห์ ซื้อสินค้าช่วงเวลาวันธรรมดา หลังเวลา 18.00 น.
ซื้อสินค้าเฉลี่ยต่อครั้ง 101-300 บาท ตัวของกลุ่มตัวอย่างเอง
เป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเลือกร้านค้า ช�ำระสินค้าด้วยเงินสด
รับข้อมูลข่าวสารของร้านค้าผ่านสื่อโทรทัศน์ ต้องการให้ร้านค้า
จัดการส่งเสริมการขายโดยมีคูปองลดราคา สอดคล้องกับ สุมาลี
รามนัฎ และอริญชย์ ณ ระนอง (2560) การศึกษาเปรียบเทียบกลยุทธ์
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
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าชภ

ัฏรำ

การศึกษาแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถด้านการควบคุมคุณภาพของสินค้าเกษตรแปรรูปวิสาหกิจชุมชนต�ำบล
คลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อส�ำรวจสภาพปัญหาการด�ำเนินงานด้านการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปในปัจจุบัน
(2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถให้กับกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปของวิสาหกิจชุมชนต�ำบลคลองเขื่อน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
หลักโดยวิธีการเลือกตัวอย่างเจาะจงจากหน่วยงานภาครัฐ ผู้น�ำชุมชน และสมาชิกวิสาหกิจชุมชนต�ำบลคลองเขื่อน
ผลการศึกษาพบว่า สภาพการด�ำเนินงานด้านการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปของวิสาหกิจต�ำบลคลองเขื่อน ส่วนใหญ่ผู้ผลิตอาหาร
สินค้าเกษตรแปรรูปมีลักษณะไม่เข้าข่ายโรงงาน ด�ำเนินการผลิตอาหารให้ความใส่ใจในเรื่องการคัดสรร และความสะอาดในการผลิตสินค้า
แต่ยงั ขาดการความรูค้ วามเข้าใจ ขาดแรงจูงใจ และงบประมาณในการพัฒนาไปสูห่ ลักเกณฑ์มาตรฐานการผลิตขัน้ ต้น ได้มเี ตรียมความพร้อม
ในการพัฒนาขีดความสามารถโดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการผลิตขั้นต้น ก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรม
พัฒนาความรู้ของผู้ผลิตอาหาร คะแนนหลังเข้ารับการอบรมสูงกว่าก่อนเข้ารับการอบรมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ แนวทางในการพัฒนา
ขีดความสามารถให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต�ำบลคลองเขื่อน โดยการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การศึกษาดูงาน
หน่วยงานต้นแบบ การจัดท�ำคูม่ อื ชุดความรู้ การให้คำ� ปรึกษาจากผูเ้ ชีย่ วชาญในด้านปรับปรุงการออกแบบอาคารการผลิตให้สอดคล้องตาม
หลักเกณฑ์มาตรฐานการผลิตขั้นต้น
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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
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ในสภาวการณ์ที่ภาคการเกษตรกรรมของไทยเข้าสู่การ
เปลี่ยนแปลงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของเกษตรกร ปัญหา
ด้านผลผลิตทางการเกษตร ปัญหาจากภัยธรรมชาติ ปัญหาเศรษฐกิจ
รวมทัง้ ผลผลิตมีจำ� นวนมากเกินความต้องการของผูบ้ ริโภค ส่งผลให้
ราคาสินค้าเกษตรตกต�่ำลง การผลิตเป็นอาหารแปรรูปเบื้องต้น
พร้อมจ�ำหน่าย เช่น อาหารพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง และสินค้า
อาหารหนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) การแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรจึงเป็นกระบวนหนึ่งที่จะช่วยยืดอายุการเก็บรักษา
สร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั สินค้าเกษตร ผลิตเพือ่ จ�ำหน่ายอย่างแพร่หลาย
ประกอบกับผูบ้ ริโภคนิยมเลือกซือ้ เพือ่ รับประทาน หรือเป็นของฝาก
จึงส่งผลให้เกิดการขยายปริมาณการผลิตมากขึ้นเพื่อให้เพียงต่อ
ความต้องการและอาจน�ำไปสู่ปัญหาของมาตรฐานการผลิตที่ดีของ
ผลิตภัณฑ์อาหารได้ (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2560)
ภาครัฐให้ความส�ำคัญเรื่อง การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ในการเสริมสร้างและพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการในการ
ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสูร่ ะบบมาตรฐานตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 25602564) เพือ่ ให้ผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้เป็นทีม่ นั่ ใจของผูบ้ ริโภค ทัง้ ด้านคุณภาพ
มาตรฐาน และความปลอดภัยการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านคุณภาพ
การผลิตในผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปตามหลักเกณฑ์วธิ กี ารทีด่ ใี นการ
ผลิตอาหารขั้นต้นเพื่อใช้กับอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อม
จ�ำหน่าย ที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงานและผลิตภัณฑ์ยังไม่มีเลขสารบบ
อาหาร ได้แก่ กลุ่มอาหารพร้อมปรุงและอาหารส�ำเร็จรูปพร้อม
บริโภคทันที ผู้ประกอบการจ�ำเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตขั้นต้นหรือ Primary GMP ในการผลิต
อาหาร สถานทีผ่ ลิตอาหาร และประเภทของอาหารแปรรูปทีเ่ ข้าข่าย
ต้องปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการผลิตขัน้ ต้น ขัน้ ตอนต่าง ๆ ในการขอรับ
เลขสารบบอาหาร (เลข อย.) ซึ่งประโยชน์ที่จะได้รับคือ อาหารที่
ผลิตสามารถสร้างความมั่นใจในคุณภาพ มาตรฐาน และความ
ปลอดภัย เป็นทีย่ อมรับของผูบ้ ริโภคและสอดคล้องกับกฎหมายไทย
เพื่อส่งเสริมการค้าและเปิดตลาดจ�ำหน่ายทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ (กระทรวงสาธารณสุข, 2556)
จังหวัดฉะเชิงเทรามีจำ� นวนวิสาหกิจชุมชนทีจ่ ะจดทะเบียน
แล้วจ�ำนวนทั้งสิ้น 357 วิสาหกิจชุมชน จ�ำแนกกิจกรรมได้เป็น
17 ประเภทการผลิต และ 5 บริการ โดยมีการจัดชั้นวิสาหกิจชุมชน
เป็นสามระดับ เพือ่ ทราบศักยภาพของการด�ำเนินงานวิสาหกิจชุมชน
และการจัดท�ำแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของจังหวัด และนอกจากนี้
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีประชากรส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 70 มีอาชีพทาง
ด้านเกษตรกรรม แต่การประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมต้องพึ่งพา
ธรรมชาติเป็นหลัก จึงท�ำให้บางครั้งมีปัญหาภัยธรรมชาติก็เป็นส่วน

ผันแปรให้ราคาผลผลิตตกต�ำ่ หรือบางปีภมู อิ ากาศมีความแปรปรวน
ท�ำให้ผลผลิตไม่เกิดขึ้นตามที่เกษตรกรคาดหวังไว้ก็เป็นปัญหาแก่
เกษตรกรได้ นอกจากนี้ ในส่วนของสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมยังมี
ปัญหาด้านมาตรฐานสินค้า ซึ่งต้องด�ำเนินการให้มีระบบมาตรฐาน
สากลเป็นทีย่ อมรับและสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนยังขาดองค์ความรู้
ในการพัฒนาสินค้าการเกษตร ให้มีความเป็นมาตรฐานที่จะน�ำไปสู่
ตลาดในระดับสากลได้ (ส�ำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา, 2554)
วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนต� ำ บลคลองเขื่ อ น จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา
ประกอบด้วย วิสาหกิจภายในชุมชนทีม่ ผี ลิตภัณฑ์ภายใต้การบริหาร
จัดการของกลุ่ม ประกอบด้วย 3 กลุ่มหลัก คือ 1. สินค้าทางการ
เกษตร อาทิ ข้าว มะม่วง มะพร้าว 2. กลุ่มสินค้าเกษตรแปรรูป เช่น
กาละแม กระยาสารท มะม่วงแปรรูป กล้วยกรอบ น�้ำมันมะพร้าว
สกัดเย็น น�ำ้ พริก เป็นต้น 3. กลุม่ สินค้าอืน่ ๆ เช่น กระเป๋าผ้า ไม้กวาด
ดอกไม้ จั น ทน์ จากการลงพื้ น ที่ ส� ำ รวจของคณะผู ้ วิ จั ย พบว่ า
กลุ่มวิสาหกิจสินค้าเกษตรแปรรูปต้องที่จะการพัฒนาด้านคุณภาพ
การผลิตเพือ่ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารในการขออนุญาต
เพื่อรับเลขสารบบอาหาร (เลข อย.) เพื่อยกระดับคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ แต่ยังขาดความรู้ความเข้าใจและแนวทางในการพัฒนา
คณะผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาแนวทางในการพัฒนาขีดความ
สามารถด้านการควบคุมคุณภาพของสินค้าเกษตรแปรรูปวิสาหกิจ
ชุมชนต�ำบลคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

ไพพ

บทน�ำ

วัตถุประสงค์การวิจัย

มห
าว

ิทยา

ลัยร

1. เพื่อส�ำรวจสภาพปัญหาการด�ำเนินงานด้านการผลิต
สินค้าเกษตรแปรรูปในปัจจุบัน
2. เพือ่ ศึกษาแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถให้กบั
กลุม่ ผูผ้ ลิตสินค้าเกษตรแปรรูปของวิสาหกิจชุมชนต�ำบลคลองเขือ่ น
จังหวัดฉะเชิงเทรา

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพที่ผ่านการ
สัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตการณ์ การสนทนากลุ่ม การสังเคราะห์
ข้อมูลร่วมกันของคณะผู้วิจัย และสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต�ำบล
คลองเขื่อน โดยใช้การบันทึกการร่วมกิจกรรม และการบันทึกเทป
การสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักที่ใช้ในการศึกษาตาม
แนวทางเชิงคุณภาพ คณะผูว้ จิ ยั ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In - depth
interview) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้วิจัย
ท�ำการโดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Simpling) โดยมี
รายละเอียดดังนี้
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ขั้นตอนที่ 1 ส�ำรวจสภาพปัญหาการด�ำเนินงานด้าน
การผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปในปัจจุบัน เก็บรวบรวมข้อมูล โดย
การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลหลัก จ�ำนวน 10 คน
หรือจนกว่าข้อมูลจะอิ่มตัวและน�ำข้อมูลวิเคราะห์สภาพปัญหาการ
ด�ำเนินงานในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้ น ตอนที่ 2 เตรี ย มความพร้ อ มและพั ฒ นาขี ด ความ
สามารถในควบคุมคุณภาพสินค้าเกษตรแปรรูป คณะผู้วิจัยจัดให้มี
การอบรมประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารให้ความรูใ้ นเรือ่ งมาตรฐานการผลิต
ขัน้ ต้น Primary ให้กลุม่ เกษตรกรผูผ้ ลิตสินค้าเกษตรแปรรูปวิสาหกิจ
ชุมชนต�ำบลคลองเขือ่ น โดยใช้หลักสูตรการฝึกอบรมตามทีส่ ำ� นักงาน
สาธารณสุ ข ก� ำ หนดรวมทั้ ง เชิ ญ เจ้ า หน้ า ที่ ส าธารณสุ ข ร่ ว มเป็ น
วิทยาการในการอบรม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบทดสอบก่อนและ
หลังการอบรม และแบบสอบถามประเมินผลการถ่ายทอดหลักเกณฑ์
วิธีที่ดีในการผลิต และคณะผู้วิจัยท�ำการตรวจสอบความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลโดยการตรวจสอบแบบสามเส้า (Methodological
Triangulation) โดยตรวจสอบข้อมูลดังนี้ 1. ตรวจสอบจากแหล่ง
ข้ อ มู ล ที่ ต ่ า งกั น จากผลจากการสั ม ภาษณ์ แ ละจากการสั ง เกต
มาเปรียบเทียบเพือ่ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลว่าจะแตกต่างกัน
หรือไม่ 2. การตรวจสอบข้อมูลโดยการเก็บข้อมูลในช่วงเวลาที่
แตกต่างกัน โดยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก 2 ครั้งในช่วงเวลาที่
ห่างกัน 2 สัปดาห์หรือหนึ่งเดือน แล้วน�ำมาเปรียบเทียบข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์ว่ามีความสอดคล้องหรือขัดแย้งกัน 3. การตรวจสอบ
โดยวิธกี ารรวบรวมข้อมูลเดียวกันในสถานทีต่ า่ งกัน เช่น การสัมภาษณ์
เกี่ยวกับการด�ำเนินงานด้านการผลิตสินค้าตามหลักเกณฑ์วิธีที่ดี
ในการผลิตขัน้ ต้นในปัจจุบนั วิสาหกิจชุมชนต�ำบลคลองเขือ่ น จังหวัด
ฉะเชิงเทรา แล้วน�ำมาพิจารณาความสอดคล้องหรือขัดแย้งกัน
ขัน้ ตอนที่ 3 เสนอแนวทางการพัฒนาการควบคุมคุณภาพ
สินค้าเกษตรแปรรูปเพื่อให้ได้รับมาตรฐานการรับรองอาหาร คณะ
ผู้วิจัยน�ำข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติตามแผนมาร่วมวิเคราะห์สรุป
ใช้วธิ กี ารสนทนากลุม่ (Focus Group) สนทนากลุม่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขจังหวัด ผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ ปี ระสบการณ์การออกแบบอาคาร
ผู้น�ำและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จ�ำนวน 6 คน เพื่อหาข้อสรุป
และวางแผนการด�ำเนินงาน

มห
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ิทยา

ลัยร

าชภ

ัฏรำ

1. ผู้ให้ข้อมูลหลักในการสัมภาษณ์ ได้แก่ ประธาน
วิสาหกิจชุมชนต�ำบลคลองเขื่อนที่ผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป จ�ำนวน
3 คน เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมสินค้าเกษตร
แปรรูป จ�ำนวน 1 คน นักวิชาการเกษตรต�ำบลคลองเขื่อน จ�ำนวน
1 คน ผูน้ ำ� ชุมชนต�ำบลคลองเขือ่ น จ�ำนวน 2 คน และสมาชิกวิสาหกิจ
ชุมชนต�ำบลคลองเขื่อน จ�ำนวน 3 คน รวมกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก
ทั้งสิ้นจ�ำนวน 10 คน
2. ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้แก่ ผู้น�ำหรือ
ตัวแทนสมาชิกที่ผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปจ�ำนวนในวิสาหกิจชุมชน
ต�ำบลคลองเขื่อน จ�ำนวน 13 คน
3. ผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการสนทนากลุม่ คือ เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข
จังหวัด จ�ำนวน 1 คน ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การออกแบบ
อาคารจ�ำนวน 1 คน ตัวแทนผู้น�ำและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
จ�ำนวน 4 คน รวมผู้ให้ข้อมูลในการสนทนากลุ่มทั้งสิ้น 6 คน
เครื่องมือและข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือและข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ศึกษา
ทบทวนเอกสาร ต�ำรา งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง การสนทนากลุม่ (Focus
Group) แบบบันทึกการเก็บข้อมูล แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth
Interview) แบบทดสอบวั ด ความรู ้ ก ่ อ นและหลั ง การประชุ ม
เชิงปฏิบัติการ แบบสอบถามประเมินผลการถ่ายทอดหลักเกณฑ์
วิธที ดี่ ใี นการผลิต การวัดระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสม
ความเป็นไปได้ การน�ำไปใช้ และประโยชน์โดยใช้แบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) โดยคณะผู้วิจัยน�ำเครื่องมือ
ทั้งสองชนิดไปหาความเชื่อมั่นวิเคราะห์หาค่าระดับความยากง่าย
และอ�ำนาจจ�ำแนก ส�ำหรับแบบประเมินผู้วิจัยน�ำไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
และผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของข้อค�ำถาม
และปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามที่ได้รับค�ำแนะน�ำและจัดท�ำเป็น
แบบประเมินฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้รวบรวมข้อมูลต่อไป
การรวบรวมข้อมูล
คณะผู ้ วิ จั ย ได้ เ ก็ บ รวมรวบข้ อ มู ล จากการสั ง เกตแบบ
มีส่วนร่วมโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบ
มีโครงสร้างเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
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กรอบแนวคิดการวิจัย
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาขีดความสามารถ
การควบคุมคุณภาพตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน
การผลิตขั้นต้น

รรณ

ี

มาตรฐานการผลิตขั้นต้น
- สถานที่ตั้งและอาคารผลิต
- เครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต
- การควบคุมกระบวนการผลิต
- การสุขาภิบาล
- การบ�ำรุงรักษาและการท�ำความสะอาด
- บุคลากรและผู้ปฏิบัติงาน

ไพพ

แนวทางการพัฒนาการควบคุมคุณภาพ
สินค้าเกษตรแปรรูปเพื่อให้ได้รับมาตรฐาน
การผลิตขั้นต้น

ผลการวิจัย

มห
าว

ิทยา

ลัยร

าชภ

ัฏรำ

เรื่องอาคารสถานที่การผลิต เพราะเราเองก็อยากพัฒนาสินค้าให้มี
คณะผู้วิจัยได้น�ำผลที่ได้จากการด�ำเนินการวิจัยในเชิง อย. และมีมาตรฐาน”
2. ด้ า นเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก รและอุ ปกรณ์ ใ นการผลิต
เนื้อหาตามวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยได้ดังนี้
วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 เพือ่ ส�ำรวจสภาพปัญหาการด�ำเนินงาน ผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักพบว่า “เครื่องมือที่ใช้ผลิตก็หา
ด้านการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปในปัจจุบันคณะผู้วิจัยได้ท�ำการ เครือ่ งมือเครือ่ งไม้ทใี่ ช้ทบี่ า้ นมีอยูแ่ ล้วน�ำมาใช้ในการผลิตด้วย โต๊ะที่
คัดเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก (Key Informants) โดยวิธกี ารเลือกตัวอย่าง ใช้วางภาชนะที่ผลิตเป็นโต๊ะไม้”
3. ด้านการควบคุมกระบวนการผลิต ผลการสัมภาษณ์
แบบเจาะจง ประเด็น ในการสัม ภาษณ์เชิงลึก แบบมีโครงสร้ า ง
ผู้ให้ข้อมูลหลักพบว่า “ผลิตอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ไม่ได้แยกออกเป็น
ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
ั ฑ์
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับการด�ำเนินการผลิตสินค้าเกษตร สัดส่วน พอถึงเวลาก็เริม่ ท�ำตามขัน้ ตอนเรือ่ ย ๆ จนถึงใส่ลงบรรจุภณ
แปรรูปในปัจจุบัน ผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักพบว่า การผลิต มีการแบ่ง แยก วัตถุดิบต่าง ๆ เอาไว้ และคัดเลือกสินค้าที่ดีมี
สินค้าเกษตรแปรรูปในกลุม่ ชุมชนวิสาหกิจต�ำบลคลองเขือ่ นเป็นการ คุณภาพ”
4. ด้านการสุขาภิบาล ผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก
น�ำผลผลิตจากสินค้าเกษตรที่ผลิตขึ้นในพื้นที่น�ำมาใช้แปรรูปสินค้า
เพื่อสร้างรายได้และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร ในการ พบว่า “ในพื้นที่ต�ำบลในคลองเขื่อน บางหมู่บ้านก็มีน�้ำประปา แต่
ด�ำเนินการผลิตอาหาร ให้ความใส่ใจในเรื่องการคัดสรรการผลิต บางหมู่บ้านก็ยังไม่มีน�้ำประปาใช้ ต้องอาศัยน�้ำทางแหล่งธรรมชาติ
สินค้าแปรรูปที่มีคุณภาพ การด�ำเนินการผลิตใช้แรงงานประมาณ หรือตามคลองชลประทาน แต่ปีนี้แล้งมาก ฝนยังไม่ตกท�ำให้น�้ำ
3-5 คน โดยจะใช้เวลาว่างในการท�ำนามาผลิตสินค้าแปรรูปและ ไม่เพียงพอต่อการเกษตรหรือน�ำใช้บริโภค ต้องอาศัยซื้อน�้ำจาก
จั ด จ� ำ หน่ า ยไปหลากหลายช่ อ งทาง อี ก ทั้ ง กลุ ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน เอกชนมาใช้ในการอุปโภคและใช้ในการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป”
5. ด้านการบ�ำรุงรักษาและการท�ำความสะอาด ผลการ
คลองเขื่อนมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาช่องทางการตลาด อย่าง
ต่อเนือ่ ง ผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ เข้ามาช่วยสนับสนุน สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักพบว่า “การรักษาความสะอาดเครื่องไม้
ข้อมูลและงบประมาณบางส่วนให้กบั ท้องถิน่ แต่ขาดเรือ่ งการพัฒนา เครื่องมือที่ใช้ ต้องมีความสะอาดทันทีเมื่อท�ำเรียบร้อยแล้ว ดูแลกัน
มาตรฐานต่าง ๆ เช่น อย. ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร ตลอด เพราะผลิตอาหารต้องให้ความส�ำคัญเรื่องความสะอาดเป็น
อย่างแรก”
แปรรูปชนิดใดที่ได้รับมาตรฐานดังกล่าว
6. ด้านบุคลากรและสุขลักษณะผู้ปฏิบัติงาน ผลการ
ส่วนที่ 2 การด�ำเนินการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปตาม
สัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลหลักพบว่า “ขณะทีท่ ำ� ขนมก็จะใส่หมวกคลุมผม
หลักเกณฑ์มาตรฐานการผลิตขั้นต้น
ถุงมือ ไม่สวมแหวนที่นิ้วเวลาท�ำขนม แต่เดิมไม่ได้ใส่อะไรป้องกัน
1. ด้านสถานที่ตั้งและอาคารการผลิต
ผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักพบว่า “สถานที่บริเวณ แต่ได้รบั การฝึกอบรมท�ำให้เข้าใจว่าท�ำแบบเดิมขนมอาจจะปนเปือ้ น
อาคารและพื้นที่ อเนกประสงค์ของชุมชนคลองเขื่อน เอาไว้ใช้ ไม่สะอาดต่อผู้บริโภค เราก็ปรับปรุงแก้ไข และเห็นว่ามีประโยชน์
ประกอบท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ของต�ำบลคลองเขื่อน มาใช้จัดฝึกอบรม ต่อผู้บริโภคและสินค้าเราเองและท�ำให้สินค้าสะอาดมีมาตรฐาน
จัดประชุม เราก็ใช้ตัวอาคารอเนกประสงค์ แล้วก็มีโรงสีข้าวเกษตร เหมือนกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ท�ำกัน”
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกีย่ วกับปัญหาและอุปสรรคในการด�ำเนิน
อินทรีย์ พืน้ ทีบ่ างส่วนก็เป็นผลิตสินค้าแปรรูป สถานทีผ่ ลิตบางครัง้
ใช้พน้ื ทีบ่ ริเวณตัวบ้านเพือ่ ความสะดวกเรือ่ งเวลาทีม่ าผลิตและในการ การผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีที่ดีในการผลิต
เดินทางมารวมตัวกัน และก�ำลังรองบประมาณจากภาครัฐ มาพัฒนา ขั้นต้น ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักพบว่า คือ ปัญหาเรื่อง
ชุติมา นุตยะสกุล, นิชชิชญา เกิดช่วย, วัฒนา พิลาจันทร์, ฉัตรชัย อิ่มอารมณ์
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ขี ด ความสามารถในการควบคุ ม คุ ณ ภาพสิ น ค้ า เกษตรแปรรู ป
มีดังนี้
1. โปรแกรมพั ฒ นาความรู ้ มาตรฐานการผลิ ตขั้นต้น
Primary GMP ทั้ง 6 ด้าน และความรู้เกี่ยวกับการขอใบอนุญาต
เพือ่ รับเลขสารบบอาหาร (เลข อย.) ด้วยการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
ให้กลุม่ เกษตรกรผูผ้ ลิตสินค้าเกษตรแปรรูปในพืน้ ทีต่ ำ� บลคลองเขือ่ น
อ�ำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา จ�ำนวน 13 คน ผลการเตรียม
ความพร้อมผู้เข้าร่วมอบรมท�ำแบบทดสอบวัดความรู้ก่อนและหลัง
การร่วมโปรแกรมพัฒนาความพร้อม พบว่า เมือ่ เปรียบเทียบระหว่าง
คะแนนก่อนและหลังเข้ารับการอบรม พบว่า คะแนนหลังเข้ารับ
การอบรมของผูเ้ ข้ารับการอบรมสูงกว่าก่อนเข้ารับการอบรมอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 1

ไพพ

ความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตขั้นต้น เพื่อ
ขอรับเลขสารบบ (อย.) ที่ถูกต้องและเหมาะสมกับประเภทสินค้า
ที่ ผ ลิ ต เพราะสั บ สนข้ อ มู ล ในเกณฑ์ ม าตรฐานต่ า ง ๆ รวมทั้ ง
ในกระบวนการขัน้ ตอนในการด�ำเนินการ ผูผ้ ลิตสินค้าเกษตรแปรรูป
ขาดแรงจูงใจในการด�ำเนินงานในการเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์
ตามมาตรฐานการผลิ ต ขั้ น ต้ น และขาดงบประมาณจากรั ฐ
มาสนับสนุน
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข ้ อ ที่ 2 เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นา
ขีดความสามารถให้กับกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปของวิสาหกิจ
ชุมชนต�ำบลคลองเขือ่ น จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการเตรียมความพร้อม
และเสนอแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถให้กับกลุ่มผู้ผลิต
สินค้าเกษตรแปรรูป กระบวนการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนา

ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบการวัดผลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ Primary GMP ของผู้เข้ารับการอบรมก่อนและหลังการอบรม
จ�ำนวน
13
13

คะแนนเฉลี่ย
17.83
22.67

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.51
3.24

ัฏรำ

รายการ
ความรู้ก่อนการอบรม
ความรู้หลังการอบรม

าชภ

* P-value < .001

P-value
8.40

มีระยะเวลาในการด�ำเนินธุรกิจ 4-5 ปี จ�ำนวน 5 คน และมีระยะ
เวลาด�ำเนินธุรกิจตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป จ�ำนวน 8 คน
ผลของแบบสอบถามการถ่ายทอดความรูเ้ รือ่ งหลักเกณฑ์
มาตรฐานการผลิตขัน้ ต้น ให้กบั เกษตรกรผูผ้ ลิตสินค้าเกษตรแปรรูป
ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคลองเขื่อน พบว่า ผู้เข้าอบรมมีระดับความ
คิดเห็นการถ่ายทอดความรูเ้ รือ่ งหลักเกณฑ์มาตรฐานการผลิตขัน้ ต้น
ในด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้ ด้านการน�ำไปใช้ และ
ด้านประโยชน์อยู่ในระดับมาก ดังตารางที่ 2

ลัยร

2. ผลของแบบสอบถามการถ่ า ยทอดความรู ้ เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์มาตรฐานการผลิตขั้นต้น ให้กับเกษตรกรผู้ผลิตสินค้า
เกษตรแปรรูปในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคลองเขื่อน เป็นการประเมิน
เกี่ยวกับความเหมาะสม ความเป็นไป การน�ำไปใช้ประโยชน์ พบว่า
ผูเ้ ข้ารับการอบรมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ผูเ้ ข้าอบรม
ส่วนใหญ่มีอายุส่วนใหญ่ 41-50 ปี จ�ำนวน 5 คน รองลงมาคือ ช่วง
อายุ 51-60 ปี จ�ำนวน 3 คน อายุ 31-40 ปี และ 60 ปีขึ้นไป จ�ำนวน
2 คน และอายุ 21-30 ปี จ�ำนวน 1 คน ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่

ตารางที่ 2 ผลการประเมินการถ่ายทอดหลักเกณฑ์มาตรฐานการผลิตขั้นต้น
ค่าเฉลี่ย
4.43
4.23
3.63
4.09

มห
าว

ิทยา

ข้อความ
1. ด้านความเหมาะสม
2. ด้านความเป็นไปได้
3. ด้านการน�ำไปใช้
4. ด้านประโยชน์

ชุติมา นุตยะสกุล, นิชชิชญา เกิดช่วย, วัฒนา พิลาจันทร์, ฉัตรชัย อิ่มอารมณ์

S.D.
0.78
0.43
0.75
0.79

ระดับความคิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก

4.23
0.43
มาก
3.63
0.75
มาก
4.09
0.79
มาก
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2.ดานความเปนไปได
3.ดานการนําไปใช
4.ดานประโยชน

ัฏรำ

ไพพ

ภาพที่ ่ 11 ฝึฝกกอบรมเชิ
อบรมเชิงงปฏิ
ปฏิบบัตัติกิการ
ภาพที
าร ให
ให้กกลุลุม่มเกษตรกรผู
เกษตรกรผูผ ้ผลิลิตตสิสินนคค้าาเกษตรแปรรู
เกษตรแปรรูปป

สรุปผลการวิ
จัย ปรายผล
สรุปและอภิ

าชภ

ภาพที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจสถานที่ตั้งและอาคารของกลุ่มผู้ผลิตอาหารสินค้าเกษตรแปรรูป
ภาพที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจสถานที่ตั้งและอาคารของกลุมผูผ ลิตอาหารสินคาเกษตรแปรรูป

มห
าว

ิทยา

ลัยร

2. ด้ า นเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก รอุ ป กรณ์ ที่ ใช้ ใ นการผลิ ต
ผลจากศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 จากการสัมภาษณ์ พบว่า กลุ่มวิสาหกิจผู้ผลิตสินค้าแปรรูปยังขาดความรู้ความเข้าใจ
ผลจากศึกษาตามวัตถุประสงคขอที่1 จากการสัมภาษณเชิงลึกจากผูใหขอมูลหลัก คณะผูวิจัยพบวาสภาพการ
เกีย่ วกับการเลือกเครือ่ งมือและอุปกรณ์ทใี่ ช้ในการผลิตเนือ่ งมาจาก
เชิงลึกจากผู
้
ใ
ห้
ข
้
อ
มู
ก คณะผู
า สภาพการด�
นงาน
ดําเนินงานดลาหลั
นการผลิ
ตสิ้วนิจคัยาพบว่
เกษตรแปรรู
ปของวิำเนิ
สาหกิ
จชุมชนคลองเขื่อนเปนการนําผลผลิตจากสินคาเกษตรที่ผลิตขึ้น
กรณ์การผลิ
วเรืตอใช
นของตนเองน�
ด้านการผลิ
าเกษตรแปรรู
ชุมชนคลองเขื
น ่มและการจั
ในพืต้นสิทีน่นค้ํามาใช
แปรรูปสินปคของวิ
า เพืส่อาหกิ
สราจงรายได
และเปน่อการเพิ
มูลคาใหดกวางน�
ับสินำคอุาปเกษตร
การดํตาทีเนิใ่ ช้นในครั
การผลิ
แรงงาน ำมา
่วมกับปการผลิ
่องจักรและอุ
ปกรณ์
ที่เหมาะสม
เป็นการน�ประมาณ
ำผลผลิตจากสิ
นค้าโดยจะใช
เกษตรทีผ่ เลิวลาว
ตขึน้ าในพื
น้ ทีน่ ำ� มาใช้
แปรรูปตสินคใช้ารแปรรู
35 คน
งในการทํ
านามาผลิ
และจัดตจําขาดแคลนเครื
หนายไปหลากหลายช
องทาง
ในการ
ต ปที่มีคุณ ภาพ และไดรับการสนับสนุนจาก
สินค้า เพื
งรายได้ตแอาหารให
ละเป็นการเพิ
่มมูใลจในเรื
ค่าให้่อกงการคั
ับสินค้าดเกษตร
ดํา่อเนิสร้นาการผลิ
ความใส
สรรการผลิในการผลิ
ตสินคาแปรรู
3. ด้าานการควบคุ
มกระบวนการผลิ
ต พบว่ามกลุการ
ม่ วิสาหกิจ
การด�ำเนิภาครั
นการผลิ
3-5ฒคน
โดยจะใช้
ฐอยตาใช้งตแอรงงานประมาณ
เนื่ องในดานการพั
นาผลิ
ตภั ณ ฑเวลาว่
แตยางั ขาดความรูความเข
ใหลักเกณฑ
การพั ฒ นาการควบคุ
ในการท�คุำณนามาผลิ
ตสินตค้ภัาณแปรรู
ปและจั
ดจ�ำหน่ายไปหลากหลาย
ภาพของผลิ
ฑอาหาร
ในการขอเลขสารบบ
หรือ อย. ผูผ้ ลิตสินค้าแปรรูปกลุม่ วิสาหกิจผูผ้ ลิตสินค้าแปรรูปให้ความส�ำคัญ
กับจการคั
ดเลืาอบลคลองเขื
กวัตถุดิบและส่
วนผสมทีกเกณฑ
่สะอาดมาตรฐานการ
มีคุณภาพ เกี่ยวกับ
ช่องทาง ในการด�ำเนิในการดํ
นการผลิาเนิ
ตอาหารให้
จในเรือ่ งการคัปดของวิ
สรร สาหกิ
นการผลิคตวามใส่
สินคาใเกษตรแปรรู
ชุมชนตํ
่อนตามหลั
ตในการด�ำเนินงาน แต่ขนย้ายวัตถุดิบ
ตนมีปการปฏิ
ัติตามหลั
กเกณฑ
มาตรฐานการผลิ
ตขั้นตนการควบคุ
6 ดานดังมนีกระบวนการผลิ
้
การผลิตผลิ
สินตค้ขัา้นแปรรู
ที่มีคุณบภาพ
และได้
รับการสนั
บสนุนจากภาค
1.ดานการพั
านสถานที
่ตั้งและอาคารผลิ
พบวผูผลิค้ ตวาม
สินคาไดและบรรจุ
ดําเนินการผลิ
่พักอาศั
อใชพ้นื้นทีที่อ่อกเป็น
ภัณฑ์ตยภายในบริ
ังอยู่พื้นทีเ่บวณที
ริเวณเดี
ยวกัยนหรืไม่อได้หรื
แยกพื
รัฐอย่างต่อเนือ่ งในด้
ฒนาผลิ
ตภัณฑ์ แต่ยงั ตขาดความรู
สาหกิ
จชุมฒชนคลองเขื
่อนเป
นสถานที
่ผลิตเนื่อตงจากการเดิ
วนใหญมีความตองการจะปรับปรุงอาคาร
ส่วนอย่างชัดสเจน
เข้าใจหลัของวิ
กเกณฑ์
การพั
นาการควบคุ
มการคุ
ณภาพของผลิ
ภัณฑ์ สันดทางสะดวก
การผลิตที่ไมไดมาตรฐานแต
ขาดงบประมาณมาชวยสนับสนุน
4. ด้านการสุขาภิบาล กลุ่มวิสาหกิจผู้ผลิตสินค้าแปรรูป
อาหาร ในการขอเลขสารบบ
หรือ อย.
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สาหกิจผูผลิ่อตนประสบปั
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ชุมชนต�ำบลคลองเขื่อนตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการผลิตขั้นต้น บางส่วนไม่มนี ำ�้ ประปาเพือ่ น�ำมาอุปโภคบริโภค เกษตรกรผูนผ้ ลิตต้อง
อนของตนเองนํ
ามาใชรวมกับการผลิ
ปกรณที่เหมาะสมในการผลิ
ต ตสินค้าเกษตรแปรรูปและ
น�ำ้ มาจากเอกชน
เพือ่ น�ำมาใช้ในการผลิ
มีการปฏิครับัตวเรืิตามหลั
กเกณฑ์มาตรฐานการผลิ
ตขั้นต้นต ขาดแคลนเครื
6 ด้าน ดังนี้ ่องจัซืกอ้ รและอุ
3. ดานการควบคุมกระบวนการผลิต พบวา กลุมวิสาหกิจผูผลิตสินคาแปรรูปกลุมวิสาหกิจผูผลิตสินคาแปรรูป
1. ด้านสถานที่ตั้งและอาคารผลิต พบว่า ผู้ผลิตสินค้า บริโภคภายในครัวเรือน ท�ำให้มีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น และพื้นที่
ใหความสําคัญกับการคัดเลือกวัตถุดิบและสวนผสมที่สะอาด มีคุณ ภาพ เกี่ยวกับการควบคุมกระบวนการผลิตในการ
ได้ดำ� เนินการผลิตภายในบริเวณทีพ่ กั อาศัยหรือใช้พนื้ ทีข่ องวิสาหกิจ การผลิตยังไม่สามารถแยกออกจากตัวอาคารบ้านเรือนที่พักอาศัย
ดําเนินงาน แตขนยายวัตถุดิบและบรรจุภัณฑยังอยูพื้นที่บริเวณเดียวกันไมไดแยกพื้นที่ออกเปนสัดสวนอยางชัดเจน
5. ด้านการบ�ำรุงรักษาและการท�ำความสะอาด กลุ่ม
ชุมชนคลองเขื่อนเป็
ต บเนืาล่องจากการเดิ
4 .ดนสถานที
านการสุ่ผขลิาภิ
กลุมวิสาหกินจทางสะดวก
ผูผลิตสินคาแปรรูปในพื้นที่ตําบลคลองเขื่อนประสบปญหาภาวะภัยแลง
วิสาหกิจผูผผ้ ลิลิตตตสินองซื
ค้า้อแปรรู
ปให้ความส�ำคัเพื
ญและมี
ความรู
ค้ วามเข้าใจ
ส่วนใหญ่และพื
มคี วามต้
ไ่ ม่ไปด้โภคบริ
มาตรฐาน
้นที่บองการจะปรั
างสวนนําไมบปรุ
มีนง้ําอาคารการผลิ
ประปาเพื่อนํตาทีมาอุ
โภค เกษตรกรผู
น้ํามาจากเอกชน
่อนํามาใช
ในการ
บการบ�ตำทีรุ่สงูงรัขึก้นษาและการท�
ความสะอาด
อุปกรณ์เครื่องมือ
แต่ขาดงบประมาณมาช่
วยสนับปสนุและบริ
น โภคภายในครัวเรือน ทําใหมีตเกี
ผลิตสินคาเกษตรแปรรู
นทุ่ยนวกัการผลิ
และพื้นที่กำารผลิ
ตยังไมสามารถแยก
ออกจากตัวอาคารบานเรือนที่พักอาศัย
5 ดานการบํารุงรักษาและการทําความสะอาด กลุมวิสาหกิจผูผลิตสินคาแปรรูปใหความสําคัญและมีความรู
ชุติมา นุตยะสกุ
ล, เนิครืชชิ่อชงมืญาอเครืเกิ่อดงมื
ช่วอย,ตาวังๆอยู
ฒนาเสมออี
พิลาจักนทัทร์
, ฉัตรชัย อิบ่มตั อารมณ์
ความเขาใจเกี่ยวกับการบํารุงรักษาและการทําความสะอาด
อุปกรณ
้งสามารถปฏิ
ิ
ตามหลักเกณฑเรื่องความสะอาดและสุขลักษณะของในขณะผลิตสินคา เพราะไดรับถายทอดพัฒ นาองคความรูจาก
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ให้เกษตรกรชุมชนสามารถมีส่วนร่วมกับในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สร้างแรงจูงใจ และกระตุน้ ให้มคี วามต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพื่อให้ได้มาตรฐานการผลิต
4. การศึกษาดูงานในกลุ่มวิสาหกิจต้นแบบที่ประสบ
ความส� ำ เร็ จ ที่ ผ ่ า นหลั ก เกณฑ์ ก ารประเมิ น สถานที่ ผ ลิ ต อาหาร
มาตรฐานการผลิตขั้นต้นจนได้รับเลขสารบบ (อย.)
5. ผู้ให้ค�ำปรึกษาโดยเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านปรับปรุง
การออกแบบอาคารการผลิตให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน
การผลิตขั้นต้น และผู้ที่มีประสบการณ์ในการที่สามารถถ่ายทอด
ความรู้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจ

อภิปรายผลการวิจัย

1. เพื่อส�ำรวจสภาพปัญหาของด�ำเนินงานด้านการผลิต
สินค้าเกษตรแปรรูปในปัจจุบัน จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้
ข้อมูลส�ำคัญ พบว่า สมาชิกวิสาหกิจชุมชนสินค้าเกษตรแปรรูป
ส่วนใหญ่ผู้ผลิตอาหารที่มีลักษณะไม่เข้าข่ายโรงงาน ยังไม่มีสินค้า
เกษตรแปรรูปชนิดใดที่ได้รับเครื่องหมาย อย. จึงมีตระหนักถึง
ความส�ำคัญและความสนใจในเกณฑ์มาตรฐานการผลิตขั้นต้น ทั้งนี้
ขั้นตอนการขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร คือ ขั้นตอนที่ส�ำคัญและ
ควรให้ความสนใจมากที่สุด ปัญหาเรื่องความรู้ความเข้าใจในหลัก
มาตรฐานการผลิตขั้นต้น เพื่อขอรับเลขสารบบ (อย.) ที่ถูกต้องและ
เหมาะสมกับประเภทสินค้าที่ผลิต เพราะสับสนข้อมูลในเกณฑ์
มาตรฐานต่าง ๆ รวมทั้งในกระบวนการขั้นตอนในการด�ำเนินการ
แม้ว่าสมาชิกบางส่วนเคยได้รับการอบรมความรู้มาบ้างแล้ว ปัญหา
ผู้ผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปขาดแรงจูงใจในการด�ำเนินงานในการ
เปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานการผลิตขั้นต้นและ
ขาดงบประมาณ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ณัฐธิดา มณีเรือง
(2562) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมความ
เข้าใจการรับรองมาตรฐาน Primary GMP ส�ำหรับผู้ประกอบการ
พบว่า จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ส�ำคัญทีเ่ ป็นกลุม่ ผูป้ ระกอบการทีย่ งั ไม่ได้รบั รองมาตรฐาน Primary
GMP และผู้เชี่ยวชาญ นั้นพบว่า ผู้ประกอบการยังขาดความรู้
ความเข้าใจและเกิดความสับสนในเรื่องของการเตรียมสถานที่ผลิต
เป็นหลัก และยังไม่ค่อยเข้าใจในภาพรวมในเรื่องของการยื่นขอ
การรับรอง ส่วนผูเ้ ชีย่ วชาญได้ให้ความเห็นว่า ขัน้ ตอนการขออนุญาต
สถานทีผ่ ลิตคือขัน้ ตอนทีส่ ำ� คัญและผูป้ ระกอบการควรให้ความสนใจ
มากที่สุด เนื่องจากผู้ประกอบการจะต้องเตรียมความพร้อมของ
สถานที่ผลิตให้มีมาตรฐานครบทั้ง 6 ด้าน ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
Primary GMP ก่อนจึงจะท�ำการอนุญาตสถานที่ผลิตได้ เมื่อผ่าน
แล้วจึงจะให้ท�ำการยื่นขออนุญาตผลิตภัณฑ์ต่อไป
ในการด�ำเนินการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปของวิสาหกิจ
ชุมชนต�ำบลคลองเขื่อนตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการผลิตขั้นต้น
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ต่าง ๆ อยู่เสมอ อีกทั้งสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เรื่องความ
สะอาดและสุขลักษณะของในขณะผลิตสินค้า เพราะได้รบั ถ่ายทอด
พัฒนาองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลที่มาฝึกอบรมให้กับชุมชน
6. ด้านบุคลากรและผู้ปฏิบัติงาน กลุ่มวิสาหกิจผู้ผลิต
สินค้าแปรรูปมีความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และให้
ความส�ำคัญกับเรื่องความสะอาดและสุขลักษณะของผู้ผลิตสินค้า
เพราะได้รบั ถ่ายทอดพัฒนาองค์ความรูจ้ ากแหล่งข้อมูลทีม่ าฝึกอบรม
ให้กับชุมชน
ปัญหาในการด�ำเนินการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปเกีย่ วกับ
มาตรฐานการผลิตขั้นต้น คือ ปัญหาเรื่องความรู้ความเข้าใจในหลัก
มาตรฐานการผลิตขั้นต้น เพื่อขอรับเลขสารบบ (อย.) ที่ถูกต้องและ
เหมาะสมกับประเภทสินค้าที่ผลิต เพราะสับสนข้อมูลในเกณฑ์
มาตรฐานต่าง ๆ รวมทั้งในกระบวนการขั้นตอนในการด�ำเนินการ
แม้ว่าสมาชิกบางส่วนเคยได้รับการอบรมความรู้มาบ้างแล้ว ปัญหา
ผู้ผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปขาดแรงจูงใจในการด�ำเนินงานในการ
เปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานการผลิตขั้นต้น และ
ขาดงบประมาณในการปรับปรุงให้ถกู ต้อง และต้องการให้หน่วยงาน
ภาครัฐให้การสนับสนุน
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข ้ อ ที่ 2 เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นา
ขีดความสามารถให้กับกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปของวิสาหกิจ
ชุมชนต�ำบลคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา เสนอแนวทางการ
พั ฒ นาการควบคุ ม คุ ณ ภาพสิ น ค้ า เกษตรแปรรู ป เพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ
มาตรฐานการรับรองอาหาร คณะผูว้ จิ ยั น�ำข้อมูลทีไ่ ด้จากการปฏิบตั ิ
ตามแผนมาร่วมวิเคราะห์สรุป โดยใช้การสนทนากลุ่ม (Focus
Group Discussion) สนทนากลุ่มร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
จังหวัด ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ ผู้น�ำและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน จ�ำนวน 6 คน เพื่อหาข้อสรุปและวางแผนการด�ำเนินงาน
ได้เสนอแนวทางในการการพัฒนาขีดความสามารถให้กบั
กลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป ดังนี้
1. จั ด ท� ำ คู ่ มื อ การขอสถานที่ ผ ลิ ต อาหารเพื่ อ ขอเลข
สารบบ (อย.) ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป
โดยรวบรวมข้อมูลหลักมาตรฐานการผลิตขั้นต้น กระบวนการ และ
ขั้นตอนในการน�ำมายื่นขอรับรองสถานที่ผลิตอาหาร โดยถ่ายทอด
ความรูใ้ นลักษณะของชุดความรู้ และสือ่ ออนไลน์ตา่ ง ๆ ทีเ่ หมาะสม
กับการศึกษาเรียนรู้
2. ศึกษาข้อมูลและประเมินสภาพแวดล้อมในกระบวนการ
ผลิตตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการผลิตขั้นต้น (Primary GMP) เพื่อ
จะได้นำ� องค์ความรูท้ ไี่ ด้รบั มาปรับปรุงให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
ผลิตขั้นต้นทั้ง 6 ด้าน
3. สร้างโปรแกรมการพัฒนาผูผ้ ลิตอาหารและเจ้าหน้าที่
เกี่ยวข้อง โดยก�ำหนดรูปแบบกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ในการเพิ่ม
ขีดความสามารถทีก่ ารออกแบบการจัดการกิจกรรมเรียนรูท้ ส่ี ง่ เสริม
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จากภาครัฐและหน่วยงานต่าง ๆ อีกทัง้ การปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน
ทั้ง 3 ด้านสามารถด�ำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว
เพราะไม่ต้องใช้งบประมาณที่สูงมาก รวมทั้งสินค้าเกษตรแปรรูป
กลุม่ ผลิตภัณฑ์เป็นประเภทอาหาร ดังนัน้ ความสะอาดเป็นปัจจัยหลัก
ทีส่ ำ� คัญมากทีจ่ ะส่งผลต่อการยอมรับและเป็นทีน่ ยิ มซือ้ ของผูบ้ ริโภค
สอดคล้องกับการศึกษาของ นิธดิ า พระยาลอ และล�ำปาง แม่นมาตย์
(2558) โดยได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภท
ผลิตภัณฑ์อาหารในโครงการหนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค
ที่ผลิตในจังหวัดขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า ผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภค
นิยมซื้อเกิดจากการตัดสินใจซื้อที่ตัวผู้บริโภค หรือการแนะน�ำจาก
บุคคลใกล้ชดิ ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ผ้บู ริโภคให้ความส�ำคัญ
มาก คือ เรื่องของคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ที่จะต้องมีความสะอาด
และความปลอดภัย ราคาที่เหมาะสม และที่ตั้งร้านเข้าถึงสะดวก
2. แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถให้กบั กลุม่ ผูผ้ ลิต
สินค้าเกษตรแปรรูปของวิสาหกิจชุมชนต�ำบลคลองเขื่อน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา พบว่า เกษตรกรผู้ผลิตอาหารกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
คลองเขือ่ นมีความรูเ้ กีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามเกณฑ์มาตรฐานการผลิต
ที่ดีขึ้น จากการผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานการผลิต
ขัน้ ต้น โดยให้ผเู้ ข้าอบรมมีสว่ นร่วมในการแลกเปลีย่ นเรียนรูจ้ ากผูท้ ี่
มี ค วามเชี่ ย วชาญในหลั ก เกณฑ์ ม าตรฐานโดยตรง และผลของ
แบบสอบถามการถ่ายทอดความรูเ้ รือ่ งหลักเกณฑ์มาตรฐานการผลิต
ขั้นต้น ให้กับเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปในกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนคลองเขื่อน พบว่า ผู้เข้าอบรมมีความคิดเห็นว่าถ่ายทอด
ความรูเ้ รือ่ งหลักเกณฑ์มาตรฐานการผลิตขัน้ ต้นนัน้ มีความเหมาะสม
สามารถน�ำไปใช้และมีประโยชน์อยู่ในระดับมาก ซึ่งอาจเป็นเพราะ
เนื้อหาที่อบรมเกี่ยวข้องกับและตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้เข้ารับ
การอบรม ท�ำให้ผเู้ ข้ารับการถ่ายทอดมีความตัง้ ใจในรับข้อมูลเพือ่ ที่
จะได้น�ำไปประยุกต์กับองค์กรของตนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
สอดคล้องกับการศึกษาของอาริยา บุญจันทร์ และคณะ (2559)
ได้ศึกษาการพัฒนาความพร้อมของสถานที่ผลิตอาหารส�ำเร็จรูป
พร้อมบริโภคทันทีในการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์วธิ กี ารทีด่ ใี นการผลิต
ที่ใช้บังคับเป็นกฎหมายในจังหวัดสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบว่า
สถานที่ ผ ลิ ต อาหารส� ำ เร็ จ รู ป พร้ อ มบริ โ ภคทั น ที มี ก ารพั ฒ นา
ความพร้อมในการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์วธิ กี ารทีด่ ใี นการผลิตทีด่ ขี นึ้
ก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาความพร้อม ความรู้
ของผู้ผลิตอาหารแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
การเสนอแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถให้กับ
กลุม่ ผูผ้ ลิตสินค้าเกษตรแปรรูปของวิสาหกิจชุมชนต�ำบลคลองเขือ่ น
ในภาพรวมเป็นแนวทางทีต่ อ้ งการพัฒนาศักยภาพในด้านการพัฒนา
องค์ความรู้ที่ได้รับมาปรับปรุงให้สอดคล้องกับมาตรฐานการขั้นต้น
อย่างมีรปู ธรรมเพือ่ ส่งเสริมการให้กบั กลุม่ ผลิตภัณฑ์ทมี่ คี วามพร้อม
ในการพั ฒ นาเพื่ อ ขอรั บ รองมาตรฐานการผลิ ต ขั้ น ต้ น ต่ อ ไป
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มีการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์มาตรฐานการผลิตขัน้ ต้น 6 ด้าน ในด้าน
สถานทีต่ งั้ และอาคารผลิต พบว่า วิสาหกิจชุมชนผูผ้ ลิตสินค้าแปรรูป
ส่วนใหญ่มคี วามต้องการจะปรับปรุงอาคารการผลิตทีไ่ ม่ได้มาตรฐาน
แต่ขาดงบประมาณที่จะมาปรับปรุงและต้องการให้ภาครัฐมาช่วย
สนับสนุน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ณัฐพันธ์ ปัญญาโรจน์
และคณะ (2562) ศึกษาการพัฒนาแนวทางในการด�ำเนินงานของ
วิสาหกิจชุมชนเข้าสู่มาตรฐานการผลิตขั้นต้น กรณีศึกษา วิสาหกิจ
ชุมชนน่านมอลต์ พบว่า การบริหารทางการเงินเป็นปัญหาและ
อุปสรรคต่อการด�ำเนินงานมากที่สุด รองลงมาคือ การบริหาร
การผลิต การบริหารทางการตลาด โครงสร้างการบริหารจัดการ
องค์การ และการบริหารทางการสนับสนุนส่งเสริมของภาครัฐ
ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญสู่ความส�ำเร็จในการด�ำเนินงานธุรกิจ ส�ำหรับ
ผลการประเมินสภาพแวดล้อมในกระบวนการผลิตตามหลักเกณฑ์
Primary GMP และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ วรนุช กุอุทา
และคณะ (2561) ได้ทำ� การศึกษาวิจยั เรือ่ ง แนวทางส่งเสริมการพัฒนา
องค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พบว่า การพัฒนาองค์ความรู้
เพือ่ เพิม่ ศักยภาพการจัดการวิสาหกิจชุมชนอย่างยัง่ ยืนในการบริหาร
จัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมน โดยเรียงความส�ำคัญดังนี้ ด้านการตลาด
ด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ด้านการวางแผน ด้านการ
ผลิต แปรรูป ด้านการจัดการองค์การ ด้านเงินทุน
ในด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต ผลการ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักพบว่า วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตสินค้าแปรรูป
บางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกเครื่องมือและ
อุปกรณ์ทใี่ ช้ในการผลิตและด้านการควบคุมการผลิตทีย่ งั อยูใ่ นพืน้ ที่
บริเวณเดียวกันไม่ได้แยกพื้นที่ออกเป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน ทั้งนี้
การด�ำเนินการพัฒนาปรับปรุงในส่วนนี้หากได้รับการพัฒนาเรื่อง
องค์ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์มาตรฐานขั้นต้นแล้วก็จะสามารถ
น�ำไปพัฒนาปรับปรุงให้ผ่านตามเกณฑ์ได้โดยไม่ต้องอาศัยหาก
สอดคล้องกับการศึกษาของ สมเกียรติ กอบัวแก้ว (2557) ศึกษา
เกี่ยวกับสภาพการด�ำเนินงาน ด้านการผลิตตามหลักเกณฑ์วิธีการ
ที่ดีในการผลิตของกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในเขต
จังหวัดสมุทรสงคราม ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ที่มีการผลิต
ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตท�ำการศึกษา 6 ด้าน พบว่า
ด้านสถานทีต่ งั้ และอาคารการผลิต เครือ่ งมือเครือ่ งจักรและอุปกรณ์
การควบคุ ม กระบวนการผลิ ต มี ร ะดั บ การด� ำ เนิ น งานในระดั บ
ปานกลาง
ในด้านสุขาภิบาล ด้านการบ�ำรุงรักษาและการท�ำความ
สะอาด และด้านบุคลากรและสุขลักษณะผูป้ ฏิบตั งิ าน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
มี ก ารด� ำ เนิ น งานที่ ส อดคล้ อ งเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ม าตรฐาน
การผลิตขัน้ ต้น สาเหตุอาจเกิดจากการได้รบั การฝึกอบรมให้ความรู้
ในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปมาอย่างต่อเนื่อง
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ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ อัจฉรา มลิวงศ์ และขจรศักดิ์ ณัฐธิดา มณีเรือง. (2562). การพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์เพื่อส่งเสริม
วงศ์ วิ ร าช (2554) ได้ ศึ ก ษาแนวทางในการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
ความเข้าใจการรับรองมาตรฐาน Primary GMP ส�ำหรับ
สู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนวดแผนไทย
ผู้ประกอบการ. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
บ้านแม่ทะ อ�ำเภอแม่ทะ จังหวัดล�ำปาง ผลการศึกษาพบว่า แนวทาง
สาขาสื่อนฤมิต. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ในการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ค วรมาจากการวิเคราะห์ศักยภาพและ นิธดิ า พระยาลอ และล�ำปาง แม่นมาตย์. (2558). ปัจจัยที่มีผล
ด�ำเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ มาตรฐานรวมทั้งต้องให้
ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์อาหารใน
สมาชิกกลุ่มมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการในการพัฒนา
โครงการหนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคที่ผลิต
ผลิตภัณฑ์ เพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ชุมชน โดย
ในจังหวัดขอนแก่น. วารสารวิจยั มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ได้รับค�ำแนะน�ำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นหน่วยงานหนุนเสริม
3(1): 38.
ผลักดันและสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
วรนุช กุอุทา และคณะ. (2561). แนวทางส่งเสริมการพัฒนา
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การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนารูปแบบการปฏิบตั งิ านตามหลักธรรมาภิบาลของส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 2 และตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสม (Mixed Methods Design) โดยระยะแรกเป็นการวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพือ่ พัฒนารูปแบบการปฏิบตั งิ านตามหลักธรรมาภิบาลของส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 2 และตรวจสอบองค์ประกอบเชิงยืนยันรูปแบบการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์
จากกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ�ำนวน 1 ฉบับ
สถิตทิ ใี่ ช้คอื วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันระดับเดียว (Single level CFA) ระยะทีส่ องเป็นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
เพือ่ ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในทางปฏิบตั ขิ องรูปแบบการปฏิบตั งิ านตามหลักธรรมาภิบาล จากข้าราชการและบุคลากร
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จ�ำนวน 11 คน โดยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผลการวิจัยพบว่า
1. รูปแบบการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 มี 6 องค์ประกอบ
คือ 1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปร่งใส 4) หลักการมีส่วนร่วม 5) หลักความรับผิดชอบ 6) หลักความคุ้มค่า ผลการ
ตรวจสอบรูปแบบการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 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. ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการปฏิบตั งิ านตามหลักธรรมาภิบาลของส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 มีรูปแบบแนวทางการด�ำเนินงานในทางปฏิบัติจ�ำนวน 30 รูปแบบ
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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 execution 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.
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2563 (ITA Online 2020) ที่ผ่านมาพบว่า ส�ำนักงานเขตพื้นที่
โลกในยุคปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัฒน์ (Globalization) การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 อยู่ในล�ำดับที่ 5 จากจ�ำนวน
ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศท�ำให้สถานการณ์ 225 เขตทัว่ ประเทศ ด้วยระดับคะแนน 98.99 นัน้ ได้สะท้อนให้เห็น
ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและการบริหารของรัฐในทุกภาคของโลก ถึงส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการยกระดับธรรมาภิบาลในการ
มีการเปลี่ยนแปลงไปมากและเป็นไปอย่างรวดเร็วกว้างขวาง จาก บริหารจัดการแบบบูรณาการและมีการปฏิรูปกระบวนการป้องกัน
สถานการณ์ดังกล่าวปัจจัยส�ำคัญที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงได้ การทุจริตอย่างแท้จริง
เพื่อให้การยกระดับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
คือ คุณภาพของคน การศึกษาเป็นกระบวนการทีส่ ำ� คัญในการพัฒนา
คนให้มีคุณภาพ ซึ่งหากคนมีคุณภาพแล้วย่อมส่งผลให้สังคมและ ในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นไป
ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้า การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคน อย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์
ให้มคี ณ
ุ ภาพจึงเป็นเรือ่ งทีม่ คี วามจ�ำเป็นอย่างยิง่ (กรมวิชาการ, 2545 : ปั จ จุ บั น ผู ้ วิ จั ย จึ ง สนใจพั ฒ นารู ป แบบการปฏิ บั ติ ง านตามหลั ก
2) จึงเกิดกระแสการปฏิรูป โดยมุ่งเน้นการกระจายอ�ำนาจไปยัง ธรรมาภิบาลของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี
ท้องถิ่นและหน่วยปฏิบัติการมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิรูป เขต 2 เพื่อเป็นแนวทางในการก�ำหนดนโยบายการบริหารงานที่ดี
การศึกษาได้เกิดขึน้ ในหลายประเทศ มีลกั ษณะการกระจายอ�ำนาจ ตามหลักธรรมาภิบาลและน�ำนโยบายการบริหารงานโดยยึดหลัก
ให้โรงเรียนและท้องถิ่นมีอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบสูงขึ้น ธรรมาภิบาลนั้นมาใช้เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนองค์กรมาสู่
(ดิเรก วรรณเศียร, 2545 : 1) ในการปฏิรูปการศึกษานั้นมีความ การปฏิบัติต่อไป
มุง่ หมายทีจ่ ะจัดการศึกษาเพือ่ พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ทสี่ มบูรณ์
เป็นคนดี มีความสามารถและมีความสุข การด�ำเนินการให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เป้าหมายอย่างมีพลังและมีประสิทธิภาพ จ�ำเป็นทีจ่ ะต้องมีการกระจาย
1. เพือ่ พัฒนารูปแบบการปฏิบตั งิ านตามหลักธรรมาภิบาล
อ�ำนาจและให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2. เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้
2545 ที่มุ่งเน้นการกระจายอ�ำนาจทางการศึกษาให้ท้องถิ่น จึงต้อง ของรูปแบบการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของส�ำนักงาน
อาศัยแนวคิด ทฤษฎี หลักการและกลยุทธ์การบริหารการจัดการ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
ที่ดีหรือธรรมาภิบาล (Good Governance) มาใช้ในการบริหาร
กิจการต่าง ๆ รวมทั้งการบริหารการศึกษา เกิดการพัฒนาไปในทาง สมมติฐานการวิจัย
ที่ดี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546)
รูปแบบการปฏิบตั งิ านตามหลักธรรมาภิบาลของส�ำนักงาน
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 มีความเหมาะสมและ
เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้การก�ำกับดูแลของ เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน บริหารงานโดยมุง่ เน้น
ผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจเชื่อมโยงนโยบายสู่การปฏิบัติ ก�ำกับดูแล กรอบแนวคิดในการวิจัย
สนับสนุน ส่งเสริมและประสานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ผู้วิจัยได้ก�ำหนดกรอบแนวความคิดที่ใช้ส�ำหรับการวิจัย
หน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทีจ่ ดั การศึกษาภาคบังคับและขัน้ พืน้ ฐาน โดยน�ำระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหาร
ให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษา ตระหนักถึงความ กิจการบ้านเมืองและสังคมทีด่ ี พ.ศ. 2542 ทีไ่ ด้กำ� หนดองค์ประกอบ
ส�ำคัญกับการปฏิบตั งิ านตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้ ธรรมาภิบาลมาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย
เป็นองค์กรชัน้ น�ำทีม่ คี ณ
ุ ภาพตามมาตรฐานบนพืน้ ฐานความเป็นไทย 1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปร่งใส 4) หลัก
กอปรกับการบริหารจัดการด้วยระบบเครือข่ายทีเ่ ข้มแข็ง ดังจะเห็น ความรับผิดชอบ 5) หลักการมีส่วนร่วม และ 6) หลักความคุ้มค่า
ได้จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน
ของส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาออนไลน์ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.
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3. ด้านตัวแปรที่ศึกษา
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เปิดเผยข้อมูล และตรวจสอบได้
และ 6) หลักความคุ้มค่า
		 4) หลักการมีสว่ นร่วม เคารพในสิทธิ และการปฏิบตั ิ
2. ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
		 ประชากร คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในส�ำนักงาน ต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียอย่างสุจริตเทีย่ งธรรม และให้โอกาสผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสียมีส่วนร่วม
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จ�ำนวน 63 คน
		 กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรปฏิบัติงานในส�ำนักงาน 		 5) หลักความรับผิดชอบ มีความส�ำนึก และรับผิดชอบ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จ�ำนวน 60 คน ผู้วิจัย ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ
ก�ำหนดขนาดตัวอย่างโดยอาศัยแนวคิดของ Schumacker and 		 6) หลักความคุ้มค่า ปรับปรุง และพัฒนางานให้มี
Lomax (1996) และ Hair et al. (1998) เสนอให้ใช้กฎแห่งความ ประสิทธิภาพอยู่เสมอ
4. ด้านพื้นที่ที่ศึกษา
ชัดเจน (Rule of thumb) คือ ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 10-20 คน ต่อ
ตัวแปรสังเกตได้ในการวิจัยหนึ่งตัวแปร การวิจัยครั้งนี้มีจ�ำนวน 		 การวิจยั ครัง้ นีม้ งุ่ ศึกษาในส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ตั ว แปรสั ง เกตได้ 6 ตั ว แปร จึ ง ก� ำ หนดกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งบุ ค ลากร ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จังหวัดชลบุรี
5. ด้านระยะเวลาที่ศึกษาวิจัย
ในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จ�ำนวน
60 คน ซึ่ ง เพี ย งพอส� ำ หรั บ การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ในครั้ ง นี้ และ 		 ระยะเวลาศึกษาวิจัยตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ วันที่ 30 ตุลาคม 2563
ในทางปฏิบัติของรูปแบบการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดย
วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ได้แก่ ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงาน วิธีการด�ำเนินการวิจัย
ในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จ�ำนวน
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสม (Mixed Methods
11 คน
Design) โดยใช้รปู แบบการวิจยั แบบขัน้ ตอนเชิงอธิบาย (Explanatory
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3. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย
		 3.1 ศึกษาเอกสาร ต�ำรา งานวิจยั เกีย่ วกับการปฏิบตั ิ
งานตามหลักธรรมาภิบาล ก�ำหนดนิยามของตัวแปร และโครงสร้าง
ของตัวแปรที่ต้องการวัด
		 3.2 น�ำนิยามตัวแปรที่ผู้วิจัยก�ำหนดขึ้นในขั้นตอน
ที่ 1 น�ำมาสร้างตารางวิเคราะห์โครงสร้างตัวแปรที่ต้องการศึกษา
		 3.3 สร้างข้อค�ำถามตามโครงสร้างของตัวแปร
		 3.4 น� ำ แบบสอบถามที่ ส ร้ า งเรี ย บร้ อ ยแล้ ว ให้
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านบริหารการศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางด้านการวิจัย จ�ำนวน 5 ท่าน
ตรวจสอบคุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ ในด้ า นความตรงเชิ ง เนื้ อ หา
(Content validity) และความสอดคล้องของข้อค�ำถาม (item
objective congruence, IOC) และการใช้ภาษา ความถูกต้องของ
ภาษา โดยข้อค�ำถามผ่านเกณฑ์ มีค่า IOC ตั้งแต่ .50 ขึ้นไป
(Rovinelli & Hambleton, 1977) ผลการตรวจสอบพบว่า
ข้อค�ำถาม มีคา่ IOC ระหว่าง .80 - 1.00 ผูว้ จิ ยั ได้ปรับปรุงข้อค�ำถาม
บางข้อตามการเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
		 3.5 น� ำ แบบสอบถามที่ ไ ด้ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไขแล้ ว ไป
ทดลองใช้ (Try out) กับบุคลากรส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จ�ำนวน 30 คน เพื่อหาค่าอ�ำนาจจ�ำแนก
(Discrimination) โดยใช้เกณฑ์ค่า r (Corrected Item - total
correlation) ต้องมีคา่ ไม่ตำ�่ กว่า .20 ขึน้ ไป (ไพรัตน์ วงษ์นาม, 2547:
316) และหาค่าความเชือ่ มัน่ (reliability) ของแบบสอบถามทัง้ ฉบับ
แยกตามปั จ จั ย แต่ ล ะด้ า น โดยหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของ
ครอนบาค (Cronbach’s alfa coefficient) พบว่า การปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลมีคา่ สัมประสิทธิแ์ อลฟาของครอนบาค เท่ากับ
.966 มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนก อยู่ระหว่าง .427 - .888
		 3.6 น� ำ แบบสอบถามที่ ผ ่ า นการตรวจสอบความ
เชือ่ มัน่ (Reliability) และมีความสมบูรณ์ไปใช้ในการเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างจริง
4. วิธีด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
		 4.1 ท�ำบันทึกข้อความถึงส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัย
		 4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั เป็นส่งแบบสอบถาม
ผ่านทางช่องทางออนไลน์ แล้วน�ำแบบสอบถามมาตรวจสอบและ
คัดเลือกแบบสอบถามฉบับที่สมบูรณ์ จ�ำนวน 60 ฉบับ คิดเป็น
ร้อยละ 100 ของจ�ำนวนแบบสอบถามทั้งหมด
		 4.3 ผู ้ วิ จั ย น� ำ แบบสอบถามที่ ส มบู ร ณ์ ม าลงรหั ส
ให้คะแนนน�้ำหนักแต่ละข้อและบันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์โดย
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส�ำเร็จรูปทางสถิติ
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Sequential Design) โดยขั้ น แรกเป็ น การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative Research) เพื่อพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี
เขต 2 และตรวจสอบองค์ประกอบเชิงยืนยันรูปแบบการปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ขัน้ ทีส่ อง
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อตรวจสอบ
ความเหมาะสมและความเป็ น ไปได้ ใ นทางปฏิ บั ติ ข องรู ป แบบ
การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล จากข้าราชการและบุคลากร
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยวิธีการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group) รายละเอียดของการด�ำเนินการวิจัย
มีดังต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
		 ประชากร คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จ�ำนวน 63 คน
		 กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรปฏิบัติงานในส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จ�ำนวน 60 คน ผู้วิจัย
ก�ำหนดขนาดตัวอย่างโดยอาศัยแนวคิดของ Schumacker and
Lomax (1996) และ Hair et al. (1998) เสนอให้ใช้กฎแห่งความ
ชัดเจน (Rule of thumb) คือ ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 10-20 คน ต่อ
ตัวแปรสังเกตได้ในการวิจัยหนึ่งตัวแปร การวิจัยครั้งนี้มีจ�ำนวน
ตัวแปรสังเกตได้ 6 ตัวแปร จึงก�ำหนดกลุ่มตัวอย่างบุคลากรใน
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จ�ำนวน
60 คน ซึ่ ง เพี ย งพอส� ำ หรั บ การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ในครั้ ง นี้ และ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติของรูปแบบการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดย
วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ได้แก่ ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงาน
ในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จ�ำนวน
11 คน
2. เครื่องที่ใช้ในการวิจัย
		 ผูว้ จิ ยั ใช้เครือ่ งมือการวิจยั คือ แบบสอบถาม ซึง่ ผูว้ จิ ยั
ได้สร้างขึ้น โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน
		 ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ้ ต อบ
แบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ ต�ำแหน่ง และกลุ่มงาน เป็นแบบ
ตรวจรายการและเติมค�ำตอบ
		 ตอนที่ 2 เป็ น ข้ อ ค� ำ ถามเกี่ ย วกั บ แบบสอบถาม
เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล ข้ อ ค� ำ ถามเป็ น
มาตราส่วนประมาณค่าแบบ Likert ชนิด 5 ระดับ จ�ำนวน 30 ข้อ
		 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เพือ่ ตรวจสอบความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ในทางปฏิบตั ขิ องรูปแบบการปฏิบตั งิ านตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) คือ แบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
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1. ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวั ด
การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ของส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้น
ของสถิติ พบว่า เมทริกซ์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกต
ได้ในโมเดลการวัดการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล วัดจาก
ตัวบ่งชี้ 6 ตัว คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส
หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า
มีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่า
สัมประสิทธ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง .204 ถึง .888 แสดงว่า มีความ
สัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอยู่ในระดับต�่ำถึงสูง มีค่า Bartless’s Test
of Sphericity Approx. Chi-square = 815.268, df = 15, Sig.
= .000 ค่าดัชนี Kaiser Meyer Olkin (KMO) = .758 แสดงว่า
เมทริกซ์สมั ประสิทธิส์ หสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ในโมเดลการวัด
การปฏิบตั งิ านตามหลักธรรมาภิบาล แตกต่างจากเมทริกซ์เอกลักษณ์
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรมีมากพอที่จะน�ำมาวิเคราะห์องค์ประกอบได้
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า โมเดล
การวัดการปฏิบตั งิ านตามหลักธรรมาภิบาล มีความตรงเชิงโครงสร้าง
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�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และมีน�้ำหนักองค์ประกอบดังภาพที่ 1
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		 4.4 น�ำผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาด�ำเนินการตาม
ความมุ่งหมายของการวิจัย
		 4.5 ท�ำบันทึกข้อความถึงผูท้ รงคุณวุฒใิ นการตรวจสอบ
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 2
		 4.6 ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติของรูปแบบการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล จาก
ข้าราชการและบุคลากร ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 2 โดยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group)
		 4.7 น�ำผลการวิเคราะห์การสนทนากลุม่ มาด�ำเนินการ
ตามความมุ่งหมายของการวิจัยต่อไป
5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล
		 การวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ผู้วิจัยได้แบ่งการวิเคราะห์
ออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 1) การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบ
ข้อตกลงเบื้องต้นของสถิติและตอบปัญหาการวิจัย 2) การวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพ รายละเอียดแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลและ
วิธีการทางสถิติ เป็นดังนี้
		 5.1 การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เพื่ อ ตรวจสอบข้ อ ตกลง
เบื้องต้นของสถิติ ตรวจสอบการแจกแจงของข้อมูลว่าเป็นโค้งปกติ
หรือไม่ ตรวจสอบความเป็นเอกพันธ์ของความแปรปรวน ความเป็น
เอกพันธ์ของการกระจาย และตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง
ระหว่างตัวแปร โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
(Confirmatory factor analysis) วิเคราะห์ค่าสถิติ Bartless’s
test of sphericity การวิเคราะห์ค่าดัชนี Kaiser Meyer Olkin
(KMO) และตรวจสอบความความสอดคล้องของโมเดลการวัด
การปฏิบตั งิ านตามหลักธรรมาภิบาลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis)
		 5.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ จากการสนทนา
กลุม่ เพือ่ ตรวจสอบความเหมาะสม และความเป็นไปได้ในทางปฏิบตั ิ
ของรูปแบบการปฏิบตั งิ านตามหลักธรรมาภิบาล จากข้าราชการและ
บุคลากร ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
ใช้วธิ กี ารวิเคราะห์เนือ้ หา (Content Analysis) ข้อมูลทีไ่ ด้จากแบบ
บันทึกข้อมูล และใช้วธิ กี ารตีความสร้างข้อสรุปโดยใช้หลักตรรกวิทยา
เชิงอุปนัย (Induction) จากข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่ม
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วรัญภัสสร์ ศรีวฤทธิเวคิน, จุรีพร รักสบาย, ชิตวีร์ มองเพชร, รัษฎากร อัครจันทร์

สมมติฐานวา โมเดลการวัดมีความตรงเชิงโครงสราง ซึ่งมีความสอดคลองกับผลการวิเคราะห คาดัชนี CFI และ TLI ที่มีคา
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ภาพที่ 1 โมเดลการวัดการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล จ�ำแนกตามองค์ประกอบ
ภาพที่ 1 โมเดลการวัดการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล จําแนกตามองคประกอบ
2. ผลการพั ฒ นารู ป แบบการปฏิ บั ติ ง านตามหลั ก ความก้าวหน้าทางวิชาชีพอยู่เสมอ 2) บุคลากรมีความรับผิดชอบ
ธรรมาภิบาล จากข้าราชการและบุคลากร ส�ำนักงานเขตพื้นที่ ต่อการปฏิบตั งิ าน มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ ตลอดจนเป็นสมาชิก
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
ที่ ดี ข ององค์ ก ร 3) บุ ค ลากรไม่ ก ระท� ำ ตนเป็ น ปฏิ ป ั ก ษ์ ต ่ อ การ
		 ผลการพั ฒ นารู ป แบบการปฏิ บั ติ ง านตามหลั ก ด�ำเนินงานและผู้รับบริการ 4) บุคลากรมีความรักและศรัทธาต่อ
ธรรมาภิบาลของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี องค์กร และ 5) บุคลากรประพฤติปฏิบตั ติ นเป็นแบบอย่างทีด่ ที งั้ ทาง
เขต 2 จ�ำนวน 6 ด้านหลัก ได้แก่ 1) หลักนิติธรรม ประกอบด้วย กาย วาจา และจิตใจ
5 รูปแบบ 2) หลักคุณธรรม ประกอบด้วย 5 รูปแบบ 3) หลักความ 		 2.3 รูปแบบการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
โปร่งใส ประกอบด้วย 5 รูปแบบ 4) หลักการมีส่วนร่วม ประกอบ ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ด้าน
ด้วย 5 รูปแบบ 5) หลักความรับผิดชอบ ประกอบด้วย 5 รูปแบบ หลักความโปร่งใส ด�ำเนินงานด้วยความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลและ
และ 6) หลักความคุม้ ค่า ประกอบด้วย 5 รูปแบบ รวมทัง้ หมดจ�ำนวน ตรวจสอบได้ ซึ่งมีจ�ำนวน 5 รูปแบบแนวทางการปฏิบัติ ประกอบ
30 รูปแบบ จ�ำแนกรายด้าน ดังนี้
ด้วย 1) องค์กรมีผู้รับผิดชอบในการก�ำหนดแนวทางและร่วมก�ำกับ
		 2.1 รูปแบบการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ติ ด ตามการติ ด ตามประเมิ น ผลในการปฏิ บั ติ ง าน 2) องค์ ก ร
ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ด้าน มีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตจากภายในและภายนอก
หลักนิติธรรม ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และเน้นหลักการควบคุม 3) องค์กรมีการเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ให้
ภายใน และการตรวจสอบภายใน ซึ่งมีจ�ำนวน 5 รูปแบบ แนวทาง สาธารณชนได้รับทราบ 4) บุคลากรปฏิบัติงานหรือด�ำเนินการตาม
การปฏิบัติ ประกอบด้วย 1) บุคลากรมีการปฏิบัติงานตามกฎ และ ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และ 5) บุคลากร
ระเบียบขององค์กร 2) บุคลากรใช้ และดูแลทรัพยากร ทรัพย์สิน มีการปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักตามมาตรฐานและมีความโปร่งใส
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3) บุคลากรปฏิบัติงานโดยยึด 		 2.4 รูปแบบการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
หลักความเสมอภาคในการให้บริการ 4) องค์กรมีการระบุและ ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ด้าน
วิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ หลักการมีสว่ นร่วม เคารพในสิทธิและการปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
องค์กร และ 5) องค์กรมีการจัดท�ำรายงานทางการเงิน เพื่อรองรับ อย่างสุจริตเที่ยงธรรม และให้โอกาสผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
หน่วยรับตรวจภายในและภายนอกเป็นไปอย่างถูกต้อง
ซึ่งมีจ�ำนวน 5 รูปแบบแนวทางการปฏิบัติ ประกอบด้วย 1) องค์กร
		 2.2 รูปแบบการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมแสดงความ
ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ด้าน คิดเห็น รวมทัง้ ให้ขอ้ เสนอแนะในการด�ำเนินการหรือการปฏิบตั งิ าน
หลักคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในคุณธรรมและจรรยาบรรณ ขององค์กร 2) องค์กรเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
วิชาชีพ และส่งเสริมค่านิยมองค์กร ซึ่งมีจ�ำนวน 5 รูปแบบแนวทาง ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ในการด�ำเนินกิจกรรม
การปฏิบัติ ประกอบด้วย 1) บุคลากรมีวินัยและพัฒนาตนเองให้มี โดยมุ่งผลส�ำเร็จและเป้าหมายที่ชัดเจน 3) องค์กรจัดให้มีช่องทางที่
เอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์, จตุพันธ์ รุจิรานุกูล, อดิพงษ์ สุขนาค, กรรณิกา ตรีบ�ำเพ็ญ,
วรัญภัสสร์ ศรีวฤทธิเวคิน, จุรีพร รักสบาย, ชิตวีร์ มองเพชร, รัษฎากร อัครจันทร์
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		 3.1 หลักนิติธรรม ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และเน้น
หลักการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
			 3.1.1 บุคลากรมีการปฏิบัติงานตามกฎ และ
ระเบียบขององค์กร สามารถปฏิบัติได้โดยมีรูปแบบ คือ 1) กลุ่มงาน
ต่าง ๆ ในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
แจ้งแนวทางปฏิบัติงาน โดยประชาสัมพันธ์ผ่านคู่มือ เว็บไซต์
สู่โรงเรียนในสังกัด เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการท�ำงานและ
ได้ผลของงานตามความต้องการขององค์กร 2) หาความรู้เกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ทีเ่ ป็นปัจจุบนั ตลอดจนปรับปรุง
ข้อมูลสารสนเทศให้ทันสมัยอยู่เสมอ
			 3.1.2 บุคลากรใช้และดูแลทรัพยากร ทรัพย์สนิ
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถปฏิบตั ไิ ด้โดยมีรปู แบบ
คือ มีนโยบายหรือมาตรการในการใช้ทรัพย์สินและทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า เช่น การใช้น�ำกระดาษหน้าเดียวกลับมาใช้ใหม่
			 3.1.3 บุคลากรปฏิบัติงานโดยยึดหลักความ
เสมอภาคในการให้บริการ สามารถปฏิบัติได้โดยมีรูปแบบ คือ
จัดระเบียบการให้บริการตามล�ำดับก่อน-หลัง ของการมารับบริการ
อย่างเสมอภาค ผู้รับบริการที่มาติดต่อแล้วไม่ได้รับความเป็นธรรม
สามารถแจ้ ง ผู ้ อ� ำ นวยการกลุ ่ ม งานหรื อ ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก งาน
เขตพื้นที่ได้
			 3.1.4 องค์กรมีการระบุ และวิเคราะห์ความเสีย่ ง
ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร สามารถปฏิบัติ
ได้โดยมีรปู แบบ คือ ทุกกลุม่ งานวิเคราะห์ความเสีย่ งและรายงานผล
การควบคุมภายในให้ต้นสังกัดทราบอย่างต่อเนื่อง
			 3.1.5 องค์กรมีการจัดท�ำรายงานทางการเงิน
เพื่อรองรับหน่วยรับตรวจภายในและภายนอกเป็นไปอย่างถูกต้อง
สามารถปฏิบัติได้โดยมีรูปแบบ คือ จัดท�ำเอกสาร รายงานทาง
การเงินตามระเบียบอย่างถูกต้องและตามก�ำหนดเวลา
		 3.2 หลักคุณธรรม ประพฤติปฏิบตั ติ นอยูใ่ นคุณธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพและส่งเสริมค่านิยมองค์กร
			 3.2.1 บุคลากรมีวินัย และพัฒนาตนเองให้มี
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพอยู่เสมอ สามารถปฏิบัติได้โดยมีรูปแบบ
คือ มีนโยบายให้บุคลากรพัฒนาตนเองในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
น�ำเทคโนโลยีทที่ นั สมัยมาใช้พฒ
ั นาบุคลากร และมีนโยบายให้บคุ ลากร
รักษาวินัยอย่างเคร่งครัด
			 3.2.2 บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบตั งิ าน
มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ ตลอดจนเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร
สามารถปฏิบัติได้โดยมีรูปแบบ คือ สร้างแรงจูงใจให้บุคลากร
ปฏิ บั ติ ง านอย่ า งเต็ ม ความสามารถ ทุ ่ ม เท เสี ย สละเพื่ อ บรรลุ
เป้าหมายและประโยชน์ขององค์กร
			 3.2.3 บุคลากรไม่กระท�ำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อ
การด�ำเนินงานและผู้รับบริการ สามารถปฏิบัติได้โดยมีรูปแบบ คือ
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หลากหลายในการเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้
ส่ ว นเสี ย เข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง การด� ำ เนิ น งานให้ มี
ประสิทธิภาพ 4) องค์กรจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสม และ 5) องค์กร
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมทบทวนผลการ
ด�ำเนินงาน เพือ่ น�ำไปสูก่ ารปฏิบตั งิ านทีส่ ามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับบริการได้
		 2.5 รูปแบบการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ด้าน
หลักความรับผิดชอบ มีความส�ำนึกและรับผิดชอบต่อการปฏิบตั งิ าน
ในหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ซึ่งมีจ�ำนวน 5 รูปแบบ แนวทาง
การปฏิบัติ ประกอบด้วย 1) บุคลากรมีความทุ่มเทและเสียสละ
ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจขององค์กร
ตามที่วางแผนไว้ 2) บุคลากรมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ เพื่อให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 3) บุคลากรมีการ
พั ฒ นาตนเองอย่ า งต่ อ เนื่ อ งในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการให้ เ กิ ด
ผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ขององค์กร 4) บุคลากรมีความรับผิดชอบ
ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ง านในหน้ า ที่ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งและเหมาะสม และ
5) บุคลากรมีความสามัคคีและประสานสัมพันธ์เพื่อปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
		 2.6 รูปแบบการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ด้าน
หลักความคุม้ ค่า ปรับปรุง และพัฒนางานให้มปี ระสิทธิภาพอยูเ่ สมอ
ซึง่ มีจำ� นวน 5 รูปแบบ แนวทางการปฏิบตั ิ ประกอบด้วย 1) บุคลากร
มีการเปลีย่ นแปลงหรือปรับปรุงวิธดี ำ� เนินงานต่าง ๆ เพือ่ ให้เป็นอย่าง
มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 2) องค์กรมีการวิเคราะห์แนวทาง
ความเป็ น ไปได้ ข องการปฏิ บั ติ ง านอย่ า งถู ก ต้ อ งและเหมาะสม
3) องค์กรมีกระบวนการด�ำเนินงานอย่างมีระบบ สะดวก รวดเร็ว
โดยวิธที ปี่ ระหยัดเวลา แต่ได้ผลงานมากกว่า 4) องค์กรมีการส่งเสริม
วิธีการท�ำงานที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาแล้ว ให้มีประสิทธิภาพ
อยูเ่ สมอ และ 5) องค์กรมีการปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพงาน
อย่างต่อเนื่อง
3. ผลจากการตรวจสอบความเหมาะสมและความ
เป็ น ไปได้ ใ นทางปฏิ บั ติ ข องรู ป แบบการปฏิ บั ติ ง านตามหลั ก
ธรรมาภิบาล จากข้าราชการและบุคลากร ส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
		 การตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติของรูปแบบการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล จาก
ข้าราชการและบุคลากร ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 2 โดยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) บุคลากร
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ผลการ
วิเคราะห์เนื้อหาจากการสนทนากลุ่มดังนี้
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			 3.4.2 องค์กรเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ในการด�ำเนิน
กิจกรรม โดยมุ่งผลส�ำเร็จและเป้าหมายที่ชัดเจน สามารถปฏิบัติได้
โดยมีรูปแบบ คือ ตั้งคณะท�ำงานโดยระบบภาคีเครือข่าย
			 3.4.3 องค์ ก รจั ด ให้ มี ช ่ อ งทางที่ ห ลากหลาย
ในการเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามา
มีสว่ นร่วมพัฒนาปรับปรุงการด�ำเนินงานให้มปี ระสิทธิภาพ สามารถ
ปฏิบัติได้โดยมีรูปแบบ คือ เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามา
มีบทบาทในการปรับปรุงพัฒนางาน
			 3.4.4 องค์กรจัดให้มกี ารประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสม สามารถ
ปฏิบัติได้โดยมีรูปแบบ คือ ให้บริการในงานของกลุ่มตนเองอย่าง
เต็มที่เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ผู้รับบริการ ประเมินความพึงพอใจ
โดยใช้เครื่องมือออนไลน์ร่วมกับการใช้แบบสอบถามแบบกระดาษ
			 3.4.5 องค์กรเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามามีสว่ นร่วมทบทวนผลการด�ำเนินงาน เพือ่ น�ำไปสูก่ ารปฏิบตั งิ าน
ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ผูร้ บั บริการได้ สามารถปฏิบตั ไิ ด้โดยมีรปู แบบ คือ ตัง้ คณะกรรมการ
เพื่อติดตาม ประเมิน นิเทศในทุกกลุ่มงาน
		 3.5 หลั ก ความรั บ ผิ ด ชอบ มี ค วามส� ำ นึ ก และ
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ
			 3.5.1 บุคลากรมีความทุม่ เทและเสียสละในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจขององค์กรตามที่
วางแผนไว้ สามารถปฏิบตั ไิ ด้โดยมีรปู แบบ คือ สร้างจิตส�ำนึกในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความทุ่มเท เสียสละ เพื่อประโยชน์สูงสุด
ขององค์กร สร้างระบบการท�ำงานเป็นทีมและเน้นการตรงต่อเวลา
			 3.5.2 บุคลากรมีความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ราชการ เพื่อให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถ
ปฏิบัติได้โดยมีรูปแบบ คือ จัดระบบการนิเทศ ก�ำกับ ติดตามอย่าง
สม�่ำเสมอ
			 3.5.3 บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ ง
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ของ
องค์กร สามารถปฏิบัติได้โดยมีรูปแบบ คือ ส่งเสริม สนับสนุน
บุคลากรให้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
			 3.5.4 บุ ค ลากรมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบประพฤติ
ปฏิบตั งิ านในหน้าทีอ่ ย่างถูกต้องและเหมาะสม สามารถปฏิบตั ไิ ด้โดย
มีรูปแบบ คือ ก�ำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานในทุกกลุ่มงาน
			 3.5.5 บุ ค ลากรมี ค วามสามั ค คี และประสาน
สัมพันธ์ เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย สามารถ
ปฏิบตั ไิ ด้โดยมีรปู แบบ คือ ประสานความร่วมมือในทุกกลุม่ งาน เพือ่
บรรลุเป้าหมายขององค์กร
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สร้างความเข้าใจและประชุมอย่างสม�ำ่ เสมอเพือ่ ให้บคุ ลากรตระหนัก
ถึงความส�ำคัญในการให้บริการอย่างเสมอภาค เปิดโอกาสให้ผู้รับ
บริการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการได้รับบริการจากองค์กร
			 3.2.4 บุคลากรมีความรักและศรัทธาต่อองค์กร
สามารถปฏิบัติได้โดยมีรูปแบบ คือ ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรัก
สามัคคี และช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
			 3.2.5 บุคลากรประพฤติปฏิบตั ติ นเป็นแบบอย่าง
ที่ดีทั้งทางกาย วาจาและจิตใจ สามารถปฏิบัติได้โดยมีรูปแบบ คือ
สร้ า งความเข้ า ใจและสนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรประพฤติ ต นเป็ น
แบบอย่างที่ดีขององค์กร
		 3.3 หลักความโปร่งใส ด�ำเนินงานด้วยความโปร่งใส
เปิดเผยข้อมูล และตรวจสอบได้
			 3.3.1 องค์ ก รมี ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบในการก� ำ หนด
แนวทาง และร่วมก�ำกับติดตามการติดตามประเมินผลในการปฏิบตั งิ าน
สามารถปฏิบัติได้โดยมีรูปแบบ คือ ก�ำหนดแนวทาง ติดตามและ
ประเมินผลในการด�ำเนินงานแต่ละกลุ่มงาน
			 3.3.2 องค์กรมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ
การทุจริตจากภายในและภายนอก สามารถปฏิบัติได้โดยมีรูปแบบ
คือ แต่งตั้งคณะกรรมการด�ำเนินงานเพื่อติดตาม ตรวจสอบ ทุกการ
ด�ำเนินงาน
			 3.3.3 องค์ ก รมี ก ารเผยแพร่ ข ้ อ มู ล และ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ให้สาธารณชนได้รับทราบ สามารถ
ปฏิบัติได้โดยมีรูปแบบ คือ ใช้กระบวนการ PLC ในการขับเคลื่อน
การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลให้สาธารณชนทราบ ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ขององค์กร
			 3.3.4 บุคลากรปฏิบัติงานหรือด�ำเนินการตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้อย่างเคร่งครัด สามารถปฏิบัตไิ ด้
โดยมีรูปแบบ คือ ทุกกลุ่มงานปฏิบัติงานตามขั้นตอนและตรงต่อ
เวลา มีการนิเทศ ก�ำกับติดตาม การด�ำเนินงานของทุกกลุ่มงาน
			 3.3.5 บุคลากรมีการปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลัก
ตามมาตรฐาน และมีความโปร่งใส สามารถปฏิบัติได้โดยมีรูปแบบ
คือ มีมาตรฐานการศึกษาเป็นตัวก�ำหนดการด�ำเนินงาน ตั้งคณะ
กรรมการด�ำเนินงานในทุกงาน จัดท�ำคูม่ อื และปฏิทนิ การปฏิบตั งิ าน
		 3.4 หลักการมีสว่ นร่วม เคารพในสิทธิและการปฏิบตั ิ
ต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียอย่างสุจริตเทีย่ งธรรม และให้โอกาสผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสียมีส่วนร่วม
			 3.4.1 องค์กรเปิดโอกาสให้ผรู้ บั บริการ และผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมแสดงความคิดเห็น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
ในการด�ำเนินการ หรือการปฏิบัติงานขององค์กร สามารถปฏิบัติได้
โดยมีรูปแบบ คือ เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ด�ำเนินงาน เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการร่วมแสดงความคิดเห็นในการ
ได้รับการบริการจากองค์กร
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2. ด้านหลักนิติธรรม ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และเน้น
หลักการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน จากการวิจัย
พบว่า บุคลากรมีการปฏิบตั งิ านตามกฎ และระเบียบขององค์กร โดย
กลุ่มงานต่าง ๆ ในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี
เขต 2 แจ้งแนวทางปฏิบัติงาน โดยประชาสัมพันธ์ผ่านคู่มือ เว็บไซต์
สู่โรงเรียนในสังกัด เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการท�ำงานและ
ได้ผลของงานตามความต้องการขององค์กร และหาความรู้เกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ทีเ่ ป็นปัจจุบนั ตลอดจนปรับปรุง
ข้ อ มู ล สารสนเทศให้ ทั น สมั ย อยู ่ เ สมอ มี บุ ค ลากรใช้ แ ละดู แ ล
ทรัพยากร ทรัพย์สิน อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งมี
นโยบายหรือมาตรการในการใช้ทรัพย์สนิ และทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า
เช่น การน�ำกระดาษหน้าเดียวกลับมาใช้ใหม่ อีกทั้งบุคลากรปฏิบัติ
งานโดยยึดหลักความเสมอภาคในการให้บริการ คือ จัดระเบียบ
การให้บริการตามล�ำดับก่อน-หลัง ของการมารับบริการอย่าง
เสมอภาค ผู ้ รั บ บริ ก ารที่ ม าติ ด ต่ อ แล้ ว ไม่ ไ ด้ รั บ ความเป็ น ธรรม
สามารถแจ้ ง ผู ้ อ� ำ นวยการกลุ ่ ม งานหรื อ ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก งาน
เขตพื้นที่การศึกษาได้ องค์กรมีการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มี
ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร คือ ทุกกลุ่มงาน
วิเคราะห์ความเสี่ยงและรายงานผลการควบคุมภายในให้ต้นสังกัด
ทราบอย่างต่อเนือ่ ง และมีการจัดท�ำรายงานทางการเงิน เพือ่ รองรับ
หน่วยรับตรวจภายใน และภายนอกเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบ
อย่างถูกต้องและตามก�ำหนดเวลา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
กมลวรรณ จิว๋ น๊อต (2557 : 110-120) ทีไ่ ด้ศกึ ษาสภาพและแนวทาง
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 พบว่า การ
ส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นการบริหารจัดการและปฏิบัติตามนโยบาย
และกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา ผูบ้ ริหารสถานศึกษาต้องตระหนัก
ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของการปฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณ และระเบี ย บ
ข้อบังคับของทางราชการ
3. ด้านหลักคุณธรรม ประพฤติปฏิบตั ติ นอยูใ่ นคุณธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ และส่งเสริมค่านิยมองค์กร จากการวิจัย
พบว่า บุคลากรมีวินัย และพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพอยู่เสมอ คือ มีนโยบายให้บุคลากรพัฒนาตนเองในวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง น�ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้พัฒนาบุคลากร และให้
บุคลากรรักษาวินยั อย่างเคร่งครัด บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อการ
ปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ ตลอดจนเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์กร คือ สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างเต็มความ
สามารถ ทุม่ เท เสียสละเพือ่ บรรลุเป้าหมายและประโยชน์ขององค์กร
บุคลากรไม่กระท�ำตนเป็นปฏิปกั ษ์ตอ่ การด�ำเนินงาน และผูร้ บั บริการ
คือ สร้างความเข้าใจและประชุมอย่างสม�่ำเสมอเพื่อให้บุคลากร
ตระหนักถึงความส�ำคัญในการให้บริการอย่างเสมอภาค เปิดโอกาส
ให้ผู้รับบริการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการได้รับบริการจาก

าชภ

ัฏรำ

		 3.6 หลักความคุ้มค่า ปรับปรุงและพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ
			 3.6.1 บุคลากรมีการเปลีย่ นแปลงหรือปรับปรุง
วิธีด�ำเนินงานต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล สามารถปฏิบตั ไิ ด้โดยมีรปู แบบ คือ น�ำเทคโนโลยีเข้ามา
ช่วยพัฒนางานในทุกกลุ่ม ปรับปรุงวิธีการเก็บข้อมูลจากกระดาษ
ไปเก็บยังเครื่องมือทางออนไลน์
			 3.6.2 องค์กรมีการวิเคราะห์แนวทางความเป็น
ไปได้ของการปฏิบตั งิ านอย่างถูกต้อง และเหมาะสม สามารถปฏิบตั ิ
ได้โดยมีรปู แบบ คือ วิเคราะห์นโยบายเพือ่ น�ำมาวางแผนการท�ำงาน
ประชุมบุคลากรในทุกกลุ่มอย่างสม�่ำเสมอ
			 3.6.3 องค์กรมีกระบวนการด�ำเนินงานอย่างมี
ระบบ สะดวก รวดเร็ว โดยวิธีที่ประหยัดเวลา แต่ได้ผลงานมากกว่า
สามารถปฏิบัติได้โดยมีรูปแบบ คือ มีแผนการด�ำเนินงานเพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติ
			 3.6.4 องค์ ก รมี ก ารส่ ง เสริ ม วิ ธี ก ารท� ำ งานที่
ได้รับการปรับปรุงพัฒนาแล้วให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ สามารถ
ปฏิบตั ไิ ด้โดยมีรปู แบบ คือ ส่งเสริมวิธกี ารท�ำงานในทุกกลุม่ จากการ
ปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
			 3.6.5 องค์ ก รมี ก ารปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพ และ
ประสิทธิภาพงานอย่างต่อเนื่อง สามารถปฏิบัติได้โดยมีรูปแบบ คือ
สร้างเครือข่ายในแต่ละกลุ่มงานเพื่อพัฒนางานทั้งองค์กรไปด้วยกัน

อภิปรายผล

มห
าว

ิทยา

ลัยร

1. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน โมเดลการวัด
การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลที่พัฒนาขึ้น มีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยโมเดลการวัดการปฏิบตั งิ านตาม
หลักธรรมาภิบาล อันได้แก่ ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักคุณธรรม
ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักความ
รับผิดชอบ และด้านหลักความคุ้มค่า สามารถน�ำมาเป็นตัวบ่งชี้
ทางด้านธรรมาภิบาลได้ทงั้ 6 องค์ประกอบ สอดคล้องกับส�ำนักงาน
ข้าราชการพลเรือน (2546) ทีไ่ ด้กำ� หนดองค์ประกอบของธรรมาภิบาล
ทั้ง 6 องค์ประกอบ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความ
โปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความ
คุม้ ค่า และสอดคล้องกับ จักรกฤษณ์ นรนิตผิ ดุงการ และพงษ์เสถียร
เหลืองอลงกต (2559) ได้วิเคราะห์และตรวจสอบองค์ประกอบ
เชิงยืนยันการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลนายายอาม อ�ำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี พบว่า
โมเดลการวัดตัวแปรธรรมาภิบาล ได้แก่ ด้านความโปร่งใส ด้านหลัก
ความรับผิดชอบ ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักนิติธรรม ด้าน
หลักคุณธรรม และด้านหลักความคุม้ ค่า มีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์
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กิจกรรม โดยมุง่ ผลส�ำเร็จ และเป้าหมายทีช่ ดั เจน ซึง่ มีตงั้ คณะท�ำงาน
โดยภาคีเครือข่าย สอดคล้องกับงานวิจัยของบลูเมล (Blumel,
2000 : 25) ที่ได้ท�ำการศึกษาวิจัยเรื่อง ความช่วยเหลือระหว่าง
ประเทศ ความร่วมมือกันระหว่างนักสังคมสงเคราะห์และการน�ำ
หลักธรรมาภิบาลมาใช้ (ประเทศเคนยา) ว่าหลักธรรมาภิบาลมีความ
จ�ำเป็นอย่างยิ่งต่อความร่วมมือต่องานความช่วยเหลือระหว่าง
ประเทศของนักสังคมสงเคราะห์ต่าง ๆ การมีส่วนร่วมจะท�ำเกิด
การปรับตัวเข้าหากันเพือ่ ทีจ่ ะสร้างความร่วมมือเป็นกลุม่ ย่อย ๆ เพือ่
ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการสื่อสาร และการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร ยังก่อให้เกิดการสร้างสภาพสังคมใหม่ ๆ โดยการน�ำกิจกรรม
และความมีส่วนร่วมต่าง ๆ เข้ามาเป็นปัจจัยในการเชื่อมต่อ และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ คิมเมท (Kimmet, 2005 : 32) พบว่า
หลักธรรมาภิบาลได้ถูกน�ำไปใช้อย่างกว้างขวางและเป็นประเด็น
ส�ำคัญในการปฏิรูปรูปแบบการปกครอง เพื่อให้เกิดการพัฒนา
อี ก ทั้ ง จั ด ให้ มี ช ่ อ งทางที่ ห ลากหลายในการเปิ ด โอกาสให้ ก ลุ ่ ม
ผูร้ บั บริการ หรือผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียเข้ามามีสว่ นร่วมพัฒนาปรับปรุง
การด�ำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สตีเวน
และคณะ (Steven and Others, 201 2: 1) พบว่า การใช้นวัตกรรม
ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการบริหาร รวมถึงการได้รับผลประโยชน์
จากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีโครงสร้างที่ใกล้ชิดกัน
ระหว่างโรงเรียนและผู้บริหาร การบริหารด้วยธรรมาภิบาล ท�ำให้
สามารถท� ำ งานร่ ว มกั บ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ได้ อ ย่ า งเป็ น ระบบ
เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทในการปรับปรุง
พัฒนางาน มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสม ใช้ Google Form ในการเก็บข้อมูล
คู่กับ Paper ให้บริการในงานของกลุ่มตนเองอย่างเต็มที่เพื่อสร้าง
ความพึงพอใจในผู้รับบริการตรงกับงานวิจัยของ กุลวชัร หงส์คู
(2553 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาลนครสมุทรสาคร
พบว่า บุคลากรภายในเทศบาลนครสมุทรสาครมีความรูค้ วามเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล และมีทัศนคติในทางบวกเกี่ยวกับหลัก
ธรรมาภิบาลในภาพรวมอยูร่ ะดับเห็นด้วยมาก ทุกคนจึงจะสามารถ
ปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วมได้ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามามีส่วนร่วมทบทวนผลการด�ำเนินงาน เพื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติ
งานที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมกับตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตาม ประเมิน
นิเทศ งานทุกงาน
6. ด้านหลักความรับผิดชอบ มีความส�ำนึก และรับผิดชอบ
ต่อการปฏิบตั งิ านในหน้าทีอ่ ย่างเต็มความสามารถ จากการวิจยั พบว่า
บุคลากรมีความทุ่มเท และเสียสละในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้
ประโยชน์สงู สุดต่อภารกิจขององค์กรตามทีว่ างแผนไว้ สร้างจิตส�ำนึก
งานการปฏิบตั งิ าน ในหน้าทีด่ ว้ ยความทุม่ เท เสียสละเพือ่ ประโยชน์
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องค์กร บุคลากรมีความรัก และศรัทธาต่อองค์กร คือ ส่งเสริมให้
บุคลากรมีความรัก สามัคคี และช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยจัด
กิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์ บุคลากรประพฤติปฏิบตั ติ นเป็นแบบอย่างทีด่ ี
ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ คือ สร้างความเข้าใจและสนับสนุนให้
บุคลากรประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีขององค์กร ตรงกับแนวคิด
ของ วีระยุทธ พรพจน์ธรมาส (2557 : 86) ได้จ�ำแนกองค์ประกอบ
ของธรรมาภิบาลในสถานศึกษาไว้ 8 ประการ โดยให้แนวคิดในหลัก
คุณธรรมว่าเป็นการยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ยึดถือหลักนีใ้ นการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พือ่ ให้เป็นตัวอย่าง
แก่สงั คม และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน
เพื่อให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย
ประกอบอาชีพสุจริตจนเป็นนิสัยประจ�ำชาติ
4. ด้านหลักความโปร่งใส ด�ำเนินงานด้วยความโปร่งใส
เปิ ด เผยข้ อ มู ล และตรวจสอบได้ จากการวิ จั ย พบว่ า องค์ ก ร
มี ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบในการก� ำ หนดแนวทาง และร่ ว มก� ำ กั บ ติ ด ตาม
การติดตามประเมินผลในการปฏิบตั งิ าน คือ ก�ำหนดแนวทางติดตาม
และประเมินผลในการด�ำเนินงานแต่ละกลุ่มงาน มีกระบวนการ
เฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตจากภายใน และภายนอก คือ แต่งตั้ง
คณะกรรมการด�ำเนินงานเพือ่ ติดตาม ตรวจสอบ ทุกการด�ำเนินงาน
มีการเผยแพร่ขอ้ มูล และประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลต่าง ๆ ให้สาธารณชน
ได้รับทราบ คือ ใช้กระบวนการ PLC ในการขับเคลื่อนการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้สาธารณชนทราบ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
สารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ขององค์กร บุคลากรปฏิบัติงานหรือ
ด�ำเนินการตามขัน้ ตอนและระยะเวลาทีก่ ำ� หนดไว้อย่างเคร่งครัด คือ
ทุกกลุ่มงานปฏิบัติงานตามขั้นตอนและตรงต่อเวลา มีการนิเทศ
ก�ำกับ ติดตาม การด�ำเนินงานของทุกกลุม่ งาน บุคลากรมีการปฏิบตั ิ
หน้าทีโ่ ดยยึดหลักตามมาตรฐาน และมีความโปร่งใส ตรงกับแนวคิด
ของกระทรวงมหาดไทย ได้ก�ำหนดองค์ประกอบในการเสริมสร้าง
การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีของกระทรวงมหาดไทย
11 องค์ประกอบ (เสน่ห์ จุย้ โต, 2557 : 50-51) โดยมองความโปร่งใส
(Transparency) ต้องให้ขอ้ มูลต่าง ๆ ต้องตรงกับข้อเท็จจริงของการ
ด�ำเนินการ และสามารถตรวจสอบได้ มีการด�ำเนินการที่เปิดเผย
ชัดเจนและเป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้ สามารถปฏิบัติได้โดยมีรูปแบบ
คือ มีมาตรฐานการศึกษาเป็นตัวก�ำหนดการด�ำเนินงาน ตั้งคณะ
กรรมการด�ำเนินงานในทุกงาน จัดท�ำคูม่ อื และปฏิทนิ การปฏิบตั งิ าน
5. ด้านหลักการมีสว่ นร่วม เคารพในสิทธิ และการปฏิบตั ิ
ต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียอย่างสุจริตเทีย่ งธรรม และให้โอกาสผูม้ สี ว่ นได้
ส่ ว นเสี ย มี ส ่ ว นร่ ว ม จากการวิ จั ย พบว่ า องค์ ก รเปิ ด โอกาสให้
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมแสดงความคิดเห็น รวมทั้ง
ให้ข้อเสนอแนะในการด�ำเนินการ หรือการปฏิบัติงานขององค์กร
มีสว่ นร่วมในการด�ำเนินงาน และแสดงความคิดเห็นในการรับบริการ
จากองค์กร รวมถึงเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ในการด�ำเนิน
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การปรับปรุง/พัฒนางาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตรงกับแนวคิด
ของส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2555 : 10-53)
ว่าการบริหารราชการตามแนวทางการก�ำกับดูแลทีด่ ี ทีม่ กี ารออกแบบ
กระบวนการปฏิบัติงานโดยการใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหาร
จัดการที่เหมาะสม ให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน
แรงงานและระยะเวลาให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ การพั ฒ นา
ขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ เพื่อตอบสนอง
ความต้ อ งการของประชาชนและผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ทุ ก กลุ ่ ม
ตลอดจนมีการปรับปรุงคุณภาพ และประสิทธิภาพงานอย่างต่อเนือ่ ง
สร้างเครือข่ายในแต่ละกลุ่มงานเพื่อพัฒนางานทั้งองค์กรไปด้วยกัน

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะการน�ำผลการวิจัยไปใช้
		 1.1 ข้ อ เสนอแนะส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา
			 1) ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สามารถน�ำรูปแบบไปใช้ในการบริหารผลการปฏิบัติงาน โดยมีการ
ปรับใช้ในการเพิ่มจุดเด่น หรือพัฒนาจุดด้อยตามสภาพบริบท
			 2) ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สามารถน� ำ รู ป แบบการปฏิ บั ติ ง านตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ไปปรับใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาผลการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อ
การพัฒนาคุณภาพ
			 3) ผู้บริหารในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาควรกระตุ้นให้บุคลากรตระหนักและเห็นความส�ำคัญ
ของการปฏิบตั งิ านตามหลักธรรมาภิบาลเพือ่ เป็นแนวทางการปฏิบตั ิ
งานที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน
		 1.2 ข้อเสนอแนะระดับปฏิบัติ
			 1) รูปแบบการปฏิบตั งิ านตามหลักธรรมาภิบาล
ด้านหลักนิติธรรม บุคลากรต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบขององค์กร
อย่าเคร่งครัด เน้นหลักการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
			 2) รูปแบบการปฏิบตั งิ านตามหลักธรรมาภิบาล
ด้านหลักคุณธรรม บุคลากรต้องปฏิบัติตนอยู่ในคุณธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และส่งเสริมค่านิยมขององค์กร ประพฤติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีขององค์กร
			 3) รูปแบบการปฏิบตั งิ านตามหลักธรรมาภิบาล
ด้านหลักความโปร่งใส บุคลากรต้องปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส
ตรงไปตรงมา สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานได้ โดยรับฟัง
ความคิดเห็นของส่วนรวม และร่วมก�ำกับติดตามการประเมินผล
ในการปฏิบัติงาน
			 4) รูปแบบการปฏิบตั งิ านตามหลักธรรมาภิบาล
ด้านหลักการมีสว่ นร่วม บุคลากรทุกฝ่ายมีสว่ นร่วมในการปฏิบตั งิ าน
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สูงสุดขององค์กร สร้างระบบท�ำงานเป็นทีม และเน้นการตรงต่อเวลา
มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อให้ได้ผลงานที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด จัดระบบนิเทศ ก�ำกับติดตามงานสม�่ำเสมอ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เนียมห์ (Niamh, 2011 : 4) ที่พบว่า
หน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารว่าเป็นองค์ประกอบ
ส�ำคัญ เพราะมีส่วนช่วยให้องค์กรเกิดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
บทบาทส�ำคัญของผู้บริหารในการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ เช่น
การปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน การประชุม เอกสารส�ำคัญต่าง ๆ
บทบาทและความรับผิดชอบในการดูแลปฏิบัติงานว่าความส�ำเร็จ
หรือประสิทธิผลของโรงเรียนขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างฝ่าย
บริหารกับสมาชิกในองค์กร มีความส�ำคัญต่อระบบความคิด เพือ่ ให้
ทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และเกิดความคุ้มค่าในการท�ำงาน
และบุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ขององค์กร ตรงกับงานวิจัย
ของ พระสกล ฐานะมฺโม (อินทร์คล้าย) (2556 : 87) ที่ศึกษาการ
บริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา
ในจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า การสนับสนุนและส่งเสริมในการใช้หลัก
ธรรมาภิบาลนั้น ควรให้เกิดขึ้นภายในหน่วยงานสถานศึกษาอย่าง
แท้จริง ผู้บริหารต้องท�ำตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อบุคลากรที่อยู่
ภายใต้การปกครองได้ให้เห็นเป็นแบบอย่าง และคอยกระตุน้ บุคลากร
ให้มีการพัฒนางานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในองค์กรของตนเอง
เมื่อบุคลากรเกิดความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานของผู้บริหาร
และบริบทต่าง ๆ ก็จะมีความเข้าใจที่ดีอันก่อให้เกิดการบริหารงาน
อันก่อให้เกิดการบริหารงานและการท�ำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนส่งเสริม และสนับสนุนบุคลากรให้มกี ารพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนือ่ ง มีความรับผิดชอบประพฤติปฏิบตั งิ านในหน้าทีอ่ ย่างถูกต้อง
และเหมาะสม ก�ำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานในทุกกลุ่มงาน
มีความสามัคคี และประสานสัมพันธ์ เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่
ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย ประสานความร่วมมือในทุกกลุ่มงาน
เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร
7. ด้านหลักความคุ้มค่า ปรับปรุง และพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพอยูเ่ สมอ จากการวิจยั พบว่า บุคลากรมีการเปลีย่ นแปลง
หรือปรับปรุงวิธดี ำ� เนินงานต่าง ๆ เพือ่ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล น� ำ เทคโนโลยี เข้ า มาช่ ว ยพั ฒ นาในทุ ก กลุ ่ ม
ปรับปรุงวิธีการเก็บข้อมูลจาก paper ไปยัง Google Form องค์กร
มีการวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ของการปฏิบัติงานอย่าง
ถูกต้อง และเหมาะสม วิเคราะห์นโยบายเพื่อน�ำมาวางแผนการ
ท�ำงาน ประชุมบุคลากรในทุกกลุม่ งานอย่างสม�ำ่ เสมอ มีกระบวนการ
ด�ำเนินงานอย่างมีระบบ สะดวก รวดเร็ว โดยวิธีที่ประหยัดเวลา
แต่ได้ผลงานมากกว่า มีแผนการด�ำเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบตั ิ อีกทัง้ มีการส่งเสริมวิธกี ารท�ำงานทีไ่ ด้รบั การปรับปรุงพัฒนา
แล้ว ให้มปี ระสิทธิภาพอยูเ่ สมอ ส่งเสริมวิธกี ารท�ำงานในทุกกลุม่ จาก
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ความคิดเห็น
			 5) รูปแบบการปฏิบตั งิ านตามหลักธรรมาภิบาล
ด้านหลักความรับผิดชอบ บุคลากรต้องมีความรับผิดชอบต่อการ
ปฏิบตั งิ าน ในหน้าทีอ่ ย่างเต็มความสามารถ และมีการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
			 6) รูปแบบการปฏิบตั งิ านตามหลักธรรมาภิบาล
ด้านหลักความคุ้มค่า บุคลากรต้องมีการปรับปรุงคุณภาพ และ
พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ มีการสร้างภาคีเครือข่าย
ในแต่ละกลุ่มงานเพื่อพัฒนางานทั้งองค์กรไปด้วยกัน
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
		 1) ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 2
		 2) ควรส่งเสริมให้มกี ารศึกษาวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนา
รูปแบบการบริหารผลการปฏิบัติงานในของส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้สอดคล้อง
กับสภาพบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
		 3) ควรศึกษาถึงข้อจ�ำกัดและปรับปรุงรูปแบบการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ให้สอดคล้องต่อกระบวนการบริหารงาน
ของส�ำนักงานเขตพื้นที่
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพหนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส�ำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนก่อนและ
หลังเรียน ด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านคลองครก จ�ำนวน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) เครือ่ งมือ ได้แก่ 1) หนังสือส่งเสริมการอ่าน จ�ำนวน 7 เรือ่ ง ดังนี้ เล่มที่ 1 นิทานพืน้ บ้านของจังหวัดจันทบุรี เรือ่ ง 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�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่าการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน มีส่วนช่วย
ในการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความให้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้นักเรียนมีกระบวนการในการล�ำดับเรื่องราวได้อย่างเป็นระบบ
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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.
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การศึกษาเป็นปัจจัยที่จ�ำเป็น มีประโยชน์ยิ่งต่อการด�ำรง
ชีวิตของมนุษย์ และมีความส�ำคัญ ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าปัจจัยพื้นฐาน
อื่น ๆ ซึ่งได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค
หากประชาชนไทยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือทั้งหมดขาดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ก็เท่ากับว่าชีวิตขาดสิ่งจ�ำเป็นที่ชีวิตขาดไม่ได้ ชีวิตก็จะ
ตกอยู่ในภาวะยากเข็ญด้อยคุณค่าขาดความสมบูรณ์ ขาดคุณภาพ
และขาดความปกติสุขที่สามัญชนพึงได้รับ (กรมวิชาการ, 2552 :
15) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560
- 2564) ได้ให้ความส�ำคัญกับการศึกษาโดยเสริมสร้าง ความรู้ความ
เข้าใจ และก�ำหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับการจัดกระบวนการ
เรียนรูท้ เี่ น้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ ได้ทดลองปฏิบตั จิ ริงสามารถแสวงหา
และสร้างความรูด้ ว้ ยตนเองทีน่ ำ� ไปสูก่ ารรูจ้ กั คิดวิเคราะห์สง่ เสริมให้
ครูพฒ
ั นาการเรียนรู้ เข้าใจศักยภาพและสติปญ
ั ญาของผูเ้ รียน ดังนัน้
ครูผสู้ อนกลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย จึงมีบทบาททีส่ ำ� คัญในการ
พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการเรียนรูภ้ าษาไทยให้กบั ผูเ้ รียนทุกคน
โดยเริ่มจากการสํารวจประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียน คํานึงว่า
ผู้เรียนแต่ละคนมีวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ควรให้โอกาสผู้เรียน
ค้นพบวิธกี ารเรียนรูข้ องตนเอง และออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้เหมาะสมกับพืน้ ฐานของผูเ้ รียน ซึง่ จะช่วยให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรู้
ได้ดี มีพัฒนาการที่เป็นไปตามความสามารถ และเต็มตามศักยภาพ
นอกจากนีค้ วรบูรณาการสิง่ ทีต่ อ้ งการให้กบั ผูเ้ รียนได้เรียนรู้ โดยการ
จัดบรรยากาศทีเ่ อือ้ ต่อการเรียน จัดเตรียมและเลือกสือ่ ให้เหมาะสม
กับกิจกรรม มีการประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย และให้โอกาสผู้เรียนได้ประเมินและ
พัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง (ส�ำนักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา, 2551 ข : 10)
การออกแบบการจัดการเรียนรู้มีหลายรูปแบบ ครูผู้สอน
สามารถเลือกน�ำมาใช้ หรือปรับใช้โดยค�ำนึงถึงสภาพและลักษณะ
ของผู้เรียน ควรเน้นการให้ประสบการณ์ที่เปิดโอกาสให้มีการฝึก
ปฏิบตั ิ ในด้านทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และ การเขียน ซึง่ เป็น
กิจกรรมที่ไม่สามารถแยกจากกันได้โดยเด็ดขาด การบูรณาการ
ทักษะทางภาษาเข้าด้วยกัน ย่อมท�ำให้ผู้เรียนเรียนรู้ภาษาไทยได้
อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 (ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551
ก : 1) ทีร่ ะบุวา่ ภาษาไทยเป็นทักษะทีต่ อ้ งฝึกฝนจนเกิดความชํานาญ
ในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ผู้เรียนจ�ำเป็นต้องฝึกฝนด้านการอ่าน เพื่อสร้างความเข้าใจ รวมไป
ถึงความรู้จากสิ่งที่อ่านเพื่อนําไปปรับใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้ ดังนั้น
เมื่อผู้เรียนได้รับการส่งเสริมการอ่านอย่างถูกต้อง ย่อมเป็นการ
พัฒนาความสามารถในการอ่านที่ดี

จากทีก่ ล่าวไปในข้างต้นนัน้ สามารถน�ำไปสูก่ ารวิเคราะห์
ผลการประเมินของการทดสอบโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานปลายปี
การศึกษา เครื่องมือการทดสอบพัฒนาโดยส�ำนักทดสอบทางการ
ศึกษา สพฐ. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดทักษะกระบวนการด้าน
การอ่านให้สงู ขึน้ ได้ ซึง่ พบว่า คะแนนเฉลีย่ ในภาพรวมระดับประเทศ
ปีการศึกษา 2562 ของวิชาภาษาไทยในระดับชัน้ ประถมศึกษาทักษะ
ความสามารถทางด้านการอ่าน (อ่านรู้เรื่อง, อ่านจับใจความ) ยังคง
มีมาตรฐานไม่เป็นตามเกณฑ์ คือ ร้อยละ 60 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จากผลการทดสอบทางการศึกษา
ด้วยแบบทดสอบมาตรฐาน โดยใช้ข้อสอบมาตรฐาน (อ่านออก
เขียนได้) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
นักเรียนได้คะแนนเฉลีย่ ร้อยละ 55.90 (ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1, 2562 : 24) ผลการประเมินข้างต้นนั้น
ได้สะท้อนให้เห็นว่าทุกฝ่ายต้องพยายามในการปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ เพือ่ พัฒนาความสามารถด้านการอ่าน อันเป็นพืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญ
และต้องปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดผลอย่างแท้จริง เห็นได้จากการศึกษา
งานวิจัยของ นัฐพร ไพยะเสน (2558 : 38) ที่ได้ศึกษาปัญหาการ
จัดการเรียนรู้ด้านการอ่านจับใจความ โดยพบว่า การอ่านมีความ
ส�ำคัญช่วยให้เกิดการพัฒนาความคิด ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
มีเหตุผลในการตัดสินใจ เพิม่ พูนความรูท้ นั ต่อเหตุการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลง
อย่างรวดเร็ว และการอ่านยังช่วยให้เกิดความเพลิดเพลิน สามารถ
น�ำความรู้จากการอ่านไปใช้ประโยชน์ในการด�ำเนินชีวิตในสังคม
ปัจจุบนั อย่างมีความสุข จึงควรมีการจัดกิจกรรมเสริมการอ่าน และ
หากจะให้เกิดผลทีป่ ระจักษ์ ครูผสู้ อนต้องจัดการเรียนรูใ้ ห้ผเู้ รียนเกิด
ทักษะ การจับใจความของเรือ่ งทีอ่ า่ นให้ได้อย่างชัดแจ้ง รูถ้ งึ สิง่ ทีอ่ า่ น
ว่าสือ่ ถึงอะไร และมีความเป็นเหตุเป็นผลกันอย่างไร โดยผูเ้ รียนต้อง
ล�ำดับเหตุการณ์และรู้ถึงข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ (จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ และบาหยัน อิ่มส�ำราญ, 2557 :
45-46)
การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านเป็นปัจจัย
ที่ส�ำคัญที่จะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดนิสัยรักการอ่าน การแสวงหา
ความรู้ และส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านของผูเ้ รียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของนันทนิจ มีศิลป์ และ
พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์ (2555 : 6-7) เกี่ยวกับการใช้หนังสือ
ส่งเสริมการอ่านในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ให้มีลักษณะ
เร้าใจให้เกิดความอยากอ่านหนังสือ เกิดความพยายามทีจ่ ะอ่านเพือ่
จะได้รเู้ รือ่ งทีน่ า่ รูท้ มี่ อี ยูใ่ นหนังสือ และน่าสนุกตามกิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้
มีการแนะน�ำ กระตุ้นให้อยากรู้อยากเห็นเรื่องน่ารู้ต่าง ๆ เกิดความ
รอบรู้ คิดกว้าง มีการอ่านต่อเนื่องจนเป็นนิสัย ตลอดจนการสร้าง
บรรยากาศที่น่าอ่าน รวมทั้งให้มีวัสดุการอ่าน มีแหล่งการอ่าน
ทีเ่ หมาะสมและเพียงพอจะส่งผลให้นกั เรียนมีพฒ
ั นาการด้านการอ่าน
อย่างเต็มศักยภาพ ก่อให้เกิดเป็นรากฐานในการเรียนรู้ในระดับ
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ส่งเสริมการอ่านสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ .01 และ
ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน
โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด นอกจากหนังสือส่งเสริมการอ่านจะ
ช่วยเสริมประสบการณ์ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะการอ่านที่นํา
ไปสูก่ ารพัฒนาความสามารถในการคิด จับประเด็นส�ำคัญได้ เนือ้ หา
ที่ปรากฏในหนังสือที่ถูกต้อง ทันสมัย และเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ในการท�ำความเข้าใจที่ถูกต้องนั้น ควรค�ำนึงถึงโครงสร้าง จุดเน้น
หรือสาระส�ำคัญของเรื่อง ภาพประกอบที่ใช้ต้องชัดเจน สอดคล้อง
สัมพันธ์กับเรื่อง ซึ่งการจัดการเรียนรู้จะเกิดผลดียิ่งขึ้น
ผูว้ จิ ยั ในฐานะทีเ่ ป็นครูผสู้ อนกลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
โรงเรียนบ้านคลองครก ได้พบปัญหาว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนต�ำ่ กว่าเกณฑ์มาตรฐาน ซึง่ จากผลการทดสอบทางการศึกษา
ด้วยแบบทดสอบมาตรฐาน โดยใช้ข้อสอบมาตรฐาน (อ่านออก
เขียนได้) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
นักเรียนได้คะแนนเฉลีย่ ร้อยละ 55.90 (ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1, 2562 : 34) นอกจากนี้พบว่า ในด้าน
การอ่านนั้น ผู้เรียนมีคะแนนด้านการอ่านต�่ำกว่ามาตรฐานที่ทาง
โรงเรียนตั้งไว้ คือ ร้อยละ 60 โดยมาตรฐานดังกล่าวได้ระบุถึง
คุณภาพของผู้เรียนเกี่ยวกับความสามารถด้านการอ่าน ตัวชี้วัดที่
น้อยทีส่ ดุ คือ มาตรฐานที่ 5.1 ด้านวรรณคดีและวรรณกรรม เกีย่ วกับ
การจับใจความผลการประเมินดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ผู้สอนจะ
ต้องมีความพยายามให้มากยิ่งขึ้นในการจัดการเรียนรู้เพื่อปรับปรุง
คุณภาพของผู้เรียนให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก�ำหนดไว้
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการใช้หนังสือ
ส่งเสริมการอ่าน เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความ
ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5 เพือ่ ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง
สู่การสร้างคุณภาพการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส�ำคัญ และปรับปรุงการจัดการเรียนรูใ้ ห้เกิดคุณภาพสูงสุดต่อผูเ้ รียน
ให้มากที่สุด ทั้งในด้านการอ่าน และการอ่านเพื่อจับใจความ
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สูงขึ้นและในการเรียนในวิชาต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
ดังนัน้ หนังสือส่งเสริมการอ่านทีจ่ ดั ให้กบั ผูเ้ รียนได้พฒ
ั นาการอ่านจึง
ควรเป็นสื่อที่มีความหมายต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนที่กระตุ้นความ
สนใจ และพัฒนาความสามารถด้านการอ่านให้ผเู้ รียนได้อย่างแท้จริง
อีกทั้งหนังสือส่งเสริมการอ่านนั้น จะแตกต่างไปจากหนังสือเรียน
เพราะหนังสือเรียนมีข้อจํากัดของเนื้อหาสาระที่เป็นจุดเน้นของ
ท้องถิ่น และบางเนื้อหานั้นล้าสมัยเกินกว่าเหตุการณ์ใหม่ ๆ เกิดขึ้น
ในปัจจุบนั (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 23) อีกทัง้ หนังสือส่งเสริม
การอ่านนั้นสามารถสอดแทรกบูรณาการการเรียนรู้กับชีวิตจริง
สร้างความหมายต่อการเรียนรูใ้ ห้ผเู้ รียนเพือ่ สร้างแรงบันดาลใจจาก
การอ่านหนังสือ
การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านนัน้ ผูส้ อน
ควรท�ำความเข้าใจกับแนวคิด จุดประสงค์ของหนังสือ เพื่อให้เกิด
ความชัดเจนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และพัฒนาความ
สามารถ ด้านการคิด กับการอ่านควบคู่กันไป ครูผู้สอนจึงมีบทบาท
ส�ำคัญในการสร้างทัศนคติอันถูกต้องเกี่ยวกับการอ่าน รวมทั้งต้อง
ใช้วธิ กี ารจัดการเรียนรูท้ สี่ ง่ เสริมการอ่านหนังสือ การค้นคว้าความรู้
ที่นําไปสู่การพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (นิตยา เดวิเลาะ, 2551 : 4) ดังนั้นการจัดกิจกรรม
การเรียนรูโ้ ดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน นอกเหนือจากหนังสือทีใ่ ช้
ในการเรี ย นในแต่ ล ะรายวิ ช า จะเป็ น การเสริ ม ประสบการณ์
ให้ความรู้เพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างลักษณะนิสัยที่ดี
เพือ่ สร้างความเข้าใจในสิง่ แวดล้อม สร้างความสนใจในการอ่านหนังสือ
ให้กับผู้เรียนที่ทุกฝ่าย ต้องเร่งด�ำเนินการอนุรักษ์และสืบทอด
วัฒนธรรมของหนังสือเพื่อช่วยให้เข้าใจกันและกัน และช่วยให้
ทุกคนมีการด�ำรงชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุข จึงควรสนับสนุน
การสร้างและส่งเสริมการอ่านหนังสือที่ดีจนเป็นนิสัย
จากการศึกษางานวิจัย การพัฒนาการอ่านจับใจความ
กรีนและออกฟอร์ด (Green & Oxford, 1995) ศึกษาผลของกลวิธี
การเรียนหลาย ๆ แบบที่มีผลต่อความสามารถทางภาษาและพบว่า
ในบรรดากลวิธกี ารเรียน หลากหลายรูปแบบนัน้ การอ่านเพือ่ ความ
เพลิดเพลินมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับความสามารถทางภาษา
ของผูเ้ รียนมากทีส่ ดุ เช่น หนังสือประเภทหนังสือพิมพ์ วารสาร และ
นวนิยาย ในปริมาณมากเป็นวิธีการที่ปฏิบัติได้ง่ายกว่ากลวิธีอื่น ๆ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านของนัฐพร
ไพยะเสน (2558 : 18) ที่วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหนังสือส่งเสริม
การอ่าน เรื่อง สระ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส�ำหรับนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจยั พบว่า คุณภาพของหนังสือส่งเสริม
การอ่านจากการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิมีคุณภาพตามเกณฑ์
การประเมิน อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริม
การอ่านมีค่า เท่ากับ 88.87/86.96 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการเรียนด้วยหนังสือ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่ อ พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพหนั ง สื อ ส่ ง เสริ มการอ่า น
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย ส�ำหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่านจับใจความ ก่อนและ
หลังเรียน จากการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

สมมุติฐานการวิจัย

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
ด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน มีทักษะการอ่านจับใจความ หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน
วรรษมล ศุภคุณ, สุนิตย์ตา เย็นทั่ว, ปวริศา จรดล

2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอานจับใจความ กอนและหลังเรียน จากการใชหนังสือสงเสริมการอาน กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5

สมมุติฐ52านการวิ
จัยจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2564
วารสารวิ

ตัวแปรตาม

หนังสือสงเสริมการอาน
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

อุปกรณ และวิธีดําเนินการวิจัย

รรณ

ตัวแปรตน

ี

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยหนังสือสงเสริมการอาน มีทักษะการอานจับใจความ
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
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ทักษะการอานจับใจความ

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการอานจับใจความ ดวยหนังสือสงเสริมการอาน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับ
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4. แบบวัดทักษะการอ่านจับใจความ หาคุณภาพโดย
ปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านคลองครก
จ�ำนวน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิง
เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนด้านการอ่านต�่ำกว่ามาตรฐานที่ เนื้อหา แล้วน�ำผลการพิจารณาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
จากนัน้ น�ำแบบวัดทักษะการอ่านจับใจความ ทีไ่ ด้ไปหาค่าความยาก
ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 60
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ หนังสือส่งเสริม และค่าอ�ำนาจจ�ำแนกรายข้อด้วยเทคนิค 27% โดยทดสอบกับ
การอ่าน แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน นักเรียนทีไ่ ม่ใช่กลุม่ ตัวอย่างในการทดลองใช้แบบทดสอบ (Try out)
แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ และแบบวัดทักษะการอ่าน จ�ำนวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง คัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความ
ยากง่ายระหว่าง 0.20 ถึง 0.80 และมีค่าอ�ำนาจจ�ำแนกตั้งแต่ 0.20
จับใจความ
ขึ้นไปจ�ำนวน 40 ข้อ น�ำแบบวัดทักษะการอ่านจับใจความที่ผ่าน
การหาคุณภาพเครื่องมือ
1. หนังสือส่งเสริมการอ่าน หาคุณภาพโดยเสนอต่อ เกณฑ์การพิจารณาดังกล่าวไปวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น จากสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินความเหมาะสมหนังสือส่งเสริมการอ่าน (KR 20) ของคูเดอร์ริชาร์ดสัน (ชัยยงค์ พรมหมวงศ์, 2556 : 54)
การเก็บข้อมูลในการวิจัย เก็บข้อมูลโดยใช้แบบวัดทักษะ
จ�ำนวน 5 ท่าน ท�ำการประเมิน 5 ระดับ จากนั้นน�ำหนังสือส่งเสริม
การอ่านไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 การอ่านจับใจความ น�ำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ค่าทางสถิติ โดยใช้
ทีไ่ ม่ใช่กลุม่ ตัวอย่างเพือ่ ศึกษาหาข้อบกพร่องและปรับปรุงให้สมบูรณ์ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบทีแบบโดยการทดสอบค่าที
มีขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนนี้ด�ำเนินงานด้วยใช้วิธีการวิจัยเชิงทดลอง (t-test แบบทางเดียว (One-tailed test))
และกรอบแนวคิดการทดสอบประสิทธิภาพสือ่ (ชัยยงค์ พรหมวงศ์,
2556 : 19) แล้วผู้วิจัยท�ำการวิเคราะห์สภาพและสรุปปัญหา โดย ผลการวิจัย
ก�ำหนดค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
ตอนที่ 1 การหาประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่าน
2. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทยชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ
หาคุณภาพโดยนําแผนการจัดการเรียนรู้เสนอผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน ตามเกณฑ์ 80/80 ตามเกณฑ์ E1 / E2
5 ท่าน เพือ่ ตรวจพิจารณาความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้
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าว

ิทยา

ลัยร

าชภ

ัฏรำ

ไพพ

อุปกรณ์
และวิ
ธีด�ำเนิกนษาป
การวิ
นักเรียนชั
้นประถมศึ
ที่ 5จมีัยรายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ
		 ในหนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทั้ง 7 ชุด

10
258
8.60
10
233
7.77
10
241
8.03
10
246
8.20
10
224
7.47
10
233
7.77
10
246
8.20
70
1681
56.04
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เท่ากับ 80.05

ี
S.D.

ร้อยละ

0.56
0.56
0.55
0.55
0.62
0.56
0.55
0.56

86.00
77.67
80.33
82.00
74.67
77.67
82.00
80.05

ไพพ

30
30
30
30
30
30
30
30

X̄

ัฏรำ

ชุดที่ 1
ชุดที่ 2
ชุดที่ 3
ชุดที่ 4
ชุดที่ 5
ชุดที่ 6
ชุดที่ 7
รวม

คะแนนที่ได้

รรณ

		
ชุดกิจกรรม
n
คะแนนเต็ม
			
SX1

จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนมีคะแนนรวมเฉลี่ยจาก
การท�ำแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความในหนังสือส่งเสริมการอ่าน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทั้ง 7 ชุด

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 56.04 จากคะแนนเต็ม 70 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 80.05 แสดงว่ามีประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เท่ากับ
80.05

		
คะแนนที่ได้
คะแนนเต็ม
SX2
X̄
S.D.
30
752
25.07
2.56
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 83.56

ลัยร

จ�ำนวนนักเรียน
		
30

าชภ

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและร้อยละของคะแนนจากการท�ำแบบวัดทักษะการอ่านจับใจความ

จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนทีเ่ รียนด้วยหนังสือส่งเสริม
การอ่าน มีคะแนนจากการท�ำแบบวัดทักษะการอ่านจับใจความ

ร้อยละ
83.56

มีคา่ เฉลีย่ 25.07 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.56
แสดงว่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 83.56

ิทยา

ตารางที่ 3 แสดงประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

มห
าว

ประสิทธิภาพ
คะแนนเต็ม
			
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1)
70
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2)
30
จากตารางที่ 3 พบว่า ประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริม
การอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
คะแนนแบบฝึกทักษะในหนังสือส่งเสริมการอ่าน คะแนนเต็ม 70
คะแนนที่ได้ คิดเป็นร้อยละ 80.05 แสดงว่า ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ (E1) เท่ากับ 80.05 และคะแนนแบบทักษะการอ่าน
จับใจความ คะแนนเต็ม 30 คะแนนทีไ่ ด้ คิดเป็นร้อยละ 83.56 แสดงว่า
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E2) เท่ากับ 83.56 ดังนั้นหนังสือ

คะแนนที่ได้
ร้อยละ
80.05
83.56

ส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ 80.05/83.56
จากการสั ม ภาษณ์ ผู ้ เรี ย นหลั ง การใช้ ห นั ง สื อ ส่ ง เสริ ม
การอ่านพบว่า หนังสือส่งเสริมการอ่านมีสีสันสวยงาม เนื้อหาอ่าน
สนุก แต่มคี ำ� ทีต่ อ้ งสะกดเป็นจ�ำนวนมาก นักเรียนใช้เวลาในการอ่าน
เกินกว่าเวลาที่ก�ำหนด ประมาณ 10-15 นาที นักเรียนอยากให้
หนังสือเรียนเป็นลักษณะเหลือนหนังสือส่งเสริมการอ่าน มีทั้ง
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รรณ

ี

รูปภาพ สีสัน เนื้อหาไม่มากจนเกินไป ค�ำสะกดง่าย (นักเรียนชั้น ของนักเรียน ก่อนและหลังเรียน ด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านคลองครก, สัมภาษณ์. 2562)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบทักษะการอ่านจับใจความ
ตารางที่ 4 แสดงผลการเปรียบเทียบทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียน ก่อนและหลังเรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน
		 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
n
30
30

คะแนนเต็ม
30
30

13.17
25.07

S.D.
t
2.04
18.280*
2.56		

p
0.000

ก�ำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ไว้อย่างชัดเจน จากการสัมภาษณ์
นักเรียนพบว่า หนังสือส่งเสริมการอ่าน มีเนือ้ หาสนุก เร้าความสนใจ
ของนักเรียน ใช้ภาษาเข้าใจง่ายเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ภาพ
สวยงามและชัดเจน สอดคล้องกับเนือ้ หาทีท่ ำ� ให้นกั เรียนมีความสนใจ
ในการอ่าน เกิดจินตนาการ ความเพลิดเพลิน และได้รับความรู้
ในหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสรุปใจความส�ำคัญ วิเคราะห์
เหตุการณ์ และลักษณะของตัวละคร ข้อคิดในนิทาน ได้รับการ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ
ของนักเรียนของนักเรียนได้ดียิ่งขึ้นเป็นอย่างดี สอดคล้องกับถวัลย์
มาศจรัส และ พรพรต เจนสุวรรณ์ (2547 : 4) กล่าวไว้ว่า หนังสือ
สรุปและอภิปรายผล
จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ ส่งเสริมการอ่านเป็นหนังสือที่จัดท�ำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เน้นไป
ด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย ส�ำหรับ ในทางส่งเสริมให้ผอู้ า่ นเกิดทักษะในการอ่านและนิสยั รักการอ่านยิง่ ขึน้
และสอดคล้องกับงานวิจัยของมลิวัลย์ กรองทิพย์ (2556 : 80-82)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อภิปรายผลได้ ดังนี้
1. การทดลองหาประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริม ได้ ศึ ก ษาวิ จั ย การพั ฒ นาความสามารถในการอ่ า นจั บ ใจความ
โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
การอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ
การทดลองหาประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ พบว่า เครื่องมือดังกล่าว ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และพบว่าหนังสือส่งเสริม
ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ มีประสิทธิภาพ 80.05/83.56 หมายความว่า หนังสือ การอ่านมีเนือ้ หาทีน่ กั เรียนให้ความสนใจในการอ่าน มีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระ ค่ า ดั ช นี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของ 80/80 สู ง กว่ า มาตรฐานที่ ตั้ ง ไว้ คื อ
การเรี ย นรู ้ ภ าษาไทย ช่ ว ยให้ นั ก เรี ย นได้ ค ะแนนเฉลี่ ย จากการ 84.27/86.03 แสดงว่าหนังสือส่งเสริมการอ่าน ท�ำให้ผู้เรียนมีความ
ท�ำแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย ก้าวหน้า 0.71 มีค่าเท่ากับคะแนนผลสัมฤทธิ์ร้อยละ 71 การอ่าน
ทัง้ 7 เล่ม เท่ากับ 80.05 และได้คะแนนเฉลีย่ จากการท�ำแบบทดสอบ จับใจความโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
วั ด ทั ก ษะการอ่ า นจั บ ใจความ กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ภ าษาไทย มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 รวมไปถึงนักเรียนมีความพึงพอใจ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียน เท่ากับ 83.56 ท�ำให้การเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก
หนังสือส่งเสริมการอ่านมีกจิ กรรมทีน่ ำ� มาใช้ในการจัดการ
ของนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เป็นเพราะเครื่องมือ
ที่พัฒนาขึ้น มีการวางแผน การล�ำดับเนื้อหา การใช้ภาษาและสร้าง เรียนรู้เป็นกิจกรรมที่เร้าความสนใจ ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วม
กระบวนการอ่านที่ง่ายต่อการท�ำความเข้าใจ เป็นไปตามสมมติฐาน ในการอ่านอย่างกระตือรือร้น มีเป้าหมายทีช่ ดั เจน โดยกระบวนการ
ของการวิ จั ย เนื่ อ งมาจากการพั ฒ นาหนั ง สื อ ส่ ง เสริ ม การอ่ า น เรียนรู้นั้น ฝึกด้วยการฝึกตั้งค�ำถาม ใคร ท�ำอะไร ที่ไหน อย่างไร
เพือ่ พัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย เมื่อไหร่ สอดคล้องกับ โสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล (2558 : 18) กล่าว
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5 ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาทฤษฎี เอกสารหลักสูตรงานวิจยั ไว้วา่ การทีผ่ อู้ า่ นสามารถเข้าใจ จดจ�ำเนือ้ ความ ความรูแ้ ละความคิด
ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน และ ที่ผู้เขียนบันทึกไว้ เพื่อเก็บสาระส�ำคัญของเรื่อง หลังจากอ่านจบ
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ิทยา

ลัยร

าชภ

ัฏรำ

จากตารางที่ 4 พบว่า ทักษะการอ่านจับใจความของ
นักเรียนที่เรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียน ค่าเฉลี่ย 13.17
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.04 และหลังเรียน ค่าเฉลี่ย
25.07 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.56 สรุปได้ว่านักเรียน
มีทักษะการอ่านจับใจความก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติระดับ .05 โดยนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

X̄

ไพพ

ทักษะการอ่านจับใจความ
ก่อนเรียน
หลังเรียน
*p < .05
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สนใจฝึกปฏิบตั แิ ละปฏิบตั ไิ ด้อย่างดี ซึง่ เป็นไปตามสมมติฐานทีต่ งั้ ไว้
ผลการวิจยั ครัง้ นีส้ อดคล้องกับงานวิจยั ของปรีชา บ�ำรุงภักดี (2548 :
22) และรัชนี ศรีไพรวรรณ และรังษิมา สุริยารังสรรค์ (2555 : 18)
พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้ชดุ กิจกรรมท�ำให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้น ผู้วิจัยเลือกใช้กิจกรรมการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญซึ่งเป็นวิธีการสอนที่เชื่อมต่อการพัฒนา
นักเรียนทุกคนซึง่ จากเป็นการเรียนแบบเดีย่ ว เป็นแบบกลุม่ ทีพ่ งึ่ พากัน
ผู ้ เรี ย นส� ำ คั ญ ที่ สุ ด ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ้ ข องดิ ว อี้
(Dewey, 1969 : 180-183) ที่กล่าวว่าการจัดการเรียนการสอน
ต้องเน้นนักเรียนเป็นส�ำคัญ เรียนรูโ้ ดยการกระท�ำและฝึกปฏิบตั จิ ริง
ผู ้ เรี ย นได้ ฝ ึ ก ในสภาพสิ่ ง แวดล้ อ มจริ ง ได้ ฝ ึ ก คิ ด และลงมื อ ท� ำ
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�ำไปสูค่ วามส�ำเร็จ และการน�ำเสนอเนือ้ หาจะเรียงล�ำดับ
จากง่ า ยไปยาก จึ ง สามารถพั ฒ นาทั ก ษะการอ่ า นคิ ด วิ เ คราะห์
ได้อย่างดี และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของพรรณี เศวตมาลย์ (2543 :
57) ที่พบว่านักเรียนต้องใช้ประสบการณ์เดิมเพื่อตีความ ท�ำความ
เข้าใจ เรื่องที่จะอ่าน ดังนั้น ประสบการณ์เดิมจึงเป็นส่วนส�ำคัญ
ทีท่ ำ� ให้ผลสัมฤทธิท์ างการอ่านสูงขึน้ และยังสอดคล้องกับกรมวิชาการ
(2542 : 46) ที่กล่าวว่าการอ่านเป็นกระบวนการทางสติปัญญา
ที่ผู้อ่านได้เรียนรู้จากตัวอักษรและสัญลักษณ์ ตลอดจนค้นคว้า
ความหมาย ความเข้าใจแล้วแปล ความหมายในสิ่งที่รับรู้มานั้นเป็น
ความคิดทีต่ อ้ งอาศัยประสบการณ์เดิมและจินตนาการของผูอ้ า่ นเอง
มาช่วยพิจารณาความหมายของสิ่งที่อ่านนั้น จนเกิดความเข้าใจ
ในที่สุด สังเกตได้จากผลทักษะการอ่านจับใจความ หลังจากการใช้
หนั ง สื อ ส่ ง เสริ ม การอ่ า นเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการอ่ า นจั บ ใจความ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สูงกว่า
ก่อนการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านเพือ่ พัฒนาทักษะ การอ่านจับใจความ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากรูปแบบ
ที่ชัดเจนเข้าใจง่ายมีภาพประกอบเนื้อหาน่าสนใจ และมีการจัด
กิจกรรมการเรียนรูท้ มี่ คี วามหลากหลาย เน้นกระบวนการอ่าน และ
การอ่านจับใจความของนักเรียนได้ปฏิบตั จิ ริงในการหาค�ำส�ำคัญจาก
นิทานที่อ่าน ช่วยกันตั้งค�ำถาม และหาค�ำตอบ นักเรียนมีความ
กระตือรือร้น สนุกสนาน เพลิดเพลินกับการอ่านนิทานส่งเสริม
การอ่านจับใจความ ซึง่ นักเรียนมีความพึงพอใจ และให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบตั กิ จิ กรรมเป็นอย่างดี แบบฝึกมีกระบวนการและพัฒนา
สื่อที่เป็นระบบ ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ อนงพันธุ์
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แต่ละครั้งแล้วสามารถรับรู้และท�ำความเข้าใจได้ตรงตามความ
มุ่งหมายผู้เรียน ตลอดจนการใช้ความคิดจากเรื่องที่อ่านเป็นส�ำคัญ
ด้วยการใช้แผนผังความคิด และเขียนสรุปใจความจากเรื่องที่อ่าน
เป็นกิจกรรมกลุม่ นักเรียนทุกคนมีสว่ นร่วมในกิจกรรม ซึง่ สอดคล้อง
กับปรีชา บ�ำรุงภักดี (2548 : 90-91) ได้ท�ำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
การส่งเสริมนิสยั รักการอ่านในโรงเรียน ซึง่ ให้ความส�ำคัญกับรูปแบบ
กิจกรรมที่มีความหลากหลาย มีการจัดกิจกรรมเร้าใจและจูงใจ
ให้นักเรียนเกิดความพยายามที่จะอ่านกระตุ้นให้อยากรู้อยากเห็น
เรื่องราวต่าง ๆ ในหนังสือ การสร้างบรรยากาศให้เกิดขึ้นในบ้าน
โรงเรียนและสังคม การจัดกิจกรรมที่ ดึงดูดหรือเชิญชวนให้ฟัง
ชวนให้ดู การเล่านิทานโดยให้ดภู าพประกอบในหนังสือ และการแสดง
ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ตั ว ละครหรื อ เหตุ ก ารณ์ ต อนใดตอนหนึ่ ง
ในหนังสือ อีกทั้งค�ำสั่งและค�ำชี้แจงในแบบฝึกทักษะมีความชัดเจน
อ่านเข้าใจง่าย เรียงล�ำดับจากง่ายไปหายาก และมีคำ� แนะน�ำในการใช้
ช่วยให้ปฏิบัติกิจกรรมได้ง่าย ซึ่งสอดคล้องกับ รัชนี ศรีไพรวรรณ
และรังษิมา สุริยารังสรรค์ (2555 : 79) ที่กล่าวว่าแบบฝึกควรมีการ
เลือกเนื้อหาที่หลากหลาย เป็นเรื่องราวที่ใกล้ตัวนักเรียน มีภาพ
ประกอบเหมาะสมดึงดูดความสนใจของผู้เรียน และมีความเหมาะ
กับวัย จึงส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่านจับใจความ
ได้ดขี นึ้ และมีความเข้าใจในเรือ่ งทีอ่ า่ น สามารถสรุปใจความของเรือ่ ง
และตอบค�ำถามจากเรือ่ งทีอ่ า่ นได้ ผลการวิจยั พบว่านักเรียนมีความ
สามารถการอ่านจับใจความก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึก
การอ่านจับใจความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 โดยคะแนนก่อนเรียนสูงกว่าหลังเรียน
2. ผลการเปรียบเทียบทักษะการอ่านจับใจความของ
นักเรียนที่เรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน
ผลการเปรี ย บเที ย บทั ก ษะการอ่ า นจั บ ใจความ ของ
นักเรียนที่เรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า นักเรียนมีทักษะการอ่าน
จับใจความ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ที่เป็นเช่นนี้อาจโดย
มีมูลเหตุที่เป็นเช่นนี้ เนื่องจากว่า ผู้วิจัยได้พัฒนาหนังสือส่งเสริม
การอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดย
ผ่านการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้องกับการสร้างหนังสือส่งเสริม
การอ่านจับใจความส�ำคัญ แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความผ่าน
กระบวนการวิเคราะห์หลักสูตรแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
การสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่าน พิจารณาเนื้อหา กลุ่มผู้เรียนแล้ว
จึงก�ำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังซึ่งตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
ของระดับชั้น รวมไปถึงสื่อ เครื่องมือ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และใช้ค�ำที่
น่าสนใจ เข้าใจง่าย แบบฝึกจากง่ายไปหายากและสาระความรู้
สามารถน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้ เนื้อหาของนิทาน และแบบฝึก
เกีย่ วข้องกับการด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวันของนักเรียนจึงท�ำให้นกั เรียน
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ใบสุขันธ์ (2551 : 52) ที่กล่าวว่า แบบฝึกทักษะที่เป็นสื่อการเรียน 		 2.3 อาจจะเพิม่ ตัวแปรอืน่ ๆ เช่น ความคิดสร้างสรรค์
การสอนทีค่ รูสร้างขึน้ เพือ่ ใช้ฝกึ ทักษะผูเ้ รียนหลังจากการเรียนจนจบ หรือการใช้ทักษะชีวิต ควบคู่กับการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน
เนือ้ หาแล้วนัน้ ท�ำให้เกิดความรู้ ความเข้าใจจนเกิดทักษะสูงสุด โดย เป็นต้น
มีจดุ มุง่ หมายเพือ่ พัฒนาความสามารถของผูเ้ รียนได้อย่างเต็มศักยภาพ
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ไพพ

กรมวิชาการ. (2542). กระบวนการเรียนรู้ และยุทธศาสตร์
1. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการอ่านจับใจความ ด้วย
การเรียนรู้. กรุงเทพมหานคร: เดอะมาสเตอร์ กรุ๊ป
หนังสือส่งเสริมการอ่าน ดังนี้
แมนเนจเม็นท์.
		 1.1 ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ ทุกขัน้ ตอนให้เข้าใจ _________. (2552). การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
เป็นอย่างดีแล้วจึงน�ำไปใช้จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อผู้เรียน ทั้งนี้
(พ.ศ. 2552-2561). กรุงเทพมหานคร: พริกหวาน
เพื่อความสะดวกและไม่เสียเวลาในการจัดการเรียนการสอนและ
กราฟฟิค จ�ำกัด.
อีกประการหนึ่งเนื้อหาในแผนการสอนหนึ่ง ๆ อาจมีความซับซ้อน กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ครูผู้สอนควรมีการยืดหยุ่นเวลาทั้งนี้เพื่อไม่ให้นักเรียนเกิดความ
พุทธศักราช 2551. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภา
เบื่อหน่ายในการเรียน ควรมีการปรับปรุงแผนการสอนให้เหมาะสม
ลาดพร้าว.
กับระยะเวลาในแต่ละชั่วโมงที่ท�ำการเรียนการสอน
จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ และบาหยัน อิ่มส�ำราญ. (2557). ภาษากับ
		 1.2 ศึกษาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ครูผสู้ อน
การสื่อสาร. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: พี.เพรส.
จะต้องศึกษาให้เข้าใจ ให้ถูกต้องเกี่ยวกับวิธีการ เนื้อหา จุดประสงค์ ชัยยงค์ พรมหมวงศ์. (2556). การทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือ
และรูปแบบการใช้ ตลอดจนแนวทางในการปฏิบัติของผู้เรียน
ชุดการสอน. วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วจิ ยั . 5(1) :
ในการเรี ย นการสอน ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ นั ก เรี ย นรู ้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งและ
19-54.
มีประสิทธิภาพมากที่สุด ควรมีการปรับปรุงกิจกรรมในแบบฝึก ถวัลย์ มาศจรัส และพรพรต เจนสุวรรณ์. (2547). นวัตกรรม
ทักษะ เพือ่ ให้สอดคล้องกับเนือ้ หา จุดประสงค์ และรูปแบบเพือ่ ง่าย
การศึกษา. (ชุดเอกสารประกอบการเรียนการสอน).
แก่การเรียนการสอน
กรุงเทพมหานคร: ธารอักษร.
		 1.3 รูปแบบการท�ำหนังสือนิทานควรเพิม่ ภาพให้มา ทิศนา แขมมณี. (2559). ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อ
เน้นตัวหนังสือให้นอ้ ยลง เนือ่ งจากนักเรียนค่อนข้างชืน่ ชอบการอ่าน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ. พิมพ์ครั้ง
หนังสือที่มีภาพสวยงาม เน้นการดูและการอ่านควบคู่กันไปได้ และ
ที่ 21. กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
อยากให้การสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่านอยู่ในทุกรายวิชา
มหาวิทยาลัย.
		 1.4 ครูผู้สอบควรพัฒนาแบบเรียนภาษาไทยเดิม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านคลองครก เป็นผู้
ควบคูไ่ ปกับหนังสือส่งเสริมการอ่านสอดแทรกเป็นชุดกิจกรรมทีจ่ ดั
ให้สัมภาษณ์. (15 กรกฎาคม 2562). ที่โรงเรียนบ้าน
คู่กับแบบเรียนที่มี เพื่อเสริมสร้างให้เกิดการพัฒนาทักษะการอ่าน
คลองครก จังหวัดจันทบุรี.
จับใจความของนักเรียนมากยิ่งขึ้น
นัฐพร ไพยะเสน. (2558). การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
เรื่อง สระ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ส�ำหรับ
		 2.1 ควรมี ก ารพั ฒ นาทั ก ษะการอ่ า นจั บ ใจความ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1. วิทยานิพนธ์ ค.ม.
โดยใช้สื่ออื่น ๆ ที่หลากหลาย เช่น การใช้หนังสือที่เป็นบทร้อยกรอง
(หลักสูตรและการสอน). สกลนคร: บัณฑิตวิทยาลัย
คละไปกับร้อยแก้ว หนังสือการ์ตูน บทร้อยกรอง เกม สื่อหรือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
นวัตกรรมอืน่ ๆ รวมไปถึงด้านการใช้เทคโนโลยีทสี่ ามารถน�ำมาปรับใช้ นันทนิจ มีศิลป์ และพรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์. (2555). การ
เกีย่ วกับเนือ้ หากลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย เพือ่ จะได้มนี วัตกรรม
พัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน (เล่มเล็ก) กลุ่มสาระ
ส�ำหรับพัฒนาศักยภาพของนักเรียนมากยิ่งขึ้น
การเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องประเพณี 12 เดือนของชาว
		 2.2 ควรมีการวิจยั เพือ่ พัฒนาด้านการอ่านจับใจความ
อี ส าน ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ่ ที่ 5 โรงเรี ย นบ้ า นกุ ด แก
โดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นอื่น ๆ เพื่อให้นักเรียนได้รับรู้ และ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2.
ตระหนักถึงความส�ำคัญ และเกิดความภูมิใจในแหล่งเรียนรู้และ
วารสารวิจยั และพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 9(27) :
ภูมปิ ญ
ั ญาทีม่ ใี นท้องถิน่ ของตน เช่น หนังสือนิทานท้องถิน่ นัน้ ๆ ของ
75-83.
นักเรียน
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การพัฒนาการศึกษาประจ�ำปีงบประมาณ 2562-2563.
จันทบุรี: ส�ำนักงานฯ.
ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2551 ก). แนวทางบริหาร
จั ด การหลั ก สู ต รตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษา
ขัน้ พืน้ ฐานพุทธศักราช 2551. กรุงเทพมหานคร: ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
________. (2551 ข). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
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การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด.
โสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล. (2558). ภาษาไทย 1. พิมพ์ครั้งที่ 5.
กรุงเทพมหานคร: ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น.
อนงพันธุ์ ใบสุขันธ์. (2551). การใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะ
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Dewey, J. (1969). Philosophy, Education, and Reflective
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Philosophy of Education. New York : Holt,
Rinehart and Winston.
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าชภ

ัฏรำ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา สังเคราะห์แบบจ�ำลอง ออกแบบแนวทาง และศึกษาถึงความจ�ำเป็น ความต้องการใช้
กระดานสนทนาสุขภาพเพื่อผู้ดูแลผู้สูงอายุไทยในครอบครัว ซึ่งประโยชนของงานวิจัยนี้จะน�ำไปใช้สรางเป็นตนแบบกระดานสนทนาเพื่อ
ผูด แู ลผูส งู อายุตอ่ ไป การวิจยั ครัง้ นีใ้ ชว ธิ กี ารวิจยั เชิงคุณภาพดวยการสนทนากลุม่ จากประชากรจ�ำนวน 48 คน ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตใิ นเรือ่ งบทบาท
และความเกี่ยวของกับการดูแลผูสูงอายุไทยในครอบครัวตามที่ก�ำหนดไว ผลการวิเคราะหพบวา กระดานสนทนาที่สร้างขึ้นมานี้จะช่วยให้
ผู้ดูแลผู้สูงอายุไทยในครอบครัวได้รับข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยเนื้อหาจะต้องมีคุณภาพ ให้ความเพลิดเพลิน ทันเหตุการณ์
ดังนั้น สมาชิกในกระดานสนทนาจะรวมตัวกันเป็นกลุ่มเฉพาะและสนับสนุนให้มีการบอกต่อไปยังผู้อ่ืน ซึ่งจะท�ำให้เกิดเป็นชุมชนที่
เหนียวแน่นในที่สุด

ลัยร

ค�ำส�ำคัญ : กระดานสนทนาสุขภาพ, ผู้ดูแลผู้สูงอายุไทย, สื่อออนไลน์

Abstract

ิทยา

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.
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เข้าถึงได้สะดวก (ปกรณ์ ใยมณี และอรัญญา ตุ้ยค�ำภีร์, 2560) การ
สังคมไทยได้ก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ (Aging สร้างพื้นที่ส�ำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ส�ำหรับผู้ดูแลเพื่อให้
Society) มาตัง้ แต่ปี 2548 แม้วา่ ประชากรโดยรวมจะลดลงแต่กลับ สามารถน�ำไปปรับใช้กับสถานการณ์จริงได้จึงเป็นสิ่งที่จ�ำเป็น
ปัจจุบันการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตได้ท�ำลายข้อจ�ำกัด
มีประชากรสูงอายุมากขึ้นและมีอายุยืนยาวมากขึ้นด้วย ในระหว่าง
ปี พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2583 สัดส่วนของประชากรวัยเด็กและ ทางการสื่อสาร จากเดิมที่ผู้รับสารจะต้องรอเวลาในการเผยแพร่
วัยแรงงานมีแนวโน้มลดลง ในขณะที่สัดส่วนของประชากรสูงอายุ เนื้ อ หาผ่ า นสื่ อ ดั้ ง เดิ ม บทบาททางการสื่ อ สารของผู ้ รั บ สาร
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 13.2 ในปี พ.ศ. 2553 (Receiver) อยูใ่ นลักษณะทีเ่ ป็นผูต้ าม (Passive Receiver) แต่ดว้ ย
เป็นร้อยละ 32.1 ในปี พ.ศ. 2583 โดยในปี พ.ศ. 2564 ประเทศไทย คุณลักษณะของสือ่ ใหม่ทเี่ ปิดโอกาสให้ผรู้ บั สารสามารถเข้าถึงเนือ้ หา
จะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์และจะเป็นประเทศล�ำดับที่สาม ได้ตามความต้องการ ทั้งด้านเวลา สถานที่ รวมถึงความสนใจ
ที่มีผู้สูงอายุมากที่สุดในภูมิภาค รองจากญี่ปุ่นและสิงคโปร์ (มูลนิธิ ผูร้ บั สารสามารถเข้าถึงและแสวงหาข้อมูลด้วยตนเอง ท�ำให้บทบาท
พัฒนางานผู้สูงอายุ, 2558) ซึ่งหากจ�ำนวนผู้สูงอายุมีแนวโน้ม ของผูร้ บั สารเป็นไปในลักษณะของการแสวงหาข้อมูลหรือเป็นผูเ้ ลือก
เพิม่ ขึน้ ไปเรือ่ ย ๆ จะมีผลต่อการดูแลผูส้ งู อายุในระยะยาวกลายเป็น มากกว่าผู้ตาม (Active Receiver) หรือเรียกว่า เป็นผู้แสวงหาหรือ
ประชากรกลุม่ ใหญ่ทตี่ อ้ งได้รบั การดูแลมากขึน้ และมีการเปลีย่ นแปลง เลือกข้อมูลโดยเสรี (Active Seeker) ในทางการตลาดผู้รับสารมัก
ของสุขภาวะทุกด้านโดยเฉพาะในด้านร่างกายที่เปลี่ยนไปในทาง หมายถึง ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย ซึ่ง Young (2010) ได้กล่าวไว้ว่า
เสือ่ มลง ท�ำให้ความสามารถในการด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวันลดลง เสีย่ ง เส้นทางของผู้บริโภค (Customer Journey) คือ พื้นฐานที่ส�ำคัญ
ต่อการเกิดโรคเรื้อรัง (จีราพร ทองดี, ดาราวรรณ รองเมือง และ ในการสร้างกลยุทธ์ด้านการวางแผนสื่อให้กับตราสินค้า ในโลกของ
สื่อยุคใหม่นั้นนักการตลาดพัฒนากลยุทธ์มากมายเพื่อให้ผู้บริโภค
ฉันทนา นาคฉัตรีย์, 2555 : 90)
อย่างไรก็ตามเมือ่ ถึงจุดหนึง่ ทีร่ า่ งกายเริม่ เสือ่ มลง ผูส้ งู อายุ เข้ามามีส่วนร่วมโดยตรงมากขึ้นในขั้นตอนต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการซื้อ
จ�ำเป็นต้องได้รับการดูแลจากผู้อื่น ด้วยค่านิยมของคนไทยในเรื่อง เส้ น ทางของผู ้ บ ริ โ ภคประกอบไปด้ ว ยขั้ น ตอนที่ ส ่ ง อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ความกตัญญูซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกปลูกฝังอยู่ในสังคมมาเป็นเวลานาน ตราสินค้าดังนี้: การตระหนักรับรู้ (Awareness) ในผลิตภัณฑ์หรือ
การตอบแทนผูม้ พี ระคุณ เช่น บิดา มารดา จึงถือเป็นหน้าทีข่ องผูด้ แู ล บริการ, ความเกี่ยวพัน (Involvement), การพิจารณาอย่าง
ทีม่ กั เป็นสมาชิกในครอบครัว ได้แก่ บุตรหลาน หรือญาติทอี่ าศัยอยู่ กระตือรือร้น (Active Consideration), การซื้อ/การเปลี่ยน
ในครอบครัวเดียวกัน ซึ่งนับว่าสมาชิกในครอบครัวเป็นเครือข่าย (Purchase/Conversion), การบริโภค/การใช้ (Consumption/
การดูแลหลักของผู้สูงอายุไทย (ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2551) หน้าที่ Usage), ความสัมพันธ์ในการสร้างและสนับสนุน (Relationship
ของผู้ดูแลคือ การช่วยเหลือผู้สูงอายุในการใช้ชีวิตประจ�ำวัน การ Building and Advocacy) เมื่อสื่อออนไลน์เริ่มเข้ามาการเดินทาง
ประคับประคองด้านจิตใจและอารมณ์ การเฝ้าระวังเรือ่ งโรคภัยและ ของผู้บริโภคจะสอดแทรกเครื่องมือออนไลน์เข้าไปในการเดินทาง
ภาวะแทรกซ้อน นอกจากนี้ ผูด้ แู ลส่วนใหญ่จะต้องรับบทบาทหน้าที่ ของผูบ้ ริโภคนัน้ ๆ เข้าไปอย่างแนบเนียนกับในการเดินทางเส้นทาง
อื่น ๆ ภายในครอบครัว เช่น การเป็นหัวหน้าครอบครัว การดูแล เดียวแบบเก่าได้ทันที ซึ่งนักการตลาดหรือคนวางแผนกลยุทธ์ในยุค
งานบ้าน การซื้อของใช้ที่จ�ำเป็นต่าง ๆ ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อการ แรก ๆ ของการมาถึงของสื่อออนไลน์นั้น คิดว่าการท�ำแบบเดิมจะ
ด�ำเนินชีวิตของผู้ดูแล และสภาวการณ์นี้ส่งผลกระทบต่อการดูแล สามารถท�ำให้ผู้บริโภคสามารถอยู่ในแผนหรือการเดินทางที่จะซื้อ
สุขภาพของผู้สูงอายุอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ (ปกรณ์ ใยมณี และ สินค้าได้ (Court, D. et al., 2017) แต่ในปัจจุบันผู้บริโภคเข้าถึงสื่อ
อรัญญา ตุย้ ค�ำภีร,์ 2560) ทัง้ นี้ แหล่งความรูข้ องผูด้ แู ลมาจากแหล่ง มากและเข้าถึงข้อมูลมาก รวมทัง้ การซือ้ ทีไ่ ม่ได้มขี ดี จ�ำกัดแค่ตอ้ งไป
ที่ไม่เป็นทางการ หรือจากการปฏิบัติที่สืบทอดกันมา โดยผู้ดูแล ซื้อที่ร้านค้าหรือโทรศัพท์ไปสั่ง แต่สามารถซื้อเมื่อไหร่ก็ได้ในทันที
ส่วนใหญ่มกั ขาดความรูข้ อ้ มูลข่าวสารทีเ่ กีย่ วกับสภาพความเจ็บป่วย ท�ำให้การเดินทางของผูบ้ ริโภคมีการเปลีย่ นแปลงไปอย่างมากอีกครัง้
ของผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทางร่างกายของผู้สูงอายุ การเดินทางของผู้บริโภคอาจจะมีไม่จ�ำกัดอีกต่อไป และไม่สามารถ
การพยากรณ์โรค ลักษณะอาการของโรค การด�ำเนินโรค แนวทาง บอกได้เลยว่า กลไกการรับรูจ้ นถึงการเกิดความภักดีนนั้ จะเกิดทีส่ อื่
การดูแลและความต้องการสนับสนุนด้านจิตใจเพือ่ ช่วยเหลือบรรเทา อะไรได้ เพราะสามารถเกิดขึน้ ได้ทกุ สือ่ เนือ่ งจากการรับสือ่ ในปัจจุบนั
ความกลัวต่าง ๆ และในกรณีที่ผู้ดูแลต้องประกอบอาชีพนอกบ้าน มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ผู้บริโภคท�ำการตัดสินใจผ่านโลก
จึงต้องการอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุในเวลากลางวัน และต้องการ ออนไลน์ แล้วไปสัมผัสสินค้าจริงที่ห้าง แล้วกลับมาตัดสินใจซื้อผ่าน
ให้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ส�ำหรับผู้สูงอายุ (ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, สื่อออนไลน์อีกที หรืออาจจะเป็นการสลับเช่นนี้ไปมา โดยก่อนจะ
2551 : 7) ผู้ดูแลผู้สูงอายุไทยในครอบครัวส่วนใหญ่มีความต้องการ ซือ้ สินค้าบางชนิดอาจมีการค้นหาสินค้าได้อกี ท�ำให้การวางแผนของ
ในด้านแหล่งข้อมูลทางวิชาการที่ถูกต้อง เป็นจริง เชื่อถือได้ และ นักการตลาดหรือนักกลยุทธ์ในปัจจุบนั ต้องวางสือ่ ทางการตลาดหรือ
กมลชนก เศรษฐบุตร
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การแบน (ban) ชื่อสมาชิก หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้นั้น เช่น ip,
name เป็นต้น ควรบังคับผู้ใช้งานให้เข้ามาลงทะเบียนและติดตั้ง
โปรแกรมป้องกันขยะไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Spam) ไม่ให้เข้ามา
ในกระดานสนทนา
ทั้งนี้ ในระยะเวลาที่ผ่านมาไม่พบการศึกษาในด้านสื่อ
การสื่ อ สาร ขั้ น ตอนเส้ น ทางเดิ น หรื อ เนื้ อ หาสารส� ำ หรั บ ผู ้ ดู แ ล
ผู้สูงอายุไทยในครอบครัวเลย ผู้ดูแลผู้สูงอายุซึ่งมีอายุ 34 ปีขึ้นไป
เป็นกลุ่มที่ใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ย 8-10 ชั่วโมงต่อวัน (ส�ำนักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2564) คนกลุม่ นีร้ บั ข่าวสารผ่าน
ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียบ่อยที่สุด และเป็นกลุ่ม
ที่มีจ�ำนวนสูงสุดในกระดานสนทนา (Smart SME, 2559) กระทู้
บนกระดานสนทนาจึงมีอิทธิพลอย่างสูงต่อกลุ่มนี้ เพราะเป็นเสียง
สะท้อนของชุมชนลูกค้าจริง ๆ (วิลาส ฉ�ำ่ เลิศวัฒน์ และคณะ, 2559)
การพัฒนาต้นแบบกระดานสนทนาเกี่ยวกับสุขภาพเพื่อ
ผู้ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวจึงน่าจะท�ำให้ช่วยแก้ปัญหาผู้ดูแล
ผูส้ งู อายุในสังคมไทย ด้วยความเหมาะสมของการเลือกช่องทางการ
สื่อสารผ่านกระดานสนทนา การค้นหาเส้นทางเดินของการสื่อสาร
รวมไปถึงความหลากหลายของเนื้อหาที่สร้างขึ้นเพื่อผู้ดูแลผู้สูงอายุ
ไทยในครอบครัวอันเป็นประโยชน์ ความเข้าใจง่าย บวกกับความ
สวยงาม ความคิดสร้างสรรค์ ความโดดเด่นและเทคนิคการกระตุ้น
ที่ชวนให้ติดตามอย่างต่อเนื่องจะท�ำให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความ
ประทับใจจดจ�ำและช่วยเผยแพร่แบ่งปันต่อ ๆ กันไปในกลุ่มชุมชน
ออนไลน์ของตน จนสามารถเป็นต้นแบบในด้านพื้นที่แลกเปลี่ยน
ข้อมูลการดูแลผู้สูงอายุไทยในครอบครัวและสามารถน�ำไปปรับใช้
กับสถานการณ์จริงได้เป็นอย่างดี
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กลวิธีทางการตลาดให้ครอบคลุมในทุก ๆ จุดสัมผัสของผู้บริโภค
ที่เกิดขึ้นมา โดยท�ำหน้าที่ให้ครบเพื่อที่จะอ�ำนวยความสะดวกของ
ผู้บริโภคได้ (Court, D. et al., 2017) หนึ่งในบทบาทส�ำคัญของ
กลยุทธ์ออนไลน์คือ การแยกแยะขั้นตอนเส้นทางของผู้บริโภคที่มี
การสื่อสารเกิดขึ้น
ปรากฏการณ์ทางการสื่อสารในยุคดิจิทัล เป็นเครื่องบ่งชี้
ให้เห็นถึงลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีการสื่อสารกับ
สังคมมนุษย์ ไม่วา่ จะเป็นทางเลือกในการสือ่ สาร ช่องทางการสือ่ สาร
ใหม่ ๆ รูปแบบการสื่อสาร พฤติกรรมในการสื่อสาร รวมไปถึง
วัฒนธรรมการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไป (วรวุฒิ อ่อนน่วม, 2555 :
216) อินเทอร์เน็ตท�ำให้กลุ่มคนที่มีความสนใจคล้าย ๆ กันรวมกัน
และจับกลุม่ คนทีช่ อบเรือ่ งเดียวกันหรือมีความสนใจเกีย่ วข้องกันเป็น
ชุมชน และเนื่องจากกลุ่มคนเหล่านี้มีความเชื่อในเรื่องเดียวกันสูง
เชือ่ ในสิง่ ทีอ่ า่ นและคิดมากกว่าการเชือ่ คนดังทีเ่ ป็นดารา จึงเป็นทีม่ า
ของการใช้สื่อกระดานสนทนา เพราะเป็นข้อมูลที่มาจากผู้ใช้โดย
ทั้งสิ้น แม้ว่าในปัจจุบันชุมชนออนไลน์หลาย ๆ ที่เติบโตขึ้นมาอย่าง
มากแต่กระดานสนทนาก็ยังเป็นพื้นที่ในการสร้างบทสนทนาเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรื่องราวต่าง ๆ ระหว่างคนที่อยู่ในเครือข่ายการสื่อสาร
เดียวกัน สังเกตได้จากจ�ำนวนผู้เข้าชมกระดานสนทนาต่างประเทศ
อย่าง Craigslist ที่มีผู้ใช้ 50 ล้านคนต่อวัน (Weckesser, S., 2021)
ส่วน Yahoo! Answers! มีผใู้ ช้ 15 ล้านคนต่อวัน (Wikipedia, 2021)
หรือ 2channel ในประเทศญี่ปุ่นที่มีผู้ใช้ 2.4 ล้านคนต่อวัน
(Wikipedia, 2021) ส่วนประเทศไทยนั้นกระดานสนทนา Pantip,
Dek-D, Sanook, Siamza, และ MThaiTalk ถือว่ายังได้รับความ
นิยมและประสบความส�ำเร็จเช่นกัน (กมลชนก เศรษฐบุตร, 2563)
ปัจจุบันผู้ใช้งานสามารถติดตั้งระบบกระดานสนทนาส�ำเร็จรูป
โดยไม่ตอ้ งพัฒนาระบบด้วยตัวเอง ซึง่ จะเชือ่ มต่อกับเว็บไซต์ได้โดยง่าย
และถูกออกแบบให้รองรับการแสดงผลหน้าจอตามอุปกรณ์ทใี่ ช้งานได้
โดยปัจจัยในการท�ำให้กระดานสนทนาประสบความส�ำเร็จนั้น คือ
ควรเลื อ กสร้ า งกระดานสนทนาที่ เจาะกลุ ่ ม เป้ า หมายเฉพาะ
ไม่แบ่งห้องในกระดานสนทนามากเกินไป สร้างเนื้อหาให้มากที่สุด
ในช่วงต้น ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายเข้ามา ดูแลรักษาให้
กระดานสนทนาเติบโตอย่างสม�่ำเสมอด้วยการเข้ามาในกระดาน
สนทนาเป็ น ประจ� ำ คอยตอบทุ ก ๆ ค� ำ ถามที่ มี ผู ้ ถ ามเข้ า มา
หาบทความหรือเนือ้ หาใหม่ ๆ มาลงอย่างสม�ำ่ เสมอ จัดการให้สมาชิก
ในกระดานสนทนาได้พบปะกัน (อภิศลิ ป์ ตรุงกานนท์, 2559, ไทยรัฐ
ออนไลน์, 2560, โรเจอร์, 2552) โดยค่าใช้จา่ ยส�ำหรับผูด้ แู ลกระดาน
สนทนาอยูท่ ี่ 4,500-20,000 บาทต่อเดือน (โพสต์ทเู ดย์, 2562) และ
ค่าใช้จ่ายส�ำหรับผู้สร้างเนื้อหาเริ่มต้นที่ 350 บาทต่อ 1 ชิ้นงาน
(JobsDB, 2562) ส�ำหรับการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระดานสนทนา
นั้น เมื่อมีการขัดแย้งกันควรสร้างห้องใหม่แล้วแยกสมาชิกทั้ง 2
ให้ไปคุยกันในห้องใหม่ หากสมาชิกโพสต์สิ่งที่ไม่เหมาะสมให้ใช้วิธี

กมลชนก เศรษฐบุตร

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อพัฒนาแบบจ�ำลองกระดานสนทนาสุขภาพเพื่อ
ผู้ดูแลผู้สูงอายุไทยในครอบครัว
2. เพื่อสังเคราะห์แบบจ�ำลองและออกแบบแนวทาง
กระดานสนทนาสุขภาพเพื่อผู้ดูแลผู้สูงอายุไทยในครอบครัว
3. เพื่อศึกษาถึงความจ�ำเป็น ความต้องการใช้กระดาน
สนทนาสุขภาพเพื่อผู้ดูแลผู้สูงอายุไทยในครอบครัว

วิธีด�ำเนินการวิจัย

ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการวิเคราะห์เนื้อหาและ
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคล (กมลชนก เศรษฐบุตร, 2563 :
12) แล้วพัฒนาแบบจ�ำลอง (Mock up) กระดานสนทนาสุขภาพ
เพื่อผู้ดูแลผู้สูงอายุไทยในครอบครัวขึ้นมา ในการประเมินแบบ
จ�ำลองกระดานสนทนาสุขภาพเพื่อผู้ดูแลผู้สูงอายุไทยในครอบครัว
ผู้วิจัยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ด้วยแนวทางจาก
กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์ (2554) คือ
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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�่ำกว่า 1 ปี เป็นผู้ที่ใช้งานในอินเทอร์เน็ตทุกวัน วันละอย่างน้อย
8 ชั่ ว โมง ผ่ า นทางคอมพิ ว เตอร์ ทั้ ง แบบตั้ ง โต๊ ะ หรื อ พกพาหรือ
โทรศัพท์มอื ถือ เป็นผูใ้ ช้กระดานสนทนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครัง้
จ�ำนวน 48 คน

ไพพ

1. สถานที่ที่ใช้ต้องท�ำให้สมาชิกรู้สึกสะดวกสบายที่จะ
พูดคุยกันได้อย่างเต็มที่ อาจมีการใช้ห้องกระจกที่มองเห็นจากด้าน
เดียวส�ำหรับการสังเกตการณ์ โดยได้รบั การยินยอมจากสมาชิกกลุม่
ซึง่ ในการวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั ท�ำการสัมภาษณ์ที่ A Loft Café ซึง่ มีบริการ
สถานที่นั่งท�ำงาน (Co-working space)
2. การด�ำเนินการอยูภ่ ายใต้การจัดการของผูด้ ำ� เนินการ
กลุ ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ การอบรมมาโดยตรง ซึ่ ง ผู ้ วิ จั ย ใช้ ผู ้ ช ่ ว ยวิ จั ย ที่ เ ป็ น
ผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 1 คน ใช้เวลาตอบค�ำถามประมาณ 30 นาที
3. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักที่เป็น

3

8

ัฏรำ

ตารางที่ 1 แสดงกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก
ชุดแรก ชาย หญิง
น�ำผลที่ได้จากการสนทนากลุ่มชุดแรก
มาเป็นประเด็นค�ำถามเพื่อค้นหาค�ำตอบในประเด็นเฉพาะที่ชัดเจนลงไปอีก
1
8
8
กับการสนทนากลุ่มชุดที่สอง
2
8
8
8

เป็นประเด็นที่ชัดเจนแต่ไม่เป็นทางการ มีความเป็นกันเองสูงและ
ไม่มีพิธีรีตอง มีรูปแบบเหมือนกับการพูดคุยกันและเนื่องจากการ
ตั้งค�ำถาม 10 ค�ำถาม ให้การสนทนากลุ่มอภิปรายตอบภายใน
1 ชั่วโมงครึ่งนั้นถือว่ามากเกินไป (Morgan, 1995 : 521) ผู้วิจัยจึง
มีแนวค�ำถามอยู่ 5 หมวด ซึ่งค�ำถามเริ่มแรกจะเป็นการให้สมาชิก
เป็นผูห้ ยิบยกเป็นประเด็นขึน้ มาเอง เพือ่ ให้กลุม่ เกิดพลวัตรไประยะหนึง่
แล้วจึงพร้อมทีจ่ ะแสดงความเห็นได้อย่างเต็มที่ แม้จะเป็นความเห็น
ทีแ่ ตกต่างกันก็ตาม จากนัน้ จึงเข้าสูค่ ำ� ถามทีเ่ ป็นของนักวิจยั โดยตรง
เพือ่ ให้การสนทนากลุม่ ด�ำเนินไปได้อย่างราบรืน่ และได้ขอ้ มูลค�ำตอบ
ที่น่าพอใจ
แนวค�ำถามมีดังต่อไปนี้
		 2.1 องค์ประกอบทีส่ ำ� คัญของคุณภาพกระดานสนทนา
			 2.1.1 การออกแบบ
			 2.1.2 เนื้อหา
			 2.1.3 เทคนิคและปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้
			 2.1.4 ประโยชน์และการน�ำไปใช้
		 2.2 การเดินทางของผู้บริโภค การรับรู้ การหาข้อมูล
เพือ่ ประเมินทางเลือก การตัดสินใจใช้ประสบการณ์หลังการเลือกใช้
ข้อใดบ้างที่มีผลต่อการสื่อสารผ่านกระดานสนทนา
		 2.3 ความจ�ำเป็น ความความต้องการใช้กระดาน
สนทนาสุขภาพเพื่อผู้ดูแลผู้สูงอายุไทยในครอบครัว
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย
ท�ำการทดสอบประเด็นค�ำถาม (Pretest) กับผูด้ แู ลผูส้ งู อายุ
จ�ำนวน 2 คน เพื่อทดสอบดูว่าประเด็นค�ำถามนั้นมากเกินไปหรือไม่
ง่ายที่จะตอบหรือไม่ จากนั้นทดสอบกับผู้ดูแลผู้สูงอายุท่านอื่นอีก
4 คน เพื่อปรับปรุงชุดประเด็นค�ำถามให้เหมาะสมที่สุด
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ส�ำหรับการป้องกันปัญหาจากการคัดเลือกสมาชิกกลุม่ นัน้
นอกจากการเชิญในครั้งแรกแล้วผู้วิจัยมีการยืนยันซ�้ำกับสมาชิกที่
เชิญไปอีก 2 ครั้ง เพื่อให้เกิดความรู้สึกว่า “ต้องมาเข้ากลุ่ม” โดยมี
การเชิญสมาชิกเกินไว้ 10 คนต่อ 1 กลุ่ม จากความต้องการสมาชิก
8 คน และมีการเสนอแรงจูงใจคือ สมาชิกจะได้รับของที่ระลึก
เป็นการตอบแทน
4. มีการจัดเตรียมแนวทางการสนทนากลุ่มเอาไว้แล้ว
ล่วงหน้า เพือ่ เป็นหลักประกันว่าการพูดคุยจะได้ครอบคลุมประเด็น
ในข้อที่ต้องการและสามารถด�ำเนินการให้บรรลุผลได้ภายในช่วง
เวลาที่ได้เตรียมการณ์เอาไว้
5. กลุ่มด�ำเนินการสนทนาเน้นหลักการที่เปิดโอกาสให้
สมาชิกทุกคนได้มีการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในกลุ่ม ทั้งโดยวาจาและ
โดยภาษาท่าทาง
6. มีวิธีการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สังเกตการณ์และ
ผู้ด�ำเนินการสนทนากลุ่ม เพื่อให้เป็นหลักประกันว่าผู้สังเกตการณ์
และผู้ด�ำเนินการกลุ่มจะสามารถมีปฏิสัมพันธ์กันได้ตลอดเวลาของ
การจัดการอภิปรายกลุ่ม
7. เป็นการจัดกลุ่มสนทนาภายใต้บรรยากาศแวดล้อม
ที่เป็นไปเพราะความสนใจกับประเด็นการอภิปรายอย่างเต็มที่
ของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. กระดานสนทนาจ�ำลองที่สร้างขึ้นมาจากข้อมูลการ
วิเคราะห์เนื้อหาและการสัมภาษณ์ (กมลชนก เศรษฐบุตร, 2563 :
12)
2. ผู้วิจัยใช้แนวค�ำถาม (Question guideline) ที่เป็น
แบบสอบถามกึ่ ง โครงสร้ า งโดยวิ ธี ก ารสนทนากลุ ่ ม โดยค� ำ ถาม

ชุดสอง ชาย หญิง
1
8
8
2
8
8
3
8
8

กมลชนก เศรษฐบุตร

62 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2564

ผลการวิจัย

ไพพ

รรณ

ี

จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อพัฒนาแบบจ�ำลองกระดาน
สนทนาสุขภาพเพื่อผู้ดูแลผู้สูงอายุไทยในครอบครัว ได้ผลการวิจัย
คือ แบบจ�ำลองกระดานสนทนาเพือ่ ผูด้ แู ลผูส้ งู อายุไทยในครอบครัว
3 รูปแบบ
จากการวิเคราะห์เนือ้ หารูปแบบกระดานสนทนาทีป่ ระสบ
ความส�ำเร็จและจากการสัมภาษณ์เจาะลึกผู้ท่ีเกี่ยวข้อง (กมลชนก
เศรษฐบุตร, 2563 : 12) จึงได้แบบจ�ำลองต้นแบบกระดานสนทนา
เพื่อผู้ดูแลผู้สูงอายุไทยในครอบครัว ที่มีเนื้อหาประกอบไปด้วย
กระทู้แนะน�ำ ถามตอบ เล่าเรื่อง รีวิว ซื้อขาย ข่าว บทความ
สายตรงนักจิตวิทยา link โรงพยาบาล ปฏิทินกิจกรรม โดยมี
3 รูปแบบ ดังต่อไปนี้
1. แบบจ�ำลองที่ใช้ภาพถ่าย พื้นหลังเป็นสีขาว ใช้ภาพ
ประกอบเป็นภาพถ่ายทัง้ หมด เน้นความเรียบง่าย เนือ้ หาจะใช้ภาษา
ที่เป็นทางการ เช่น วิธีการจัดการกับอารมณ์ตนเองเมื่อพบกับความ
ผิดหวัง
2. แบบจ�ำลองเป็นกราฟฟิก พื้นหลังเป็นสีเขียวอ่อน
ใช้ ภ าพประกอบเป็ น ลายเส้ น กราฟฟิ ก ทั้ ง หมด เน้ น ความเป็ น
เทคโนโลยีดิจิตลั เนื้อหาจะใช้ภาษาทีท่ ันสมัย เช่น AI ปลอบใจสูงวัย
ได้อย่างเฉียบ
3. แบบจ�ำลองเป็นศิลปะ พื้นหลังสีสด ใช้ภาพประกอบ
เป็นลายเส้นแนวย้อนยุค เน้นความเป็นธรรมชาติเนื้อหาจะใช้ภาษา
ที่เป็นกันเอง เช่น เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่ได้เป็น
อย่างที่เราคิด
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การวิเคราะห์และน�ำเสนอข้อมูล
หน่วยการวิเคราะห์ของการสนทนากลุ่มจะคิดเป็นกลุ่ม
เท่านั้นไม่ใช่ข้อมูลที่ออกมาจากรายบุคคล ดังนั้นผู้วิจัยจึงพิจารณา
ข้อมูลในฐานะทีเ่ ป็นกลุม่ มากกว่ารายบุคคล ถ้าหากสมาชิกทัง้ 8 คน
ในกลุม่ มีความเห็นเหมือนกันหมดในค�ำถามประเด็นหนึง่ จะวิเคราะห์
ในฐานะกลุ่มว่ากลุ่มทั้งหมดมีความเห็นเหมือนกัน และหากว่า
สมาชิก 8 คนในกลุ่มมีความเห็นแตกต่างกันไปไม่ซ�้ำกันเลย 8 ด้าน
จะวิเคราะห์ทั้งสองด้านมุม คือ กล่าวถึงความเห็นพ้องต้องกันของ
สมาชิกทั้งหมด 8 ราย และกล่าวถึงการเห็นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
เป็น 8 ด้านของทั้ง 8 คนหรือทั้งกลุ่ม โดยให้ความสนใจทั้งในฐานะ
ที่กลุ่มมีสมาชิก 8 คน และในฐานะเป็นกลุ่มทั้งหมดกลุ่มหนึ่ง และ
ให้ความส�ำคัญกับความคิดเห็นในประเด็นทั้งที่เห็นพ้องกันและ
แตกต่างกัน ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวเกิดขึ้นในบริบทเฉพาะ
ชุดนี้เท่านั้น จากนั้นน�ำข้อมูลที่ได้มาตีความและพยายามลดทอน
ข้อมูลให้เหลือเพียงมโนทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย
ควบคู ่ กั บ การหาประเด็ น ในการเชื่ อ มโยงมโนทั ศ น์ ทั้ ง หมดให้ มี
ลักษณะเป็นข้อสรุปเชิงทฤษฎีและเป็นข้อสันนิษฐานชัว่ คราว เมือ่ ได้
ค�ำตอบทีไ่ ม่มคี วามแตกต่างจากค�ำตอบเดิมทีม่ อี ยูแ่ ล้วจึงจัดกลุม่ ของ
มโนทัศน์โดยอาศัยความไวทางทฤษฎี (Theoretical Sensitivity)
จนน�ำไปสู่การสร้างมโนทัศน์และได้ข้อสรุปเป็นทฤษฎีฐานราก
ซึง่ กระบวนการนีเ้ ป็นวิธกี ารวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธวี ทิ ยาของทฤษฎี
ฐานราก (Grounded Theory Approach) ที่น�ำเสนอโดย Strauss
& Corbin (1990) แล้วท�ำเช่นนี้ไปจนครบ 3 กลุ่ม
จากนั้นเสนอผลสรุปการวิจัยโดยอธิบายถึงรายละเอียด
ของสภาพการณ์ แ ล้ ว น� ำ เสนอข้ อ มู ล ในรายละเอี ย ดรวมไปถึ ง
ข้อคิดเห็นของผู้วิจัยเอง
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ภาพที่ 3: แบบจําลองที่ 3 การใชภาพแนวศิลปยอนยุค
จากวัตถุประสงคขอที่ 2 เพืภาพที
่อสังภาพที
เคราะห
บบจํ
าลองและออกแบบแนวทางกระดานสนทนาสุ
ขภาพเพื่อผูดูแลผูส ูงอายุไทย
่ 3:แแบบจํ
าลองที
่ 3 การใช
ภาพแนวศิ
่ 3 แบบจ�
ำลองที
่ 3 การใช้
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ในครอบครั
ว ไดขอผทีลการวิ
อ การสัแงบบจํ
เคราะห
แบบจําลองดวยการสนทนากลุม (Focus Group)
จากวั
ตถุประสงค
่ 2 เพืจ่อัยสังคืเคราะห
าลองและออกแบบแนวทางกระดานสนทนาสุ
ขภาพเพื่อผูดูแลผูส ูงอายุไทย
ปจจัยสววนบุไดคผคล:
ผูด ูแจลผู
ในครอบครั
48 คน
แบงวเป
น
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ัย คืส อูงอายุ
การสั
งเคราะหแว บบจํ
าลองด
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ม (Focus Group)
จากวัตารางที
ตถุประสงค์
ขจ้อจัทีย่ ส2วนบุ
เพื่อคสัคลของผู
งเคราะห์ใหแขบบจ�
ำในสั
ลองและ
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่
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ป
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ล
ม
ภาษณ
ก
ารสนทนากลุ
Group)
ปจจัยสวนบุคคล: ผูด ูแลผูส ูงอายุในครอบครัว 48 คน แบงเปน
ออกแบบแนวทางกระดานสนทนาสุ
ภาพเพื่อใหผู้ดขูอแมูลผูลในสั
้สูงอายุ
ไทย การสนทนากลุ
แบ่งเป็น ม (Focus Group)
เพศ ่ 2: ปจจัยสวนบุคขคลของผู
ตารางที
มภาษณ
ในครอบครัว ได้
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งเคราะห์แบบจ�ำลองด้วยการ
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คนคน
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หญิอายุ
ง
24 คน
34
2
คน
36 3 คน
37 3 คน
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40 1 คน
41 3 คน
อายุ
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3 คน 36 45 3 คน
2 คน 37 46 3 คน
4 คน 39 47 2 คน
3 คน 40 48 1 คน
7 คน
5 คน
คน
41 49 3 คน
อาชี
พ
43 3 คน
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ําเนาอยู
จังหวัวดตอเดือน
กรุงเทพมหานคร
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34 2 คนรายได
36่ย่ยครอบครั
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บ
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ง
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43 3 คนความเกี่ย45วของกั2บผูคน
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สูงอายุที่ดูแ46
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ธุรกิจส่วนตัว
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/องค์กรอิสระ
พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน
รายได้เฉลี่ยครอบครัวต่อเดือน
ภูมิล�ำเนาอยู่จังหวัด
ความเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุที่ดูแล

11 คน
พนักงาน/ลูกจ้างของรัฐ
10 คน
รับราชการ
10 คน
70,000 - 100,000 บาท
กรุงเทพมหานคร
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8
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ตารางที่ 3 ผลการวิจัยต้นแบบกระดานสนทนาจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group)
หัวข้อ
ประเด็นที่เหมือนกัน
ประเด็นที่แตกต่าง
1. องค์ประกอบ - เลือก แบบจ�ำลองที่ 3 เพราะมีความสวยงาม น่าสนใจ
- เลือก แบบจ�ำลองที่ 1 เพราะภาพประกอบสื่อ
การออกแบบ
ความหมายได้ดี
- เลือก แบบจ�ำลองที่ 2 เพราะรูปแบบง่ายต่อ
การอ่านและการใช้งาน
เนื้อหา
- ข่าวสาร ภาพ การประชาสัมพันธ์มีความเหมาะสม น่าสนใจ ยังขาดความน่าเชื่อถือ
ปริมาณเนื้อหาเพียงพอกับความต้องการ
- การจัดล�ำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน ต่อเนื่อง อ่านแล้วเข้าใจ
มี ก ารจั ด หมวดหมู ่ ใ ห้ ง ่ า ยต่ อ การค้ น หาและท� ำ ความเข้ า ใจ
ข้อความถูกต้องตามหลักภาษาและไวยากรณ์ เนื้อหากับภาพ
มีความสอดคล้องกัน
เทคนิคและ
- มีความเหมาะสมของการออกแบบการเชื่อมโยง ทั้งการใช้งาน - มีประโยชน์แต่ต้องใช้วิจารณญาณส่วนบุคคล
ปฏิสมั พันธ์กบั ผูใ้ ช้ กระดานสนทนา หมวดอื่น ๆ และปฏิทิน สามารถเข้าถึงข้อมูล ในการน�ำไปใช้
ได้ง่าย
- ไม่สามารถเป็นแหล่งความรู้ได้
ประโยชน์และ
- เนื้อหามีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานและสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้
การน�ำไปใช้
เป็นแหล่งข้อมูลที่ตรงกับความต้องการผู้ใช้งาน
2. การเดินทาง - การสื่อสารผ่านกระดานสนทนาช่วยให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุไทย การสื่อสารผ่านกระดานสนทนาช่วยให้ผู้ดูแล
ของผู้บริโภค
ในครอบครัวเกิดการรับรู้ ได้รับข้อมูลเพื่อประเมินทางเลือก ผูส้ งู อายุไทยในครอบครัวเกิดการรับรู้ ได้รบั ข้อมูล
แต่การตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อแนะน�ำต่าง ๆ และบอกต่อ เพื่ อ ประเมิ น ทางเลื อ กตั ด สิ น ใจใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
ประสบการณ์หลังการเลือกใช้ในผลิตภัณฑ์ บริการข้อแนะน�ำ บริการ ข้อแนะน�ำต่าง ๆ และยังบอกต่อไปยัง
ต่าง ๆ เหล่านั้น จ�ำเป็นต้องสร้างให้เกิดชุมชนขึ้นมาก่อน
คนอื่น ๆ อีกด้วย

การเชื่อมโยงการใช้งานกระดานสนทนาการใช้งานหมวดอื่น ๆ และ
การใช้งานในส่วนของปฏิทินได้อย่างดี รวมไปถึงการเข้าถึงข้อมูล
มีความเหมาะสม ในด้านปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้นั้นควรมีการโต้ตอบ
แต่ ไ ม่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งในทั น ที ทั น ใด ผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล ที่ เ หลื อ (13 คน)
มีความเห็นว่า นอกจากเทคนิคที่ดีแล้วควรมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ใน
ทันที
องค์ประกอบด้านประโยชน์และการน�ำไปใช้ - ผู้ให้ข้อมูล
ส่วนใหญ่ (30 คน) มีความเห็นว่ามีประโยชน์ตอ่ ผูใ้ ช้งานและสามารถ
น�ำไปประยุกต์ใช้ได้เป็นแหล่งข้อมูลที่ตรงกับความต้องการผู้ใช้งาน
ผู้ให้ข้อมูลส่วนหนึ่ง (10 คน) มีความเห็นว่ามีประโยชน์แต่ต้องใช้
วิจารณญาณส่วนบุคคลในการน�ำไปใช้ ผู้ให้ข้อมูลอีกส่วนหนึ่ง
(8 คน) มีความเห็นว่าไม่สามารถเป็นแหล่งความรู้ได้
ผลการวิจัยด้านการเดินทางของผู้บริโภค
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเกือบทัง้ หมด (45 คน) มีความเห็นว่าการสือ่ สาร
ผ่านกระดานสนทนาช่วยให้ผดู้ แู ลผูส้ งู อายุไทยในครอบครัวเกิดการ
รับรู้ ได้รบั ข้อมูลเพือ่ ประเมินทางเลือก แต่การตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์
บริการ ข้อแนะน�ำต่าง ๆ และบอกต่อประสบการณ์หลังการเลือกใช้
ในผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อแนะน�ำต่าง ๆ เหล่านั้น จ�ำเป็นต้องสร้างให้
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องค์ประกอบด้านการออกแบบ - ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่
(36 คน) เลือก แบบจ�ำลองที่ 3 เพราะหน้าโฮมเพจมีความสวยงาม
ทันสมัย น่าสนใจ แปลกแตกต่างจากทีเ่ คยเห็น สีทใี่ ช้มคี วามเหมาะสม
สีพนื้ หลังกับสีตวั อักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน ขนาดตัวอักษร
และรูปแบบตัวอักษรมีความสวยงามและอ่านได้ง่าย ผู้ให้ข้อมูล
เพียงเล็กน้อย (5 คน) เลือก แบบจ�ำลองที่ 1 เพราะภาพประกอบ
สือ่ ความหมายได้ และผูใ้ ห้ขอ้ มูลอีกเพียงเล็กน้อย (7 คน) เลือก แบบ
จ�ำลองที่ 2 เพราะรูปแบบง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
องค์ประกอบด้านเนื้อหา - ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ (38 คน)
ให้ความเห็นว่าเนือ้ หามีความทันสมัย ข่าวสาร ภาพ การประชาสัมพันธ์
มีความเหมาะสม น่าสนใจ ปริมาณเนือ้ หาเพียงพอกับความต้องการ
การจัดล�ำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน ต่อเนื่อง อ่านแล้วเข้าใจ มีการจัด
หมวดหมู่ให้ง่ายต่อการค้นหาและท�ำความเข้าใจ ข้อความถูกต้อง
ตามหลักภาษาและไวยากรณ์ เนื้อหากับภาพมีความสอดคล้องกัน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลบางส่วน (10 คน) ให้ความเห็นว่าเนือ้ หาขาดความชัดเจน
ถูกต้อง
องค์ประกอบด้านเทคนิคและการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ (35 คน) มีความเห็นว่าเว็บไซต์มีการออกแบบ
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เกิดการรับรู ไดรับขอมูลเพื่อประเมินทางเลือกตัดสินใจใชผลิตภัณฑ บริการ ขอแนะนําตาง ๆ และยังบอกตอไปยังคน
อื่น ๆ อีกดวย
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ผลการวิจัยดานความจําเปน ความตองการใชกระดานสนทนาสุขภาพเพื่อผูดูแลผูส ูงอายุไทยในครอบครัว
ผูใหขอมูลทั้งหมดเห็นถึงความจําเปนและมีความตองการใชกระดานสนทนาสุขภาพเพื่อผูดูแลผูส ูงอายุไทยใน
เกิดชุมชนขึ้นมาก่อครอบครั
น ผู้ให้ขว้อมูลเพียงเล็กน้อย (3 คน) มีความเห็น อยูด่ า้ นบน มีการใช้สสี นั ทีส่ ดใส สะดุดตา ภาพประกอบเป็นภาพวาด
ว่าการสื่อสารผ่านกระดานสนทนาจะช่
ู้ดูแลผู้สูงอายุไทย ลายเส้นแนวย้ขอภาพเพื
นยุค ่อและภาพถ่
ยที่สไทยในครอบครั
อดคล้องกับเนืว้อหา
านจัย
จากวัตถุประสงคขอที่ ว2ยให้
เพื่อผออกแบบแนวทางกระดานสนทนาสุ
ผูดูแลผูสูงาอายุ
ไดผในด้
ลการวิ
ในครอบครัวเกิดการรั
รู้ ได้รบั ข้อมูลเพือ่ ประเมินทางเลื
กตัสดูงสิอายุ
นใจไทยในครอบครั
เนือ้ หานัน้ ประกอบไปด้
วยหน้าแรก กระทูแ้ นะน�ำ ถามตอบ เล่าเรือ่ ง
คือ บแนวทางกระดานสนทนาเพื
่อผูดูแอลผู
ว
ใช้ผลิตภัณฑ์ บริการขั้นข้ตอนการออกแบบ
อแนะน�ำต่าง ๆ และยังบอกต่อไปยังคนอื่น ๆ รีวิว ซื้อขายข่าว บทความ สายตรงนักจิตวิทยา link โรงพยาบาล
1. ผูวิจัยรวบรวมขอมูลทั้งหมดจากแบบจําลองทั
แลวโดยแต่
ใหนักออกแบบสร
างชิจ้นะมี
งานขึ
อีกด้วย
ปฏิท้ง ิน3กิแบบ
จกรรม
ละหัวข้อใหญ่
หัว้นข้มา
อย่อภายใต
ย มีตโัวจทย
อย่าทงี่วา
ความสวยงาม
ทันสมัยองการใช้
นาสนใจกระดาน
แปลกแตกตดังาต่งจากที
ผลการวิจะต
จัยด้อางมี
นความจ�
ำเป็น ความต้
อไปนี่เ้ คยเห็น สีสดใส ขนาดตัวอักษรและรูปแบบตัวอักษรมี
านไดงาย โดยมี
(ศิลปะ)
ที่ผำูให-ขเกร็
อมูลดเลืเล็อกกขึ
สนทนาสุขภาพเพื่อความสวยงามและอ
ผู้ดูแลผู้สูงอายุไทยในครอบครั
ว ตัวอยางเปนแบบจําลองที่ 3กระทู
้แนะน�
เกร็้นมา
ดน้อยเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ
2. ดานนเนื
้อหา ผูำวเป็ิจยั นปรั
บปรุคงวามต้
มาจากข
อคิดเห็ทีนไ่ ของผู
ูงอายุ
งที่ประสบมาด
นเรืา่อยทิ
งทีง้ ่
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทัง้ หมดเห็
ถึงความจ�
และมี
องการ
ม่ได้เป็ดนูแลผู
อย่าส งที
เ่ ราคิในเรื
ด /อ่ อยากท�
ำประกันวชียตนเองหรื
วติ ให้พอ่ แม่อแเปบบจ่
ลผูส ูงอายุ
งการทราบข
อมูล โดยใชภว าษาที่เปนปีกัลนะไม่
เองเกิน 5 พัน มีไหมคะ / พรุ่งนี้คือก�ำหนดวันฆ่าตัวตายของแม่
ใช้กระดานสนทนาสุผูดขูแภาพเพื
่อผู้ดตูแอลผู
้สูงอายุไทยในครอบครั
3.
ป
ญ
หาและอุ
ป
สรรคที
พ
่
บในการออกแบบมี
เ
พี
ย
งเล็
กนถามตอบ
อย เชน ภาพประกอบที
งระวัสงสาวะเบอร์
ในเรื่องของเล็ก
จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อออกแบบแนวทางกระดาน
- ปรึกษาเรื่องคุ่นณํามาใช
แม่ใส่ตสอายปั
ลิขสิทธิ์
สนทนาสุขภาพเพื่อผู้ดูแลผู้สูงอายุไทยในครอบครัว ได้ผลการวิจัย กว่าเดิม / ลูกที่ถูกคาดหวังให้ดูแลพ่อแม่ต้องแบกรับอะไรบ้าง / พ่อ
4. เมื่อสําเร็จแลว จึงไดกระดานสนทนาที่ใชชื่อวา C Near 360 มีคําขวัญวา อยูสบายกับสูงวัย ลักษณะของ
คือ แนวทางกระดานสนทนาเพื่อผู้ดูแลผู้สูงอายุไทยในครอบครัว
นั่งรถเข็น แนะน�ำที่เที่ยวเขาใหญ่หน่อย ที่พักด้วยค่ะ
ตนแบบกระดานสนทนามีการออกแบบที่เรียบงาย ชัดเจน มีการสรางรูปแบบที่ใชเหมือนกันทุกหนา คือวางโลโกไว
ขั้นตอนการออกแบบ
เรื่อภาพประกอบเป
ง - เมื่อเช้าแม่ทน�ำภาพวาดลายเส
กระเป๋าเงินตกแต่
ได้คอืนนยุ
เพราะ
ดานบนซาย หัวขอทั้งหมดอยูดานบน มีการใชสีสันที่สดใส สะดุเล่ดาตา
นแนวย
ค และ
1. ผูว้ จิ ภาพถ
ยั รวบรวมข้
อ
มู
ล
ทั
ง
้
หมดจากแบบจ�
ำ
ลองทั
ง
้
3
แบบ
กล้
อ
งติ
ด
รถยนต์
/
เล่
า
เรื
อ
่
งบ้
า
นพั
ก
คนชราในต่
า
งประเทศ
/
พาแม่
ายที่สอดคลองกับเนื้อหา ในดานเนื้อหานั้นประกอบไปดวยหนาแรก กระทูแนะนํา ถามตอบ เลาเรื่อง รีวิว ซื้อขาย
แล้วให้นักออกแบบสร้
า
งชิ
้นงานขึสายตรงนั
้นมา ภายใต้
่าจะต้โรงพยาบาล
องมี เที่ยวอยุ
แม่ โดยแตละหัวขอใหญจะมีหัวขอยอย มีตัวอยาง
ขาว บทความ
กจิตโจทย์
วิทยาที่วlink
ปฏิทธินยาวั
กิจนกรรม
ความสวยงาม ทันสมั
สนใจ
รีวิว - ฟื้นร่างกายจากป่วยด้วย Ensure / ผ้าอ้อมผู้ใหญ่
ดังยตน่อาไปนี
้ แปลกแตกต่างจากทีเ่ คยเห็น สีสดใส
ขนาดตัวอักษรและรูปแบบตักระทู
วอักษรมี
ความสวยงามและอ่
ง่า่ยยวกับแบบกางเกง
ไปหั
น ด / อยากทําประกันชีวิตใหพอ
แนะนํ
า– เกร็ดเล็กเกร็ดานนได้
อยเกี
สิ่งตาง ๆทีไ่ ม/ไดพาพ่
เปนออย
างทีวหิ่เราคิ
โดยมีตัวอย่างเป็นแบบจ�
ำลองที
ลปะ)เกินที่ผ5ู้ให้พัขน้อมูมีลไหมคะ
เลือกขึ/้นพรุ
มา งนี้คือกําหนดวัซืนอ้ ฆขาย
- หัวเข็มฉีดยาแบบใช้แล้วทิง้ / ชุดอยูบ่ า้ นผูใ้ หญ่ /
แมแบบจ
ายทิ่ ้ง3ป(ศิละไม
าตัวตายของแม
2. ด้านเนือ้ หา ผูว้ ถามตอบ
จิ ยั ปรับปรุ–งมาจากข้
ของผู
แู ล สสาวะเบอร
รถเข็นไฟฟ้เล็ากส�กว
ำหรัาเดิบคนตั
ปรึกษาเรือคิ่อดงคุเห็ณนแม
ใสสด้ ายป
ม / ลูวกใหญ่
ที่ถูกคาดหวังใหดูแลพอแมตองแบกรับ
าง /วยตนเองหรื
พอนั่งรถเข็อนเป็แนะนํ
าทีผ่ ่เดทีู้ แู ่ยลผู
วเขาใหญ
ผูส้ งู อายุในเรือ่ งทีป่ อะไรบ
ระสบมาด้
นเรือ่ งที
ส้ งู อายุหนอย ที่พักดวข่ยค
าวะ- ลูกทดลองใช้ “น�ำ้ มันกัญชา” แทนแม่ปว่ ยเป็นมะเร็ง /
าเรื่อ่เงป็น– กัเมืน่อเอง
เชาแมทํากระเปาเงินตกแตหาหมอออนไลน์
ไดคืนเพราะกลอทงติางวิ
ดรถยนต
่องบงบ้านพั
กคนชราใน
ต้องการทราบข้อมูล โดยใช้ภเลาษาที
ดีโอคอล/ /เลส่างเรืยาถึ
านสมิ
ติเวชจัดให้
างประเทศ
/ พาแม่ พเบในการออกแบบมี
ที่ยวอยุธยาวันแม เ พี ย ง
3. ปั ญตหาและอุ
ป สรรคที
บทความ - เริ่มต้นดูแลผู้สูงอายุอย่างไร / สัมภาษณ์
– ฟนตร้อางระวั
งกายจากป
ยดวยขEnsure
อมผูใหญแบบกางเกง / พาพอไปหัวหิน
เล็กน้อย เช่น ภาพประกอบทีรี่นวิว�ำมาใช้
งในเรื่อวงของลิ
สิทธิ์ / คุผณาอหมอ
ขาย
– หัวเข็มฉีดยาแบบใช
วทิ้ง / ชุดอยูบานผูใปฏิ
หญทิน/ กิรถเข็
นไฟฟ
าสําหรั
บคนตั
วใหญ บ / งานอินเตอร์
4. เมือ่ ส�ำเร็จแล้ว ซืจึ้องได้
กระดานสนทนาที
ใ่ ช้ชอื่ ว่าแCลNear
จกรรม
- งานรุ
่นใหญ่
ไฟกระพริ
“น้ํานมัแบบกระดาน
นกัญชา”แทนแมแคร์
ปวยเป
นมะเร็เพืง่อ/คนวั
หาหมอออนไลน
ทางวิดีโอคอล/
งยาถึงบานสมิ
360 มีค�ำขวัญว่า อยู่สบายกัขบาสูวงวัยลูกลัทดลองใช
กษณะของต้
Event
ยเก๋า / งานมหกรรมผู
้สูงอายุแสละครอบครั
ว /ติ
เวชจัด่เให
สนทนามีการออกแบบที
รียบง่าย ชัดเจน มีการสร้างรูปแบบที่ใช้ งานเข้าใจผู้สูงอายุ เรียนรู้งานออกแบบเพื่อคนชรา
บทความ
เริ่มตนาดูยแลผูหัส วูงข้อายุ
ยางไร / สัมภาษณคณ
ุ หมอ
เหมื อ นกั น ทุ ก หน้ า คื อ วางโลโก้
ไว้ ด–้ า นบนซ้
อ ทั้ งอหมด
ปฏิทินกิจกรรม – งานรุนใหญไฟกระพริบ / งานอินเตอรแคร Event เพื่อคนวัยเกา / งานมหกรรมผูสูงอายุและ
ครอบครัว / งานเขาใจผูสูงอายุ เรียนรูงานออกแบบเพื่อคนชรา
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าชภ

่ 4: ตนแบบกระดานสนทนาเพื
ดูแลผู
ส ูงอายุไทยในครอบครั
ว
ภาพที่ 4ภาพที
ต้นแบบกระดานสนทนาเพื
่อผู้ดูแลผู้ส่อูงผูอายุ
ไทยในครอบครั
ว

มห
าว

ิทยา

ลัยร

ตถุประสงค
เพื่องศึความจ�
กษาถึำงเป็
ความจํ
าเปน ความต
กระดานสนทนาสุ
ขภาพเพื่อนผูช่ดอูแงทางที
ลผูสูงอายุ
ไทยใน
จากวัตจากวั
ถุประสงค์
ข้อที่ 3 ขเพือ่อทีศึ่ 3กษาถึ
น ความ
จ�ำลองผ่อางการใช
นการสนทนากลุ
ม่ กระดานสนทนาเป็
เ่ หมาะสม
ครอบครัว ไดผลการวิ
จัย ่คืออผู ้ ดผูู ใแหลผู
ขอ้ สมูู งลอายุ
ทั้งหมดเห็
าปจจุบันไมมีชอองทางการสื
ผูดูแลผูสูงวัยในครอบครั
ต้ อ งการใช้ ก ระดานสนทนาสุ
ข ภาพเพื
ไ ทย นวเพราะเทคโนโลยี
นิ เตอร์เน็ต่อท�สารสํ
ำให้เกิาดหรัลักบษณะของการสร้
างเนือ้ หา ว
ไปดวอ่ ยออนไลน์
จึงไมมีเซึวลาเข
าอบรมหรื
เขาถึอธิ
งเนืบ้อายว่
หาที
่ทางรัฐสและเอกชน
ในครอบครัว ได้ไทยโดยตรง
ผลการวิจัย คืการที
อ ผู้ใ่ตห้อขงทํ
้อมูาลงานประจํ
ทั้งหมดเห็านและดู
ว่าปัจแจุลผู
บันสูงวัยบนสื
ง่ Deuze
(2003 :อ211)
า การใช้
อื่ ออนไลน์
จัดขึ้น คิดวาเนื้อหาในกระดานสนทนานาเชื่อถือกวาใน Facebook หรือ Line เพราะชวยในการสนับสนุนความคิดไป
ไม่ มี ช ่ อ งทางการสื่ อ สารส� ำ หรั บ ผู ้ ดู แ ลผู ้ สู ง วั ย ในครอบครั ว ไทย ต้องเหมาะสมกับเนื้อหาที่จะน�ำเสนอและมีความเป็นมัลติมีเดีย
จนถึงทางแกปญหาที่เร็วขึ้น ขอมูลผูสูงอายุนั้นมีในเว็บไซตเปนจํานวนมาก ขอมูลดานการดูแลผูสูงอายุนั้นมีอยูบาง แต
โดยตรง การทีต่ อ้ งท�ำงานประจ�ำและดูแลผูส้ งู วัยไปด้วย จึงไม่มเี วลา (Multimedia) ต้องค�ำนึงถึงช่องทางเครือ่ งมือทีจ่ ะท�ำให้มกี ารโต้ตอบ
วิธีการดูแลคนที่ดูแลผูสูงอายุ วิธีที่จะจัดการตัวเอง ผูดูแลมือใหม พฤติกรรมที่เปลี่ยนไป จะดูแลตัวเองอยางไร ลดความ
เข้าอบรมหรือเข้ากดดั
ถึงเนืน้อตัหาที
่ทางรัาฐงไร
และเอกชนจั
ดขึ้นยดอย
คิดว่าางไรที
เนื้อหา
กับดผููแ้รลผู
ับสารและมี
งมือให้ผู้รับสารสามารถเลื
วเองอย
ลดความเครี
่จะทําให
สูงอายุไดดเครื
ีขึ้น่อการแลกเปลี
่ยนขอมูลหรือสิอ่งกรั
ของบข่เชาวสาร
น เคย
ในกระดานสนทนาน่
า
เชื
อ
่
ถื
อ
กว่
า
ใน
Facebook
หรื
อ
Line
เพราะ
ในรู
ป
แบบที
ต
่
อ
้
งการได้
(Interactivity)
เช่
น
เดี
ย
วกั
บ
Skoler
(2009
ดูแลผูสูงอายุแลวทานเสียแลวอยากนําไปบริจาค กระดานสนทนานี้ก็จะเปนที่ตองการ เปนกลุมตลาดพิเศษแบบเฉพาะ :
ช่วยในการสนับสนุนความคิดไปจนถึงทางแก้ปัญหาที่เร็วขึ้น ข้อมูล 39) ที่อธิบายว่าสื่อสังคมเป็นเรื่องของการแบ่งบัน การรับฟังและ
ผูส้ งู อายุนนั้ มีในเว็อภิ
บไซต์
เป็นจ�ำนวนมาก
ข้อมู360
ลด้านการดู
ส้ งู อายุ ตอบโต้กับผู้อื่น่ยนความรู
ซึ่งการแบ่สงุขปัภาพผู
นข้อมูสลูงนีวั้ทย�ำให้มีการแลกเปลี่ยน
ปรายผล:
C Near
พื้นทีแ่สลผู
าธารณะในการแลกเปลี
นั้นมีอยู่บ้าง แต่วิธีการดูแลคนที
่ดูแลผู
อายุน ตวินธีทแบบกระดานสนทนาที
ี่จะจัดการตัวเอง ประสบการณ์
ความรู้ และการรั
ความเห็นของผู้อื่น การสร้
าง
C Near
360้สูงเป
่ พั ฒ นามาจากการวิ
เคราะห เบนืฟั้ องหากระดานสนทนาที
่ ป ระสบ
ผูด้ แู ลมือใหม่ พฤติความสํ
กรรมทีาเร็
เ่ ปลีจ ย่ การสั
นไป จะดู
แลตัวแเองอย่
างไร กลดความ
และการรวบรวมความรู
าจากแหล่
งที่หลากหลาย ม
มภาษณ
บบเจาะลึ
รายบุคคลทีความสั
่เกี่ยวขมอพังนธ์และการสั
งเคราะหแบบจํ้มาลองผ
านการสนทนากลุ
กดดันตัวเองอย่ากระดานสนทนาเป
งไร ลดความเครียดอย่
่จะท�่เำหมาะสมเพราะเทคโนโลยี
ให้ดูแลผู้สูงอายุ รวมถึงมาจากประสบการณ์
ซึ่ง C Near 360
ารแบ่ง่อ
นชาองไรที
งทางที
อินเตอรเน็ตทําใหเกิโดยตรง
ดลักษณะของการสร
างเนืมี้อกหาบนสื
ออนไลน
Deuze
(2003
211)แลผู
อธิส้ บงู ายว
เนื้อ้สหาที
ความเปน
ได้ดขี นึ้ การแลกเปลี
ย่ นข้อซมูึ่งลหรื
อสิง่ ของ
เช่น :เคยดู
อายุาแการใช
ล้ว สเนืื่อ้อออนไลน
หาออกเป็ตอนงเหมาะสมกั
ส่วน ๆ ให้ผู้ดบูแลผู
ูงวัยเลื่จะนํ
อกรัาบเสนอและมี
สารตามความสนใจ
มัลำติไปบริ
มีเดียจาค
(Multimedia)
ตองคํก้ าจ็ นึะเป็
งถึนงชทีอต่ งทางเครื
งมือที่จะทําโดยมี
ใหมีกสารโต
ตอบกับผูรับ้ ขสารและมี
เครื่องมือให
ูรับสาร
ท่านเสียแล้วอยากน�
กระดานสนทนานี
อ้ งการ ่อของตนได้
่ ว นของความรู
่ า วสาร บทความ
กิ จผกรรม
อกรับขาวสารในรูปแบบที่ตองการได (Interactivity)
เชนเดียวกัถาม-ตอบ
บ Skolerสายตรงนั
(2009: ก39)
ธิบายว
เป็นกลุ่มตลาดพิเสามารถเลื
ศษแบบเฉพาะ
ส่วนของห้องสนทนา
จิตวิทีท่อยา
เล่าเรืาสื่อ่งอสัรีงวคม
ิว
ซื้อขาย ที่สามารถโต้ตอบ แสดงความคิดเห็นกันได้ โดยมีตัวแทน
จากเจ้าของผลิตภัณฑ์เข้ามาร่วมตอบค�ำถามด้วย นอกจากนี้สื่อ
อภิปรายผล
C Near 360 พื้นที่สาธารณะในการแลกเปลี่ยน ความรู้สุขภาพ ออนไลน์ที่ดีต้องค�ำนึงถึงการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวไปสู่ประเด็นหรือ
ฐานข้อมูลอื่น ๆ ผ่าน Hyperlink (Deuze, 2003 : 211) ซึ่ง C Near
ผู้สูงวัย
C Near 360 เป็นต้นแบบกระดานสนทนาทีพ่ ฒ
ั นามาจาก 360 มี Hyperlink ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่จ�ำเป็นส�ำหรับผู้ดูแล
การวิเคราะห์เนื้อหากระดานสนทนาที่ประสบความส�ำเร็จ การ ผูส้ งู วัย ไม่วา่ จะเป็นเว็บไซต์ของโรงพยาบาล สถานพักฟืน้ ร้านขายยา
สัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง และการสังเคราะห์แบบ ฯลฯ
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รรณ

ี

การตลาดเฉพาะบุคคล (Personalized Marketing) แล้วตอบสนอง
กลับไปให้ถูก เพราะเส้นทางผู้บริโภคในยุคของสื่ออินเทอร์เน็ตนั้น
ขัน้ ตอนตัง้ แต่การรับรูไ้ ปจนถึงการเกิดความจงรักภักดีสามารถสลับ
สับเปลี่ยนกันระหว่างสื่อออนไลน์และออฟไลน์ได้ทุกเมื่อ ปรากฏ
ในตารางที่ 4 ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าสื่อดิจิทัลที่จ�ำเป็นส�ำหรับ
สื่อสารตราสินค้าในขั้นตอนที่แตกต่างกันของเส้นทางผู้บริโภค
เป็นอย่างไร

ไพพ

เมื่อมีช่องทางและเนื้อหาที่เหมาะสมแล้ว จ�ำเป็นต้อง
ค้นหาเส้นทางการสือ่ สารของผูด้ แู ลผูส้ งู อายุเพือ่ ให้รวู้ ธิ ที จี่ ะตอบสนอง
ต่อพวกเขา ดังเช่น Court., D et al. (2017) กล่าวว่า ความเข้าใจ
ในเรื่องการเดินทางของผู้บริโภค และการท�ำการเข้าใจว่าผู้บริโภค
มีปฏิสัมพันธ์อย่างไรกับสื่อต่าง ๆ ในขั้นตอนต่าง ๆ อย่างไร ท�ำให้
สามารถวางแผนในการสร้างสื่อในแต่ละขั้นตอนอย่างครบวงจร
เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้ผบู้ ริโภคหรือท�ำให้ผบู้ ริโภคนัน้ มีเส้นทาง
ทีส่ นั้ ทีส่ ดุ เพือ่ ทีจ่ ะรับรูไ้ ด้วา่ ผูบ้ ริโภคนัน้ อยูใ่ นขัน้ ตอนไหนและเพือ่ สร้าง
ตารางที่ 4 การใช้ยุทธวิธีดิจิทัล (Young, 2010)

- ป้ายโฆษณาบน
เว็บไซต์อย่างดี, สื่อที่
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ที่มากและเฉพาะ
เจาะจง
- ขยาย/ผสานกับ
กิจกรรมสื่อดั้งเดิม
- แผนให้หน้าม้าบอก
ปากต่อปาก-ไวรัล
วิดีโอ-ออนไลน์วิดีโอ

- สร้างประสบการณ์
ตราสินค้าที่ส่งเสริม
ความคิดในตราสินค้า
- ขยายกิจกรรม
ทางการตลาดไปยัง
กลุ่มเป้าหมาย
ที่กว้างขึ้น

บริโภค

สร้างความ
สัมพันธ์
- ดึงให้เกิดการ - แผนการตลาด
ทดลองและแจก ทางอีเมล์
ของตัวอย่าง
- สร้างข้อมูล
- สร้างการใช้
ลูกค้าและบท
ตราสินค้าที่เสริม สนทนา
ประสบการณ์ - Facebook
ในผลิตภัณฑ์
Fan pages
- สร้างเนือ้ หาทีด่ งึ
ให้เกิดกิจกรรมใน
ชุมชนตราสินค้า

ัฏรำ

เกี่ยวพัน

สนับสนุน

- ดึงให้ลูกค้า
สนับสนุน
ช่วยบอกต่อ

าชภ

รับรู้

ตัวอย่างยุทธวิธีทางดิจิทัล
พิจารณาอย่าง
ซื้อ
กระตือรือร้น
- ค้นหาโฆษณา - ลดงบประมาณ
- แผนโฆษณา ค่าใช้จ่ายในการ
ออนไลน์เพื่อ ขาย
โน้มน้าวความ - แจกคูปอง
สนใจและดึงให้ ในออนไลน์
เข้ามาในเว็บ - เว็บไซต์ขายของ
ตราสินค้า

ลูกค้า (Customer-Relationship Management - CRM) ซึ่งต้อง
พึ่งพาการสร้างฐานข้อมูลลูกค้าและการสื่อสารอย่างต่อเนื่องผ่าน
ทางอีเมล์เป็นอย่างมาก เครือข่ายสังคมออนไลน์ กระดานสนทนา
กลุ่มและบล็อก ถูกแทรกซึมโดย eCRM สิ่งที่จ�ำเป็นที่สุดคือ เนื้อหา
ไม่ว่าจะสร้างโดยตราสินค้าหรือสมาชิกผู้ติดตาม เนื้อหาจะต้องมี
ประโยชน์ ให้ความบันเทิงและปรับปรุงให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ สามารถ
ดึ ง ให้ เ กิ ด กิ จ กรรมในชุ ม ชนและดึ ง ให้ ก ลุ ่ ม เป้ า หมายสนั บ สนุ น
ช่วยบอกต่อ เพราะการบอกปากต่อปากเป็นวิธีการที่สื่อดิจิทัลและ
สื่อสังคมออนไลน์ช่วยเพิ่มให้เกิดการสนทนาในตราสินค้า และ
บอกต่อไปเรื่อย ๆ อันจะท�ำให้เกิดเป็นชุมชนที่เหนียวแน่นในที่สุด
ซึง่ ต้นแบบกระดานสนทนาทีส่ ร้างขึน้ มานีจ้ ะช่วยให้ผดู้ แู ลผูส้ งู อายุไทย
ในครอบครัวได้รับความรู้ ข่าวสาร และได้มีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล แสดงความคิดเห็นต่าง ๆ เพราะเป็นการสือ่ สารแบบสองทาง
มีหัวข้อต่าง ๆ ให้เลือกตามความต้องการได้ สามารถโต้ตอบกันได้
และมี Hyperlink ที่เชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์
อีกทั้งยังมีแนวโน้มที่จะท�ำให้เกิดเป็นเครือข่ายขึ้นมาได้ เพื่อให้เกิด
ความสมบูรณ์ในเส้นทางการสื่อสารของกลุ่มผู้ดูแลผู้สูงวัย

มห
าว

ิทยา

ลัยร

กระดานสนทนาเป็นหนึ่งในจุดสัมผัสผ่านสื่อออนไลน์
ที่ช่วยให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุได้รับข้อมูลครบถ้วน เส้นทางของผู้ดูแล
ผูส้ งู อายุในกระดานสนทนานัน้ ท�ำให้เกิดผลตอบสนองในขัน้ แรกและ
ขั้นที่สอง กล่าวคือ การสื่อสารผ่านกระดานสนทนาช่วยให้ผู้ดูแล
ผู้สูงอายุไทยในครอบครัวเกิดการรับรู้และได้รับข้อมูลเพื่อประเมิน
ทางเลือก แต่ในขัน้ ทีส่ ามและสี่ คือ การตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ บริการ
ข้ อ แนะน� ำ ต่ า ง ๆ และบอกต่ อ ประสบการณ์ ห ลั ง การเลื อ กใช้
ในผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อแนะน�ำต่าง ๆ เหล่านั้น จ�ำเป็นต้องสร้างให้
เกิดชุมชนขึ้นมาก่อน ดังที่ Young (2010) ชี้ให้เห็นว่าบทบาทที่เป็น
จุดแข็งหลักของสื่อออนไลน์นั้นสามารถสร้างให้เกิดความเกี่ยวพัน
การพิจารณาอย่างกระตือรือร้น สร้างความสัมพันธ์และสนับสนุน
หรือไปถึงขั้นบอกต่อได้ แต่กลยุทธ์ที่จะสร้างให้เกิดเป็นจุดสัมผัส
ที่แข็งแกร่งนั้นจ�ำเป็นต้องขยายกิจกรรมทางการตลาด วางแผน
ทีโ่ น้มน้าวความสนใจและดึงกลุม่ เป้าหมายให้เข้ามาในเว็บไซต์ สร้าง
ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายและบทสนทนา มีการโต้ตอบที่เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ซึ่งในการสร้างความสัมพันธ์นั้นสื่อออนไลน์
ถูกใช้อย่างมากมายหลายวิธเี พือ่ รักษาบทสนทนาและความสัมพันธ์
กับลูกค้า วิธีที่ใช้มากที่สุดคือ โปรแกรมการบริหารความสัมพันธ์กับ
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ภัสสร ลิมานนท์. (2529). การศึกษา ทัศนคติ และค่านิยม
ของสตรีไทยเกี่ยวกับการสมรส (รายงานผลการวิจัย).
1. ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
กรุงเทพมหานคร: สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
		 1.1 น�ำผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการก�ำหนด
มหาวิทยาลัย.
นโยบายด้านรูปแบบและเนือ้ หา เพือ่ ป้องกันปัญหา อุปสรรค ส�ำหรับ
การออกแบบกระดานสนทนาของผู้ดูแลผู้สูงอายุไทยในครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล. ประชากรของประเทศไทย. (Online). เข้าถึง
ได้จาก: http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/
		 1.2 วางแผนด้านการตลาด การโฆษณา การจัดหา
th/Gazette.aspx. 2562.
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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีต่อแนวทางการแก้ไขปัญหา PM2.5 กรุงเทพมหานคร และ
2) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติของประชาชนในการแก้ไขปัญหา PM2.5 กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 10 เขต ด้วยแบบสอบถามทัศนคติของประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และสุ่มตัวอย่างแบบโควตา และ
สุ่มตัวอย่างประชาชนแบบสะดวก ได้แก่ เขตพญาไท จตุจักร บางซื่อ ราชเทวี ห้วยขวาง บางกะปิ พระโขนง สะพานสูง ลาดกระบัง และ
หนองจอก จ�ำนวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปทางสถิติมาใช้การวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ย ร้อยละ ความถี่ และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบสอบค่าที การทดสอบค่าเอฟ และค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ 0.05
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจต่อแนวทางการแก้ไขปัญหา PM2.5 อยู่ในระดับมาก (X̄ = 0.76) ทัศนคติ
ของประชาชนต่อแนวทางแก้ไขปัญหา PM2.5 อยู่ในระดับมากที่สุด (X̄ = 4.52) การมีส่วนร่วมประชาชนต่อแนวทางแก้ไขปัญหา PM2.5
อยู่ในระดับมาก ( X̄ = 3.58) และความคิดเห็นของประชาชนต่อผลกระทบในการป้องกัน PM2.5 อยู่ในระดับมาก ( X̄ = 0.84)
ผลการเปรียบเทียบปัจจัยทีม่ ผี ลต่อแนวทางในการแก้ไขปัญหา PM2.5 ชีใ้ ห้เห็นว่า ประชาชนทีม่ เี พศแตกต่างกันจะมีการมีสว่ นร่วมต่อแนวทาง
แก้ไขปัญหา PM2.5 แตกต่างกัน ในขณะประชาชนที่มีอายุที่แตกต่างกันจะมีความรู้ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมต่อแนวทางแก้ไข PM2.5
ทีแ่ ตกต่างกัน ในส่วนระดับการศึกษา และอาชีพของประชาชนทีแ่ ตกต่างกันจะมีทศั นคติ ความรูค้ วามเข้าใจ และการมีสว่ นร่วมต่อแนวทาง
แก้ไขปัญหา PM2.5 ทีแ่ ตกต่างกัน ผลการทดสอบความสัมพันธ์ทางสถิติ พบว่า ความรูค้ วามเข้าใจของประชาชน การมีสว่ นร่วมของประชาชน
และความคิดเห็นของประชาชนมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 นอกจากนี้ ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการแก้ไขปัญหา PM2.5
จากทัศนคติของประชาชน ได้แก่ 1) การประชาสัมพันธ์หรือการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ PM2.5 2) ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา
สาเหตุ และผลกระทบ 3) การมีส่วนร่วมของประชาชน ตามล�ำดับ
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This article (1) aimed to 1) study people’s attitudes towards the guidelines for solving PM2.5 problems in
Bangkok and 2) study factors affecting people’s attitudes towards the guidelines for solving PM2.5 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 PM2.5
problems (X̄ = 0.76), while people’s attitudes towards the guidelines for solving PM2.5 problems were at the highest
level (X̄ = 4.52). People’s involvement with the guidelines for solving PM2.5 problems was very high (X̄ = 3.58),
and people’s opinions towards the impacts of PM2.5 prevention was very high (X̄ = 0.84). The comparison of factors
affecting the guidelines for solving PM2.5 problems suggested that people of different genders were differently
involved with the guidelines for solving PM2.5 problems, while people of different ages had different knowledge and
understanding of the guidelines for solving PM2.5 problems, and they were differently involved with the guidelines
for solving PM2.5 problems. People of different levels of education and professions had different attitudes, knowledge
and understanding, and involvement with the guidelines for solving PM2.5 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 PM2.5
problems included 1) public relations or information provision about PM2.5, 2) knowledge and understanding of the
problems, causes and effects, and 3) people’s involvement respectively.
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บทน�ำ

การท่องเที่ยว ด้านที่สาม สังคม ท�ำให้วิถีชีวิตในการด�ำเนินชีวิต
เปลีย่ นแปลงไป เนือ่ งจากประชาชนมีความกังวลเกีย่ วกับฝุน่ ละออง
มากขึ้น และหันมาให้ความส�ำคัญในการสวมใส่หน้ากากอนามัย
ซึ่งมีความเชื่อมโยงถึงด้านสุดท้าย สุขภาพ การได้รับสัมผัสทั้งใน
ระยะสัน้ และระยะยาว เป็นการเพิม่ อัตราการตายด้วยโรคหัวใจและ
หลอดเลือด โรคทางเดินหายใจ การสั้นลงของชีวิต การเพิ่มขึ้นของ
ระดับน�้ำตาลในเลือดและน�้ำตาลสะสม ภาวะไขมันเลือดผิดปกติ
เป็นต้น (บรรจบ ชุณหสวัสดิกลุ , พยงค์ วณิเกียรติ, อัมพร กรอบทอง
และกมล ไชยสิทธิ์, 2563)
การแก้ไขปัญหา PM2.5 ถึงแม้จะมีมาตรการเชิงเทคนิค
และเทคโนโลยีการจัดการแล้ว แต่ยงั ขาดการให้ความส�ำคัญเกีย่ วกับ
ด้านสังคม ด้านพฤติกรรม ด้านการรับทราบข้อมูลข่าวสาร และด้าน
ทัศนคติ ดังนั้นมาตรการที่ควรให้ความส�ำคัญ คือ การสร้างความรู้
ความความเข้าใจให้กบั ประชาชน เพือ่ เป็นการเพิม่ โอกาสของการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิบัติตามมาตรการของหน่วยงาน
ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับ การศึกษาของ (De
Pretto, Acreman, Ashfold, Mohankumar, & Campos-Arceiz,
2015) พบว่า ระดับความรู้และทัศนคติที่เพิ่มมากขึ้น ท�ำให้เพิ่ม
โอกาสการมีสว่ นร่วมในการปฏิบตั เิ พือ่ ป้องกันฝุน่ ละอองมากขึน้ และ
ข้อมูลที่มีความถูกต้อง รวดเร็ว เกี่ยวกับการรายงานสถานการณ์
คุณภาพอากาศจะเกิดประโยชน์ส�ำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาเกีย่ วกับทัศนคติของประชาชน
ต่อแนวทางการแก้ไขปัญหา PM2.5 กรุงเทพมหานคร และศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติของประชาชนในการแก้ไขปัญหา PM2.5
กรุงเทพมหานคร เพื่อน�ำข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ การสร้างทัศนคติ และการสร้างการมีส่วนร่วน
ของประชาชนในการน�ำนโยบายและแผนงานมาปรับใช้ให้เหมาะสม
กับบริบทของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน
2.5 ไมครอน กรุงเทพมหานครต่อไป
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ปัญหาฝุน่ ละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (Particulate
Matter : PM2.5) ถือเป็นปัญหาที่มีความส�ำคัญของประเทศไทย
พิจารณาได้จากการจัดท�ำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ
“การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุน่ ละออง” สามารถแบ่งออกเป็นระยะ
เร่งด่วน ระยะสั้น และระยะยาว ประกอบด้วย 3 มาตรการ ได้แก่
มาตรการแรก การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่
มาตรการที่สอง การป้องกันและการลดการเกิดมลพิษจากแหล่ง
ก�ำเนิด และมาตรการสุดท้าย การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการมลพิษ (กรมควบคุมมลพิษ, 2562) ซึง่ แผนปฏิบตั กิ ารดังกล่าว
ข้างต้น เป็นการด�ำเนินงานโดยอาศัยความร่วมมือของหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ท�ำให้การด�ำเนินการในการแก้ไข
ปัญหา PM2.5 เป็นไปอย่างล่าช้า เนือ่ งจากไม่มหี น่วยงานควบคุมดูแล
เกี่ยวกับปัญหาฝุ่นละอองโดยตรง และปัญหา PM2.5 นั้นขึ้นอยู่กับ
ลักษณะทางกายภาพของแหล่งก�ำเนิด รวมถึงปัญหาของลักษณะ
ภูมิอากาศที่ไม่สามารถควบคุมได้ ดังนั้นการแก้ไขปัญหาที่สามารถ
บรรเทาผลกระทบ PM2.5 คือ การแก้ปัญหาที่แหล่งก�ำเนิด อาทิ
การน�ำน�้ำมันเชื้อเพลิงที่มีก�ำมะถันไม่เกิน 10 ppm มาใช้ก่อน
กฎหมายบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 การบังคับใช้
มาตรฐานการระบายมลพิษจากรถยนต์ใหม่ EURO 6/VI ภายในปี
2565 จากมาตรการข้างต้น เห็นได้ว่ากรุงเทพมหานครไม่สามารถ
บังคับใช้มาตรการทีม่ คี วามรุนแรงได้ เนือ่ งจากเป็นพืน้ ทีท่ มี่ ปี ระชากร
อยู่อาศัยอย่างหนาแน่น มีการก่อสร้างอาคาร รถไฟฟ้า รวมถึง
ผูป้ ระกอบการหรือประชาชนไม่ทราบว่าตนเองเป็นส่วนหนึง่ ของการ
ก่อให้เกิด PM2.5
จากปั ญ หาและอุ ป สรรคในการแก้ ไขปั ญ หา PM 2.5
กรุงเทพมหานคร ก่อให้เกิดผลกระทบ 4 ด้าน คือ ด้านแรก เศรษฐกิจ
ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจทั้งทางบวกและทางลบ
โดยการก่อสร้างอาคาร รถไฟฟ้า การขายรถยนต์ได้เพิ่มปริมาณ
มากขึ้นถือว่าส่งผลต่อเศรษฐกิจทางบวก เนื่องจากกิจกรรมต่าง ๆ
ท�ำให้มีการใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้น แต่ในด้านการท่องเที่ยวถือว่า วัตถุประสงค์การวิจัย
ส่งผลต่อเศรษฐกิจทางลบ เนือ่ งจากประชาชนไม่นยิ มออกมาท่องเทีย่ ว
1. เพื่ อ ศึ ก ษาทั ศ นคติ ข องประชาชนที่ มี ต ่ อ แนวทาง
ในบริเวณทีม่ มี ลพิษเยอะ สอดคล้องกับ ชฎาภรณ์ นาประดิษฐ และ การแก้ไขปัญหา PM2.5 กรุงเทพมหานคร
วิษณุ อรรถวานิช (2563) พบว่า นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มที่จะ
2. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ทั ศ นคติ ข องประชาชน
เดินทางไปท่องเที่ยวตามแผนการเดินทางที่วางไว้ แต่มีการเปลี่ยน ในการแก้ไขปัญหา PM2.5 กรุงเทพมหานคร
กิจกรรมหรือสถานที่ เพือ่ หลีกเลีย่ ง PM2.5 ซึง่ เชือ่ มโยงถึง ด้านทีส่ อง
สิ่งแวดล้อม ท�ำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นต�่ำลง ส่งผลไปถึงด้าน
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4. ความคิดเห็นของประชาชนตอผลกระทบในการปองกั
น
PM
2.5 ดแบบลิเคิร์ท (Likert scale) (5, 4, 3, 2,ญ1)
ค�ำถามมาตรวั
ประชาชนต่อผลกระทบในการป้องกัน PM2.5 แตกต่างกัน
PM2.5
2. ความรู้ความเข้าใจต่อแนวทางการแก้ไขปัญหา PM2.5 0.81 และ 0.85 ตามล�ำดับ (Ebel, 1986)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อแนวทางแก้ไขปัญหา PM2.5
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม
3. การมีส่วนร่วมประชาชนต่อแนวทางแก้ไขปัญหา
ปลายปิด (Closed - End Question) และแบบสอบถามปลายเปิด
PM2.5 มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อแนวทางแก้ไขปัญหา PM2.5
4. ความคิ ด เห็ น ของประชาชนต่ อ ผลกระทบในการ (Open - End Question) ซึ่งสามารถแบ่งแบบสอบถามออกเป็น
ป้องกัน PM2.5 มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อแนวทางแก้ไขปัญหา 7 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของประชาชนในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร
PM2.5
ส่วนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจต่อแนวทางการแก้ไขปัญหา
PM2.5 โดยมีค�ำตอบให้เลือก 3 ข้อ คือ ใช่ ไม่ใช่ และไม่ทราบ ตอบ
วิธีด�ำเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative ใช่ได้ 1 คะแนน ตอบไม่ใช่ได้ 0 คะแนน และตอบไม่ทราบได้ 0
ส่วนที่ 3 ทัศนคติของประชาชนต่อแนวทางแก้ไขปัญหา
Research) ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึง่ แบบสอบถาม
ผู้วิจัยตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยขอความอนุเคราะห์ PM2.5 โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคิร์ท
ผูท้ รงคุณวุฒิ จ�ำนวน 9 ท่าน เพือ่ ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง (Likert Scale) แบ่งระดับความเห็นด้วยออกเป็น 5 ระดับ คือ
ข้อค�ำถามและวัตถุประสงค์ (Item - Objective Concordance เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ส่วนที่ 4 การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อแนวทางแก้ไข
Index : IOC) ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 0.56 - 1.00 สะท้อนถึงความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด (สุวิมล ติรกานันท์, 2556) ปัญหา PM2.5 โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของ
นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้ท�ำการทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของ ลิเคิร์ท (Likert Scale) แบ่งระดับความเห็นด้วยออกเป็น 5 ระดับ
ข้อค�ำถามในแต่ละด้าน โดยความรูค้ วามเข้าใจต่อแนวทางการแก้ไข คือ ปกติ บ่อยครั้ง บางครั้ง นาน ๆ ครั้ง ไม่เคย โดยให้คะแนน 5, 4,
ปัญหา PM และความคิดเห็นต่อผลกระทบของประชาชนในการ 3, 2, 1 ตามล�ำดับ
2.5
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การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงอนุมาน
เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและ
ตัวแปรตาม โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน ที่ระดับนัยส�ำคัญ
0.05 ดังนี้ แบบ t - test เมื่อทดสอบความแตกต่างของตัวแปร
2 กลุ่มย่อย แบบ F - test เมื่อทดสอบความแตกต่างของตัวแปร
3 กลุ่มย่อยขึ้นไป แบบ Pearson’s Correlation ในการทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจของประชาชน การมี
ส่วนร่วมของประชาชน ทัศนคติของประชาชน และความคิดเห็นต่อ
ผลกระทบที่ได้รับเกี่ยวกับ PM2.5

ผลการวิจัย

ผู้วิจัยได้มีการแจกแบบสอบถามไปยังประชากรกลุ่ม
ตัวอย่างจ�ำนวนทั้งสิ้น 400 ตัวอย่าง และมีผู้ที่ได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับปัญหา PM2.5 กรุงเทพมหานคร จากการได้รับ
แบบสอบถามจ�ำนวนทั้งสิ้น 379 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 94.8
น�ำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ้ ต อบ
แบบสอบถาม
ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็น
ร้อยละ 69.0 มีอายุเฉลี่ยสูงสุดในช่วง 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.5
รองลงมาในช่วง 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.3 และต�่ำที่สุดในช่วง
41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.3 มีระดับการศึกษาสูงที่สุดในระดับ
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 36.0 รองลงมาคือ สูงกว่าระดับปริญญาตรี
คิดเป็นร้อยละ 20.0 และต�่ำที่สุดเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คิด
เป็นร้อยละ 19.8 กลุม่ ตัวอย่างมากทีส่ ดุ มีอาชีพเป็นรับจ้างทัว่ ไป คิด
เป็นร้อยละ 18.0 รองลงมาเป็นค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 16.3 และต�ำ่
ทีส่ ดุ เป็นนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 15.5 โดยมีการรับทราบ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขปัญหา PM2.5 คิดเป็น
ร้อยละ 95 และไม่รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไข
ปัญหา PM2.5 คิดเป็นร้อยละ 5
ตอนที่ 2 ปัจจัยทีม่ ตี อ่ แนวทางการแก้ไขปัญหาฝุน่ ละออง
ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน
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ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นของประชาชนต่อผลกระทบในการ
ป้องกัน PM2.5 โดยมีค�ำตอบให้เลือก 3 ข้อ คือ ใช่ ไม่ใช่ และไม่ทราบ
ตอบใช่ได้ 1 คะแนน ตอบไม่ใช่ได้ 0 คะแนน และตอบไม่ทราบได้ 0
ส่วนที่ 6 ปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ไขปัญหา PM2.5 ซึ่งเป็น
ลักษณะแบบให้ตอบเป็นคะแนน (Rating Scale) โดยมีค�ำตอบให้
เลือก 3 อันดับ คือ มาก ปานกลางและน้อย โดยให้คะแนน 3, 2, 1
ตามล�ำดับ
ส่วนที่ 7 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
การก�ำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรกรุงเทพมหานคร
ซึ่งพบว่า จ�ำนวน 5,676,648 คน ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
(ระบบสถิตทิ างการทะเบียน, 2562) ซึง่ ไม่รวมจ�ำนวนประชากรแฝง
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และการก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดย
อาศัยหลักการค�ำนวณของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan,
1970) ซึง่ ผูว้ จิ ยั ก�ำหนดขนาดตัวอย่าง โดยก�ำหนดระดับความเชือ่ มัน่
ร้อยละ 95 และมีระดับความคลาดเคลื่อนที่ร้อยละ 5 (0.05)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นจ�ำนวน 400 ตัวอย่าง โดย
ผูว้ จิ ยั สุม่ ตัวอย่างตามเขตทีต่ งั้ ของพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครแบบโควตา
(Quota Sampling) เป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 10 เขต โดยเขตกรุงเทพ
ชั้นใน จ�ำนวน 21 เขต เลือกมา 5 เขต เขตกรุงเทพชั้นกลาง จ�ำนวน
18 เขต เลือกมา 3 เขต และเขตกรุงเทพชั้นนอก จ�ำนวน 11 เขต
เลือกมา 2 เขต ล�ำดับต่อมาเป็นการเลือกเขตพืน้ ทีโ่ ดยการสุม่ ตัวอย่าง
แบบจับฉลาก (Lottery Sampling) เพือ่ ให้สามารถทราบข้อมูลของ
กลุ่มตัวอย่างได้อย่างทั่วถึง โดยเขตกรุงเทพชั้นใน จ�ำนวน 5 เขต
ได้แก่ เขตพญาไท เขตจตุจักร เขตบางซื่อ เขตราชเทวี เขตห้วยขวาง
เขตกรุงเทพชัน้ กลาง จ�ำนวน 3 เขต ได้แก่ เขตบางกะปิ เขตพระโขนง
เขตสะพานสูง และเขตกรุงเทพชั้นนอก จ�ำนวน 2 เขต ได้แก่
เขตลาดกระบัง เขตหนองจอก ต่อมาเป็นการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ง
เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบโควตาไม่เป็นสัดส่วน (Quota Sampling)
ซึ่งมีจ�ำนวนเขตละ 40 ตัวอย่าง และในแต่ละเขตจะเป็นลักษณะ
การสุ่มแบบสะดวก (Convenient Sampling) กับประชาชน
การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา
เมื่ อ ได้ แ บบสอบถามจากการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล แล้ ว
น�ำมาตรวจสอบความถูกต้องแล้วน�ำมาลงรหัส จากนั้นน�ำข้อมูล
ที่ลงรหัสแล้วมาประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสถิติ
ส�ำเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ (Statistical Package for the Social
Science : SPSS) เพื่อน�ำมาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ความถี่ และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งน�ำไปเปรียบเทียบและอภิปรายผล
ในรูปแบบของตาราง
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ตารางที่ 1 ปัจจัยที่มีต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน
แปลความหมาย
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

ี

S.D.
0.585
0.329
0.935
0.285

ข่าวสารเกี่ยวกับฝุ่นละอองขนาด 2.5 ไมครอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
2.65 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.506 รองลงมาคือ ความรู้
และความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาสาเหตุ และผลกระทบ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.59 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.524 และอันดับ
สุดท้ายการมีส่วนร่วมของประชาชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.56 มีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.561
ตอนที่ 3 การเปรี่ยบเทียบความแตกต่างของปัจจัยที่มี
ต่อแนวทางการแก้ไขฝุ่นละอองขนาด 2.5 ไมครอน ระหว่างเพศ
อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ

ัฏรำ

จากตารางที่ 1 พบว่า เมื่อพิจารณาปัจจัยที่มีต่อแนวทาง
การแก้ไขปัญหา PM2.5 ด้านต่าง ๆ สามารถเรียงล�ำดับจากมากไป
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�ำดับ และปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ไขปัญหา PM2.5 จาก
ทัศนคติของประชาชน ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาด 2.5
ไมครอน ในภาพรวมพบว่า การประชาสัมพันธ์หรือการให้ข้อมูล

ร้อยละ X̄
90.4
76
71.6
84

รรณ

X̄
4.52 (5)
0.76 (1)
3.58 (5)
0.84 (1)

ไพพ

ปัจจัยที่มีต่อแนวทางการแก้ไขปัญหา PM2.5
ทัศนคติของประชาชน
ความรู้ความเข้าใจของประชาชน
การมีส่วนร่วมของประชาชน
ความคิดเห็นของประชาชนต่อผลกระทบ
* ( ) คะแนนเต็ม

ปัจจัยที่มีผลต่อแนวทางการแก้ไขฝุ่นละอองขนาด 2.5 ไมครอน
ความรู้ความเข้าใจ
การมีส่วนร่วม
ความคิดเห็นของ
ปัจจัยส่วนบุคคล ทัศนคติของประชาชน
		
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
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ตารางที่ 2 การเปรี ย บเทียบความแตกต่างของปัจจัยที่ มีต ่ อ แนวทางการแก้ ไขฝุ ่ น ละอองขนาด 2.5 ไมครอน ระหว่ า งเพศ อายุ
		 ระดับการศึกษา และอาชีพ
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จากตารางที่ 2 สามารถสรุปได้ว่า
1. ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีเพศที่แตกต่างกัน มีผลต่อการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไข PM2.5 แตกต่างกัน
2. ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอายุที่แตกต่างกัน มีผลต่อความ
รูค้ วามเข้าใจของประชาชน และการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการ
แก้ไข PM2.5 แตกต่างกัน

3. ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษา และอาชี พ
ที่แตกต่างกัน มีผลต่อทัศนคติของประชาชน ความรู้ความเข้าใจ
ของประชาชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไข PM2.5
แตกต่างกัน
ตอนที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของประชาชน
กับความรูค้ วามเข้าใจของประชาชน การมีสว่ นร่วมของประชาชน
และผลกระทบที่ได้รับ
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ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของประชาชนกับความรู้ความเข้าใจของประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชน
		 และผลกระทบที่ได้รับ

ี

รรณ

พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ
ที่ แ ตกต่ า งกั น มี ร ะดั บ ความรู ้ ค วามเข้ า ใจในปั ญ หาหมอกควั น
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. ทัศนคติของประชาชนต่อแนวทางแก้ไขปัญหา PM2.5
พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด และจากสมมติฐานประชาชนที่มีเพศ
อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ที่แตกต่างกัน จะมีทัศนคติของ
ประชาชนต่อแนวทางแก้ไขปัญหา PM2.5 แตกต่างกัน นั้นคือ ระดับ
การศึกษาและอาชีพทีแ่ ตกต่างกัน จะมีผลต่อทัศนคติของประชาชน
ต่อแนวทางแก้ไขปัญหา PM2.5 สอดคล้องกับ ผลการศึกษาของ
Majumder, Sihabut, and Saroar (2019) พบว่า ระดับการศึกษา
และอาชีพ มีความสัมพันธ์กับแนวปฏิบัติในการป้องกันฝุ่นละออง
ขนาดเล็กที่สูดดมได้ ในท�ำนองเดียวกัน ระดับความรู้และทัศนคติ
มีความสัมพันธ์กับแนวปฏิบัติในการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กที่
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัย เรื่อง ทัศนคติของประชาชนต่อแนวทาง สูดดมได้ และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ จิราภรณ์ หลาบค�ำ,
การแก้ไขฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน กรุงเทพมหานคร จินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา และธนาพร ทองสิม (2017) พบว่า
ทัศนคติของพนักงานในการป้องกันฝุ่น มีทัศนคติอยู่ในระดับดีมาก
สามารถสรุปและอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ความรูค้ วามเข้าใจของประชาชนต่อแนวทางการแก้ไข เนื่องจากทัศนคติเป็นความคิดเห็น ความเชื่อ ความรู้สึกนึกคิดที่ได้
ปัญหา PM2.5 พบว่า อยู่ในระดับมาก และจากสมมติฐานปัจจัยส่วน จากการเรียนรู้ประสบการณ์ที่จะท�ำให้บุคคลใช้ในการตัดสินใจ
บุคคลที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ที่แตกต่างกัน จะท�ำให้ ในการป้องกันฝุ่น
3. การมีส่วนร่วมประชาชนต่อแนวทางแก้ไขปัญหา
มีความรูค้ วามเข้าใจของประชาชนต่อแนวทางการแก้ไขปัญหา PM2.5
แตกต่างกัน นั้นคือ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพที่แตกต่างกัน PM2.5 อยู่ในระดับมาก และจากสมมติฐานประชาชนที่มีเพศ อายุ
จะมีผลต่อความรู้ความเข้าใจของประชาชนต่อแนวทางการแก้ไข ระดับการศึกษา และอาชีพ แตกต่างกัน จะท�ำให้การมีส่วนร่วม
ปัญหา PM2.5 สอดคล้องกับ ศศิธร มะโนมัน่ , สุธาวัลย์ พงศ์พริ ยิ ะจิต, ประชาชนต่อแนวทางแก้ไขปัญหา PM2.5 แตกต่างกัน สอดคล้องกับ
ปลื้มกมล ชาวนาหุบ, ปฏิภาณ สีสุก, ภาสกร มีมูลทอง, กุลสตรี ภาณุวัฒน์ หาญยุทธ และอรนันท์ กลันทปุระ (2564) พบว่า เพศ
แย้มมา, วัชรกร โพสกุล และกิตติพงษ์ ภู่พัฒน์วิบูลย์ (2562) ที่ต่างกัน มีผลต่อระดับการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง
พบว่า มีความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับ PM2.5 ในระดับมาก และ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. ความคิ ด เห็ น ของประชาชนต่ อ ผลกระทบในการ
สอดคล้องกับการศึกษาของ Qian et al. (2016) พบว่า ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิงร้อยละ 59.41 อายุ อาชีพ และระดับการศึกษา ป้องกัน PM2.5 อยู่ในระดับมาก และประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับ
แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 ซึง่ อายุและอาชีพ การศึกษา และอาชีพ แตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นของประชาชน
เป็นปัจจัยหลักที่เกี่ยวข้องกับระดับความรู้ด้านมลพิษทางอากาศ ต่อผลกระทบในการป้องกัน PM2.5 แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 รวมถึงสอดคล้องกับ ณภัทร Xiong et al. (2018) พบว่า เพศหญิง อายุ 50-60 ปี มีความรู้
พงษ์เทอดศักดิ,์ พัชรา ก้อยชูสกุล และพิรภานุวตั ณ์ ชืน่ วงศ์ (2558) เกี่ยวกับฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน และมีพฤติกรรม
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จากตารางที่ 3 สามารถสรุปได้ว่า
1. ทัศ นคติของประชาชนกับ ความรู้ความเข้า ใจของ
ประชาชนมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต�่ำ มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ 0.239 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. ทัศนคติของประชาชนกับการมีสว่ นร่วมของประชาชน
มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต�่ำ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
0.121 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. ทัศนคติของประชาชนกับความคิดเห็นต่อผลกระทบ
ของประชาชนมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกในระดั บ ต�่ ำ มาก มี ค ่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.133 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05

ทัศนคติของประชาชน
Pearson Correlation
0.239**
0.121*
0.133*

ไพพ

		
		
sig
1. ความรู้ความเข้าใจของประชาชน
0.000
2. การมีส่วนร่วมของประชาชน
0.019
3. ความคิดเห็นของประชนต่อผลกระทบ
0.010
* มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05, ** มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน และสร้างทัศนคติ
เนือ่ งจากทัศนคติเกิดมาจากการเรียนรูห้ รือประสบการณ์ทสี่ ามารถ
เปลี่ยนแปลงได้หากมีการสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง
รวมถึงการร่วมมือกัน ท�ำให้เกิดการเรียนรูท้ ศั นคติและเปลีย่ นแปลง
พฤติกรรม
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ในการป้องกันตนเองเพือ่ ลดความเสีย่ งเกีย่ วกับการสัมผัสฝุน่ ละออง
ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน และสอดคล้องกับ ณภัทร พงษ์เทอดศักดิ,์
พัชรา ก้อยชูสกุล และพิรภานุวัตณ์ ชื่นวงศ์ (2558) พบว่า อาชีพ
ที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการป้องกันตนเองในภาวะหมอกควัน
ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพที่แตกต่างกัน
5. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจของ
ประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชน และความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อผลกระทบ กับทัศนคติของประชาชนต่อแนวทางแก้ไข
ปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน กรุงเทพมหานคร
พบว่า ความรูค้ วามเข้าใจของประชาชน การมีสว่ นร่วมของประชาชน
และความคิดเห็นของประชาชนต่อผลกระทบ มีความสัมพันธ์กับ
ทัศนคติของประชาชนทางบวกในระดับต�่ำ สอดคล้องกับการศึกษา
ของ วีระศักดิ์ จรบุรมย์, กวี ไชยศิริ และคงศักดิ์ บุญยะประณัย
(2558) พบว่า ความรู้ ทัศนคติ มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการป้องกันและการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองที่มี
ผลกระทบต่อสุขภาพ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
ความรูม้ คี วามสัมพันธ์กบั การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการป้องกัน
และการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในทางลบ กล่าวคือ เมื่อความรู้เรื่อง
ฝุ่นละอองและโรคที่มาจากฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น จะท�ำให้การส่วนร่วม
ของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจะลดลง
แต่ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ป้องกันและการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในทางบวก กล่าวคือ เมื่อ
ทัศนคติเกี่ยวกับฝุ่นละอองและโรคที่มาจากฝุ่นละอองเพิ่มมากขึ้น
จะท�ำให้การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและการแก้ไข
ปัญหาฝุ่นละอองเพิ่มมากขึ้น และจากการศึกษาของ ภาณุวัฒน์
หาญยุทธ และ อรนันท์ กลันทปุระ (2564) พบว่า ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับฝุ่นละออง มีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในทางลบ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ถ้าหากประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
การแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง ซึ่งจะส่งผลให้กระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนไม่ ทั่ ว ถึ ง เนื่ อ งจากการสร้ า งความรู ้ ค วามเข้ า ใจ
ยังไม่มีประสิทธิภาพและประชาชนที่มีความรู้ยังมีจ�ำนวนไม่มาก
เท่าที่ควร อย่างไรก็ตาม หากหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องส่งเสริมให้ประชาชนมีความรูค้ วามเข้าเกีย่ วกับฝุน่ ละออง
และตระหนักถึงผลกระทบของฝุ่นละอองที่มีต่อสุขภาพจะสามารถ
ช่วยแก้ไขปัญหาได้

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะน�ำผลการวิจัยไปใช้
เป็นแนวทางในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นให้กับประชาชนรับทราบเกี่ยวกับปัญหาฝุ่นละอองขนาด
ไม่เกิน 2.5 ไมครอน เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมประชาชนต่อ
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาทักษะการสร้างความรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลังได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ 2) เปรียบเทียบทักษะการสร้างความรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
หาความรู้กับเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม กลุ่มตัวอย่าง คือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จ�ำนวน
27 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ จ�ำนวน
4 แผน 2) แบบประเมินทักษะการสร้างความรู้ แบบรูบริคส์ จ�ำนวน 3 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบทีแบบกลุ่มเดียว
ผลการวิจัย พบว่า
1. ทักษะการสร้างความรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้อยู่ในระดับดี
(X̄ = 2.90, S.D. = 0.24)
2. ทักษะการสร้างความรูข้ องนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลังจากได้รบั การจัดการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความรูน้ กั ศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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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.
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เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรียนรู้ (ประสาท เนืองเฉลิม, 2550 อ้างถึงใน มันทนา อ่อนรัศมี,
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา อาพันธ์ชนิต เจนจิต และเชษฐ์ ศิรสิ วัสดิ,์ 2559 : 118) ซึง่ การเรียน
22 ที่ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความ วิทยาศาสตร์นอกจากจะเน้นกระบวนการเรียนรู้แล้วยังเน้นการใช้
สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส�ำคัญ ความคิดอย่างเป็นระบบ โดยที่การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ
ทีส่ ดุ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542 : 13-14) การจัดการศึกษาระดับ สืบเสาะหาความรูแ้ บบวัฏจักรการเรียนรูน้ นั้ จะช่วยส่งเสริมให้ผเู้ รียน
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ส่วนหนึง่ คือระดับ ได้มกี ารพัฒนาความรูแ้ ละการคิดได้เป็นอย่างดี เพราะแต่ละขัน้ ตอน
ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนที่หลักสูตรก�ำหนด ของการจัดการเรียนรู้นักเรียนจะต้องใช้ความคิดในการวางแผน
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อพัฒนามหาบัณฑิต ให้มีคุณลักษณะ ลงมือปฏิบัติและใช้เหตุผลในการตัดสินใจ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
ต่าง ๆ โดยข้อ 2 ระบุวา่ สามารถออกแบบหลักสูตรและจัดการเรียน ด้วยตนเอง อีกทั้งการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณต้อง
การสอนให้สอดคล้องและเหมาะสมกับท้องถิ่น มีมาตรฐานและ ค�ำนึงถึงพัฒนาการของนักเรียนและเนื้อหาที่ใช้จัดการเรียนรู้ด้วย
ั นาการทางความคิดสูงและเนือ้ หาทีใ่ ช้ในการจัดการ
ทันต่อความเปลีย่ นแปลงทางวิชาการและสังคมในอนาคต นอกจากนัน้ ถ้านักเรียนมีพฒ
ระบุผลการเรียนรู้ด้านหนึ่งคือ ทักษะทางปัญญา ข้อ 3 ว่าสามารถ เรียนรูเ้ อือ้ อ�ำนวยต่อการฝึกทักษะการคิดก็จะสามารถพัฒนาการคิด
วิเคราะห์ปญ
ั หาทีเ่ กิดขึน้ ในการปฏิบตั กิ าร และข้อ 4 ระบุวา่ สามารถ อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
จากที่กล่าวมาแล้ว ผู้วิจัยจึงน�ำแนวคิดการจัดการเรียนรู้
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน โดยก�ำหนดกลยุทธ์การสอน
ข้อ 3 คือ การสอนโดยให้ผเู้ รียนเป็นผูส้ ร้างองค์ความรู้ (มหาวิทยาลัย แบบสืบเสาะหาความรู้มาเสริมสร้างทักษะการสร้างความรู้ โดย
ราชภัฏนครสวรรค์, 2561: 11-67) ซึ่งการจัดการเรียนรู้ในสังคม อาศัยขั้นตอนการจัดกิจกรรมในการสืบเสาะหาความรู้มาสร้าง
ปัจจุบันหรือการจัดเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีทักษะการเรียนรู้และ ข้อความรู้ของตนเองจากการท�ำความเข้าใจเชื่อมโยงข้อมูลใหม่กับ
นวัตกรรมทีจ่ ำ� เป็นอย่างหนึง่ คือ การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ (critical ข้อมูลเดิม โดยท�ำการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
thinking) (Bernie and Charles (2009 : 50-54) ผู้วิจัยจึงใช้เป็น ความรูท้ มี่ ตี อ่ ทักษะการสร้างความรูข้ องนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
เนือ้ หาเพือ่ พัฒนานักศึกษาให้สามารถวิเคราะห์ปญ
ั หาและแก้ปญ
ั หา เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการสร้าง
จนเกิดทักษะการสร้างความรู้ สามารถออกแบบและจัดการเรียน ความรู้ให้เพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
การสอนให้แก่ผู้เรียนที่ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม นับเป็น
อีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้เรียนในความรับผิดชอบของนักศึกษา วัตถุประสงค์ของการวิจัย
มี ทั ก ษะการเรี ย นรุ ้ แ ห่ ง ศตวรรษที่ 21 ตามนโยบายของชาติ
1. เพื่อศึกษาทักษะการสร้างความรู้ของนักศึกษาระดับ
(ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559 : 25)
บัณฑิตศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
ทักษะการสร้างความรู้ เป็นความสามารถในการสร้าง
2. เพือ่ เปรียบเทียบทักษะการสร้างความรูข้ องนักศึกษา
ข้อความรู้ของตนเองจากการท�ำความเข้าใจเชื่อมโยงข้อมูลใหม่กับ ระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
ข้อมูลเดิม (ชนาธิป พรกุล, 2554 : 258) ซึ่งในการเรียนการสอน กับเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม
ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาผู ้ เรี ย นบางกลุ ่ ม จะเรี ย นรู ้ ข ้ อ มู ล ใหม่ โดย
ไม่เชือ่ มโยงกับข้อมูลเดิม ท�ำให้เกิดการจ�ำในระยะสัน้ เรียกคืนได้ยาก สมมติฐานการวิจัย
และเกิดการเรียนรู้ไม่มากเท่าที่ควร ซึ่งเห็นได้จากการทดสอบ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูแ้ บบ
กลางภาคและปลายภาคที่นักศึกษาจดจ�ำแนวคิดในต�ำรามาตอบ สืบเสาะหาความรู้มีทักษะการสร้างความรู้สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75
โดยไม่สามารถยกตัวอย่างเชื่อมโยงความรู้กับสถานการณ์ที่พบเห็น ของคะแนนเต็ม
ในวิชาชีพครูของตนเอง (พรสิริ เอี่ยมแก้ว, 2561 : 18)
การจัดการเรียนรูท้ สี่ ามารถพัฒนาทักษะการสร้างความรู้ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
มีหลายวิธี วิธีหนึ่งคือการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ซึ่ง
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยอาศัยแนวคิด ทฤษฎีการสร้าง
หมายถึง การจัดการเรียนรูท้ ใี่ ห้ผเู้ รียนได้คน้ คว้าหาค�ำตอบอย่างเป็น องค์ความรูด้ ว้ ยตนเอง (constructivism) ของเพียเจต์ และวีกอ็ ทสกี
ระบบ เพื่อน�ำสู่การสร้างองค์ความรู้ (ประสาท เนืองเฉลิม, 2558 : ซึง่ ทิศนา แขมมณี (2555 : 90-94) อธิบายว่า ทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์
147-148) รวมทั้ ง ยั ง เป็ น รู ป แบบการสอนที่ เ น้ น การถ่ า ยโอน หรือทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง มีรากฐานมาจากทฤษฎี
การเรียนรู้และให้ความส�ำคัญกับการตรวจสอบความรู้เดิมของ พัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์และวีก็อทสกี โดยเพียเจต์
นักเรียน นักเรียนจะสร้างความรู้จากพื้นความรู้เดิมท�ำให้นักเรียน อธิบายว่า พัฒนาการทางสติปญ
ั ญาของบุคคลมีการปรับตัวผ่านทาง
พรรณราย เทียมทัน, พรสิริ เอี่ยมแก้ว, นิเวศน์ ค�ำรัตน์
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กระบวนการซึมซับ จัดระบบจนเกิดภาวะสมดุล ทีเ่ ป็นไปตามล�ำดับขัน้
1. โครงสร้างทางปัญญา (schema) หรือความรูเ้ ดิม เป็น
จากการมีปฏิสมั พันธ์และประสบการณ์กบั สิง่ แวดล้อมตามธรรมชาติ ที่เก็บข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงกัน เกิดจากการน�ำข้อมูลจ�ำนวนมาก
ประสบการณ์ ที่ เ กี่ ย วกั บ การคิ ด เชิ ง ตรรกะและคณิ ต ศาสตร์ มาจัดใหม่ให้เป็นระบบที่มีความหมายของมโนทัศน์ ทักษะ หรือ
การถ่ายทอดทางสังคม วุฒภิ าวะ และกระบวนการพัฒนาความสมดุล เหตุการณ์
ส�ำหรับวีกอ็ ทสกีอธิบายว่า พัฒนาการทางสติปญ
ั ญาของบุคคลได้รบั
2. กระบวนการทางปัญญา (cognitive process) เป็น
อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมทั้งที่เป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและ กระบวนการจัดกระท�ำกับข้อมูลในสมองของผู้เรียน เพื่อท�ำความ
สิ่งแวดล้อมทางสังคม โดยมีภาษาเป็นเครื่องมือส�ำคัญของการคิด เข้าใจหรือท�ำให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงนี้เรียกว่า
และการพัฒนาสติปัญญาขั้นสูง จากแนวคิดดังกล่าวผู้วิจัยจึงน�ำมา การปรับตัว ประกอบด้วย 2 กระบวนการ คือ กระบวนการดูดซึม
เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความรูโ้ ดยขัน้ ตอน (assimilation) และกระบวนการปรับสภาวะ (accommodation)
น�ำเข้าสูบ่ ทเรียนจะเป็นการกระตุน้ ความสนใจของนักศึกษาจากการ การปรับตัวเป็นการสร้างความสมดุลระหว่างกระบวนการดูดซึมและ
ปฏิสัมพันธ์กับสื่อและสิ่งแวดล้อม ที่เป็นค�ำถามหรือสื่อต่าง ๆ ของ กระบวนการปรับสภาวะ
ผู้วิจัย ที่ช่วยให้นักศึกษาสามารถก�ำหนดปัญหาและตั้งสมมติฐาน 		 กระบวนการดูดซึม (assimilation) เป็นการคัดกรอง
เกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการรู้ อันน�ำไปสู่การทบทวนความรู้เดิม ขั้นส�ำรวจ ข้อมูลใหม่ หรือความรู้ใหม่เข้าไปเก็บรวมกับความรู้เดิมที่มีอยู่ใน
จะเป็ น การซึ ม ซั บ ความรู ้ ใ หม่ ข องนั ก ศึ ก ษา ผ่ า นการวางแผน โครงสร้างทางปัญญา ผู้เรียนใช้กระบวนการนี้เมื่อความรู้ใหม่
การปฏิบัติการค้นหาความรู้ การเก็บรวบรวมข้อมูล ขั้นอธิบาย แตกต่างจากความรู้เดิมไม่มาก
จะเป็นการวิเคราะห์ขอ้ มูลและน�ำมาอธิบายเปรียบเทียบความรูท้ ไี่ ด้รบั 		 กระบวนการปรั บ สภาวะ (accommodation)
ขั้นขยายความรู้ จะเป็นการจัดระบบเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ เป็นการปรับหรือเปลี่ยนแปลงความเข้าใจที่เคยมีอยู่แล้วให้เข้ากับ
ใหม่เข้าด้วยกันกลายเป็นองค์ความรู้ใหม่ หรือที่เรียกว่าเกิดภาวะ ข้อมูลใหม่ ผู้เรียนใช้กระบวนการนี้เมื่อไม่สามารถใช้กระบวนการ
สมดุลในสมองของนักศึกษา ขั้นประเมินผล จะเป็นการตรวจสอบ ดูดซึม เนื่องจากข้อมูลใหม่ไม่มีความใกล้เคียงหรือสัมพันธ์กับ
องค์ความรู้ใหม่ที่นักศึกษาได้รับ โดยผู้วิจัยตรวจสอบผ่านเครื่องมือ ความรู้เดิม จ�ำเป็นต้องปรับความรู้ความเข้าใจเรื่องเดิมให้เข้ากับ
ที่หลากหลาย
ความรู้ใหม่ แล้วจึงจัดเก็บในโครงสร้างทางปัญญา
ส�ำหรับแนวทางในการวัดประเมินทักษะการสร้างความรู้
3. ข้อมูลใหม่หรือประสบการณ์ใหม่ เป็นข้อมูลที่อยู่ใน
ที่แบ่งเป็น 3 ทักษะย่อย คือ 1) ความสามารถในการอธิบาย สิง่ แวดล้อมรอบตัว ทีค่ รูนำ� มาสอนเพือ่ พัฒนาผูเ้ รียนทัง้ ด้านร่างกาย
ความรู ้ เ ดิ ม 2) ความสามารถในการอธิ บ ายความรู ้ ใ หม่ และ สติปัญญา อารมณ์และสังคม
3) ความสามารถในการจัดกระท�ำข้อมูลส�ำหรับทักษะการสร้าง
จากที่กล่าวมาจึงปรากฏความสัมพันธ์ของกรอบแนวคิด
ความรู้ ใช้องค์ประกอบของการสร้างความรู้ มี 3 ประการ คือ การวิจัย ดังภาพที่ 1
(ชนาธิป พรกุล, 2554 : 73-89)
จากที่กลาวมาจึงปรากฏความสัมพันธของกรอบแนวคิดการวิจัย ดังภาพที่ 1
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การจัดการเรียนรูแบบสืบ
เสาะหาความรู
ขั้นที่ 1 ขั้นนํา
ขั้นที่ 2 ขั้นสํารวจ
ขั้นที่ 3 ขั้นอธิบาย
ขั้นที่ 4 ขั้นขยายความรู
ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินผล


ตัวแปรตาม

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงทดลองเบื้องตน (preexperimental research) ใชแบบแผนการ
วิจัยกลุมเดียววัดผลหลังเรียน (one shot case study)

ประชากรและกลุมตัวอยาง
พรรณราย เทียมทัน, พรสิรประชากรที
ิ เอี่ยมแก้ว,่ใชนิใเวศน์
นการวิค�จำัรัยตครัน์้งนี้ คือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิ ช าหลั ก สู ตรและการสอน ภาคพิ เ ศษที่ เ รี ยนอยู ใ นภาคเรี ยนที่ 2 ป ก ารศึ ก ษา 2562 จํ า นวน 2
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ระหว่าง 0.66-1 และหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมิน
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น (pre- (RAI) มีค่าเท่ากับ 0.98
การเก็บรวบรวมข้อมูล
experimental research) ใช้แบบแผนการวิจัยกลุ่มเดียววัดผล
ผู ้ วิ จั ย ด� ำ เนิ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ด้ ว ยตนเอง โดย
หลังเรียน (one shot case study)
ด�ำเนินการดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ตามแผนการจัด
ประชากรที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ นั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ จ�ำนวน 4 แผน ๆ ละ 4 ชั่วโมง
การสอน ภาคพิเศษ ที่เรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 รวมใช้เวลาด�ำเนินการทดลอง 16 ชั่วโมง
2. ในแต่ละแผนมีการด�ำเนินการให้กลุ่มตัวอย่างปฏิบัติ
จ�ำนวน 2 ห้องเรียน จ�ำนวน 42 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร ดังนี้ 1) เขียนแผนการสอนและสาธิตการจัดการเรียนรู้ที่ฝึกทักษะ
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ทีก่ ำ� ลังศึกษา การคิด และ 2) เขียนแผนการสอนและสาธิตการสอนที่ฝึกทักษะ
อยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ�ำนวน 1 ห้องเรียน จ�ำนวน การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณทีส่ มั พันธ์กบั รายวิชาทีน่ กั ศึกษารับผิดชอบ
3. ผูว้ จิ ยั ประเมินทักษะการสร้างความรูต้ ามแบบประเมิน
27 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (cluster random
ทักษะการสร้างความรูท้ ผี่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ เป็นแบบรูบริคส์ 3 ทักษะย่อย
sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม
โดยก�ำหนดเกณฑ์เป็น 3 ระดับ คือ 3, 2 และ 1 คะแนน เมื่อได้
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรอิสระ คือ การจัดการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความรู้ ค่าเฉลีย่ ของคะแนนแต่ละข้อแล้ว น�ำมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินผล
ซึ่งมีการแปลผลตามระดับค่าเฉลี่ยจากอันตรภาคชั้น ดังนี้ (วาโร
ตัวแปรตาม คือ ทักษะการสร้างความรู้
เพ็งสวัสดิ์, 2551)
เครื่องมือที่ใช้วิจัย
		 2.50-3.00 หมายถึง มีทักษะการสร้างความรู้/
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มี 2 ประเภท คือ
ทักษะย่อยอยู่ในระดับ ดี
1. แผนการจัดการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความรู้ จ�ำนวน 					
4 แผน ๆ ละ 4 ชัว่ โมง ใช้เวลาในการจัดการเรียนรูจ้ ำ� นวน 16 ชัว่ โมง 		 1.50-2.49 หมายถึง มีทักษะการสร้างความรู้/
ทักษะย่อยอยู่ในระดับ พอใช้
ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพด้านความเหมาะสม โดยผู้เชี่ยวชาญ 					
ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ และพบว่า แผนการจัดการเรียนรู้ 		 1.00-1.49 หมายถึง มีทักษะการสร้างความรู้/
ทักษะย่อยอยูใ่ นระดับ ปรับปรุง
แบบสืบเสาะหาความรู้ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ 					
4. น�ำคะแนนทีว่ เิ คราะห์และแปลผลได้ ไปท�ำการทดสอบ
มากที่สุด (X̄ = 4.87, S.D. = 0.14)
2. แบบประเมินทักษะการสร้างความรู้ จ�ำนวน 1 ฉบับ ทางสถิติตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ 2
มีเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริคส์ 3 ระดับ ประกอบด้วย รายการ
ประเมิน จ�ำนวน 3 ทักษะย่อย คือ 1) ความสามารถในการอธิบาย ผลการวิจัย
ความรู ้ เ ดิ ม 2) ความสามารถในการอธิ บ ายความรู ้ ใ หม่ และ
ผู้วิจัยด�ำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของ
3) ความสามารถในการจัดกระท�ำข้อมูล ซึ่งผ่านการตรวจสอบ การวิจัย ดังนี้
ความตรง ความเหมาะสมของเนื้อหา ส�ำนวนภาษา ความถูกต้อง
1. การศึกษาทักษะการสร้างความรู้ของนักศึกษาระดับ
ขององค์ประกอบของทักษะการสร้างความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้าน บัณฑิตศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ และพบว่าแต่ละทักษะย่อย มีค่า

มห
าว

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาทักษะการสร้างความรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (n=27)
X̄
ทักษะการสร้างความรู้
S.D.
ระดับความสามารถ
1. ความสามารถในการอธิบายความรู้เดิม
3.00
0.00
ดี
2. ความสามารถในการอธิบายความรู้ใหม่
2.85
0.36
ดี
3. ความสามารถในการจัดกระท�ำข้อมูล
2.85
0.36
ดี
ภาพรวม
2.90
0.24
ดี

พรรณราย เทียมทัน, พรสิริ เอี่ยมแก้ว, นิเวศน์ ค�ำรัตน์
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ความสามารถในการอธิบายความรูใ้ หม่และความสามารถในการจัด
กระท�ำข้อมูลอยู่ในระดับดี (X̄ = 2.85)
2. การเปรียบเทียบทักษะการสร้างความรูข้ องนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
กับเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม

รรณ

จากตารางที่ 1 พบว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทีไ่ ด้รบั
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ มีทักษะการสร้างความรู้
ในภาพรวมอยู่ในระดับดี (X̄ = 2.90, S.D. = 0.24) เมื่อพิจารณา
เป็นรายทักษะย่อย พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ความสามารถในการ
อธิบายความรู้เดิมอยู่ในระดับดี (X̄ = 3.00) และค่าเฉลี่ยต�่ำสุดคือ

* นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

นอกจากนั้นในระหว่างการเรียนรู้ในขั้นที่ 2 ขั้นส�ำรวจ
นักศึกษาได้ปฏิบัติงานเป็นกลุ่มและร่วมกันพิจารณาก�ำหนดปัญหา
ของกลุม่ มีการตัง้ สมมติฐาน การรวบรวมข้อมูลและการบันทึกข้อมูล
จากสือ่ ทีห่ ลากหลาย เช่น เว็บไซต์ตา่ ง ๆ ต�ำรา ตัวอย่างแผนการสอน
โดยทั่วไปกับตัวอย่างแผนการสอนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การ
สังเกต การสาธิตของผู้สอน และการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้
สรุปผลการวิจัย
ตามแผนการสอนโดยทั่วไปกับการจัดการเรียนรู้ตามแผนการสอน
ในการวิจัยครั้งนี้ สามารถสรุปผลได้ดังนี้
1. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรู้ การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา เป็นต้น ท�ำให้เกิดการ
ปฏิสมั พันธ์กบั สือ่ และปฏิสมั พันธ์กบั เพือ่ นในกลุม่ มีการเปรียบเทียบ
แบบสืบเสาะหาความรู้มีทักษะการสร้างความรู้อยู่ในระดับดี
2. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรู้ ความเหมือนและความแตกต่าง ท�ำให้เกิดการรับรู้ข้อมูลใหม่
ส่วนในขัน้ ที่ 3 ขัน้ อธิบาย นักศึกษาได้มปี ฏิสมั พันธ์ภายในกลุม่
แบบสื บ เสาะหาความรู ้ มี ทั ก ษะการสร้ า งความรู ้ สู ง กว่ า เกณฑ์
ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คื อ น� ำ ข้ อ มู ล มาแปลความหมายและสรุ ป หาค� ำ ตอบและสร้ า ง
ค�ำอธิบายร่วมกันในแต่ละกลุ่ม และปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคือ
ร่วมกันอภิปรายทั้งห้องจนเกิดความคิดรวบยอด เป็นการน�ำสิ่งที่
อภิปรายผล
รับรู้ มาอธิบายจนกลายเป็นความสามารถในการอธิบายความรูใ้ หม่
จากผลการวิจัย สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้
1. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรู้ เช่น เมื่อรวบรวมข้อมูลองค์ประกอบของแผนการสอนและการจัด
แบบสืบเสาะหาความรู้มีทักษะการสร้างความรู้อยู่ในระดับดี ทั้งนี้ การเรียนรู้โดยทั่วไปเปรียบเทียบกับองค์ประกอบของแผนการสอน
อาจเป็นเพราะผูว้ จิ ยั ได้ออกแบบและจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการ และการจัดการเรียนรู้การคิดอย่างมีวิจารณญาณแล้ว นักศึกษา
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยแบ่งออกเป็น 5 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 แต่ละกลุ่มสามารถสร้างค�ำอธิบายได้แตกต่างกัน และเมื่อร่วมกัน
ขั้นน�ำเข้าสู่บทเรียน ผู้วิจัยตั้งค�ำถามเพื่อให้นักศึกษามีการทบทวน อภิปรายทั้งห้อง ท�ำให้ได้ประเด็นที่ครอบคลุม ได้แก่ มีความ
ความรูเ้ ดิมหรืออธิบายความรูเ้ ดิม เช่น ความรูเ้ กีย่ วกับองค์ประกอบ เหมือนกันคือ องค์ประกอบในแผนการสอน แต่มีความแตกต่างกัน
ของแผนการสอนและการจัดการเรียนรูโ้ ดยทัว่ ไป แล้วให้ผเู้ รียนระบุ หลายองค์ประกอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขั้นตอนของกิจกรรมที่
ปั ญ หาที่ เชื่ อ มโยงระหว่ า งแผนการสอนและการจั ด การเรี ย นรู ้ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ต้องฝึกทักษะการคิดที่หลากหลาย
โดยทั่วไปกับการแผนการสอนและการจัดการเรียนรู้การคิดอย่างมี อั น จะช่ ว ยในการตั ด สิ น ใจ รวมทั้ ง สื่ อ การสอนที่ ต ้ อ งพิ จ ารณา
วิจารณญาณ อันก่อให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นว่าแผนการสอน ความน่าเชือ่ ถือจากเหตุผลทีไ่ ม่ถกู ต้อง และแหล่งข้อมูล ทีส่ นับสนุน
และการจั ด การเรี ย นรู ้ ก ารคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณแตกต่ า งกั บ แต่ละข้อโต้แย้ง เป็นต้น
ส�ำหรับในขั้นที่ 4 ขั้นขยายความรู้ นักศึกษาได้ร่วมกัน
แผนการสอนและการจัดการเรียนรู้โดยทั่วไปอย่างไร เป็นต้น
อภิปราย มีการซึมซับและจัดกระท�ำข้อมูล เกิดการเชื่อมโยงความรู้
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จากตารางที่ 2 พบว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทีไ่ ด้รบั
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้มีทักษะการสร้างความรู้
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05

ไพพ

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบทักษะการสร้างความรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
		 กับเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม
คะแนนเกณฑ์
X̄
กลุ่มตัวอย่าง
คะแนนเต็ม
S.D.
t
Sig.
(75%)
27
3
2.4
2.90
0.24
8.63*
0.000
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การสืบเสาะหาความรู้ การได้ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่เป็นเพื่อน
ตลอดจนสื่ อ ที่ ห ลากหลาย เพื่ อ ทบทวนให้ เ ป็ น ปั ญหาของกลุ่ม
การร่วมกันตั้งสมมติฐาน การร่วมกันค้นคว้าหาค�ำตอบ การเก็บ
รวบรวมข้อมูล ท�ำให้สมองรับรู้ข้อมูลใหม่ และขั้นที่ 3 ขั้นอธิบาย
การปฏิสมั พันธ์พดู คุยทัง้ ภายในกลุม่ และระหว่างกลุม่ มีการวิเคราะห์
เชื่อมโยงและสร้างค�ำอธิบายร่วมกัน ท�ำให้มีการน�ำข้อมูลใหม่ทรี่ ับรู้
มาร่วมกันอธิบาย เพือ่ ฝึกฝนความสามารถในการอธิบายความรูใ้ หม่
แต่เนื่องจากธรรมชาติของสมองข้อมูลที่ผ่านการรับรู้แล้วจะถูกน�ำ
ไปเก็บไว้ในความจ�ำระยะสัน้ ซึง่ อาจคงอยูเ่ พียง 15-30 วินาทีเท่านัน้
จึงต้องมีกลวิธใี นการน�ำไปเก็บไว้ในความจ�ำระยะยาว (ทิศนา แขมมณี,
2555 : 84) ท�ำให้การสืบเสาะหาความรู้มีการเชื่อมโยงความรู้ใหม่
ให้เข้ากับความรูเ้ ดิมในขัน้ ที่ 4 ขัน้ ขยายความรู้ โดยนักศึกษาร่วมกัน
อภิปราย สมองมีการจัดกระท�ำข้อมูล จัดระเบียบความคิด เชือ่ มโยง
กับสิง่ ที่เรียนรู้มาแล้วจนกลายเป็นองค์ความรู้ที่สร้างขึ้น เพือ่ ฝึกฝน
ความสามารถในการจัดกระท�ำข้อมูล
นอกจากนัน้ การทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างตามแนวคิดทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง โดยมีกิจกรรมฝึกฝนทักษะการสร้างความรู้
ที่ครอบคลุมองค์ประกอบของการสร้างความรู้ (ชนาธิป พรกุล,
2554 : 73-89) 3 ประการ คือ 1. โครงสร้างทางปัญญาหรือความรูเ้ ดิม
2. กระบวนการทางปัญญา ที่เป็นกระบวนการจัดกระท�ำกับข้อมูล
ในสมองของผู้เรียน ซึ่งแบ่งเป็นกระบวนการดูดซึมหรือซึมซับ และ
กระบวนการปรับสภาวะ และ 3. ข้อมูลใหม่หรือประสบการณ์ใหม่
นอกจากนั้นได้ปฏิบัติตามแนวทางการน�ำทฤษฎีการสร้างความรู้
ด้วยตนเองไปใช้ คือ เน้นทีก่ ระบวนการและขัน้ ตอนการสร้างความรู้
(ทิศนา แขมมณี, 2555 : 94) โดยผูว้ จิ ยั มีคำ� แนะน�ำแนวทางการแปล
และสร้างความหมายพอสังเขป เพื่อเป็นทิศทางให้นักศึกษาได้รับ
ประสบการณ์ตรงตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับบทความวิจัย
ของ Kirschner, Sweller and Clark (2010) ที่ระบุว่า การเรียน
การสอนตามทฤษฎีการสร้างความรูด้ ว้ ยตนเอง การสอนแบบค้นพบ
ปัญหาเป็นฐาน ประสบการณ์ และแบบสืบเสาะหาความรู้ จะมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลจนผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเองหรือจัดเก็บความรู้ไปอยู่ในหน่วยความจ�ำระยะยาวได้
ต้องมีคำ� แนะน�ำเพือ่ เชือ่ มโยงความรูเ้ ดิมกับสิง่ ทีค่ น้ พบ (ความรูใ้ หม่)
สั้น ๆ หากไม่ฝึก ความรู้ใหม่จะหายไปภายในเวลา 30 วินาที
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เดิมกับความรูใ้ หม่ ซึง่ เป็นความสามารถในการจัดกระท�ำข้อมูล เช่น
ภายหลังนักศึกษาสร้างความคิดรวบยอดโดยเปรียบเทียบการจัด
การเรียนรูก้ ารคิดอย่างมีวจิ ารณญาณกับการจัดการเรียนรูโ้ ดยทัว่ ไป
แล้ว ได้เชื่อมโยงกับความรู้เดิมเรื่อง ทักษะการคิดประเภทต่าง ๆ
ตลอดจน เหตุผลที่ไม่ถูกต้อง ท�ำให้เมื่อมีส่วนร่วมจัดการเรียนรู้
การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณด้วยตนเอง จึงมีความพยายามผสมผสาน
ความรู้เกี่ยวกับทักษะการคิดต่าง ๆ มาออกแบบและน�ำความรู้
ทีส่ ร้างขึน้ มาใช้ในการจัดการเรียนรูก้ ารคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ได้แก่
ทักษะการระบุเรือ่ งราวและประเด็นปัญหา ทักษะการรวบรวมข้อมูล
และจัดระบบข้อมูล ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการเชื่อมโยงความ
สัมพันธ์เชิงเหตุผลของข้อมูล ทักษะการประเมิน และทักษะการสรุป
อ้างอิงได้อย่างครบถ้วน
ส่วนในขั้นที่ 5 ขั้นประเมินผล ผู้สอนทดสอบความรู้
ความเข้าใจของผูเ้ รียนโดยใช้เครือ่ งมือทีห่ ลากหลาย เช่น แบบฝึกหัด
การเขี ย นแผนการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณเปรี ย บเที ย บกั บ แผน
การสอนโดยทั่วไป การทดลองการจัดการเรียนรู้การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ เปรียบเทียบกับการจัดการเรียนรู้โดยทั่วไป เป็นต้น
ซึง่ ผูว้ จิ ยั สร้างตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรูด้ ว้ ยตนเอง (ทิศนา
แขมมณี, 2555 : 90-94) ที่ระบุว่า พัฒนาการทางสติปัญญาของ
บุคคลมีการปรับตัวผ่านทางกระบวนการซึมซับ จัดระบบ จนเกิด
ภาวะสมดุ ล ที่ เ ป็ น ไปตามล� ำ ดั บ ขั้ น จากการมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ แ ละ
ประสบการณ์กบั สิง่ แวดล้อมทัง้ ทีเ่ ป็นสิง่ แวดล้อมทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมทางสังคม โดยมีภาษาเป็นเครื่องมือส�ำคัญของการคิด
และการพัฒนาสติปญ
ั ญาขัน้ สูง ซึง่ สอดคล้องผลการวิจยั ของมันทนา
อ่อนรัศมี, อาพันธ์ชนิต เจนจิต และเชษฐ์ ศิริสวัสดิ์ (2559) ที่ได้
ศึ ก ษาผลการใช้ กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ด ้ ว ยกระบวนการสื บ เสาะ
หาความรู้ เรือ่ ง ระบบต่อมไร้ทอ่ ส�ำหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�ำเพ็ญ” แล้วพบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัด
การเรียนรูด้ ว้ ยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เรือ่ ง ระบบต่อมไร้ทอ่
มี ทั ก ษะการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณหลั ง เรี ย นสู ง กว่ า ก่ อ นเรี ย น
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนด (ร้อยละ 70) อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรู้
แบบสื บ เสาะหาความรู ้ มี ทั ก ษะการสร้ า งความรู ้ สู ง กว่ า เกณฑ์
ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้วิจัยได้ออกแบบ
และจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
5 ขัน้ ดังได้กล่าวแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิง่ ขัน้ ที่ 1 ขัน้ น�ำเข้าสูบ่ ทเรียน
ผู้วิจัยตั้งค�ำถามเพื่อให้นักศึกษาได้ทบทวนความรู้เดิม และใช้เป็น
แนวทางในการก�ำหนดปัญหา เพือ่ ฝึกฝนความสามารถในการอธิบาย
ความรูเ้ ดิมทีเ่ กีย่ วข้องกับบทเรียน นอกจากนัน้ ในขัน้ ที่ 2 ขัน้ ส�ำรวจ
มีการแนะน�ำพอสังเขปเกี่ยวกับกระบวนการท�ำงานตามขั้นตอน

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. การออกแบบและจั ด การเรี ย นรู ้ แ บบสื บ เสาะหา
ความรู้ในส่วนที่ส่งเสริมความสามารถในการอธิบายความรู้เดิม
ผู้สอนควรตั้งค�ำถามที่ชัดเจน โดยเชื่อมโยงว่าความรู้ใหม่ที่ต้องการ
นั้นต้องใช้ความรู้เดิมเรื่องใด
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2. การออกแบบและจั ด การเรี ย นรู ้ แ บบสื บ เสาะหา
ความรู้ในส่วนที่ส่งเสริมความสามารถในการอธิบายความรู้ใหม่
ผู้สอนควรให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอนในการหา
ความรู้อย่างเป็นรูปธรรม
3. การออกแบบและจั ด การเรี ย นรู ้ แ บบสื บ เสาะหา
ความรูใ้ นส่วนทีส่ ง่ เสริมความสามารถในการจัดกระท�ำข้อมูล ผูส้ อน
ควรมีค�ำแนะน�ำหรือให้แนวทางการแปลและสร้างความหมาย
พอสังเขป โดยยกตัวอย่างที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจ�ำวันหรือความรู้
เดิม
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรท�ำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรูท้ บี่ รู ณาการสือ่ เทคโนโลยีรว่ มกันในแต่ละขัน้ ตอน
ซึ่งอาจจะส่งเสริมประสิทธิภาพในการเรียนรู้ด้านอื่น ๆ เพิ่มขึ้น
2. ควรท�ำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ที่มีผลต่อคุณลักษณะของตัวแปรอื่น ๆ ได้แก่
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ความสามารถในการ
แก้ปัญหา ทักษะในการแสวงหาความรู้ เป็นต้น
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 โดยศึกษาคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ได้แก่
ความเป็นผู้รู้จักเหตุ ความเป็นผู้รู้ผล ความเป็นผู้รู้จักตน ความเป็นผู้รู้จักประมาณ ความเป็นผู้รู้จักกาล ความเป็นผู้รู้จักชุมชน ความเป็น
ผู้รู้จักบุคคล และเสนอแนวทางพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 17
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ปีการศึกษา 2561
จ�ำนวน 317 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ คะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า 1) คุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 17 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X̄ = 3.42) เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความเป็นผู้รู้จัก
เหตุผล (X̄ = 3.57) รองลงมา คือ ด้านความเป็นผู้รู้จักชุมชน (X̄ = 3.53) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด คือ ด้านความเป็นผู้รู้จักตน (X̄ = 3.20)
2) แนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ตาม
ความคิดของครูผู้สอน คือ ผู้บริหารควรด�ำเนินแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน ผู้บริหารควรรับรู้ผลจากการกระท�ำของตนเอง
ผู้บริหารควรใช้หลักธรรมในการบริหารงาน ผู้บริหารควรใช้จ่ายแบบพอประมาณและบริโภคปัจจัย 4 ผู้บริหารควรให้ความส�ำคัญกับเวลา
ราชการ ผู้บริหารควรเข้าถึงชุมชนให้ชุมชุนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ผู้บริหารควรให้รางวัลแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีความรับผิดชอบ
ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีความจ�ำเป็นต้องพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้
แนวทางที่กล่าวมาข้างต้น
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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.
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โรงเรียนมัธยมศึกษาเป็นหน่วยงานส�ำคัญที่จัดการศึกษา
เพือ่ สร้างประชากรให้มคี ณ
ุ ภาพ บุคคลทีม่ บี ทบาทเกีย่ วข้องโดยตรง
ที่ทําให้การจัดการศึกษาในสถานศึกษาประสบความสําเร็จ คือ
ผูบ้ ริหารโรงเรียน ครูปฏิบตั กิ ารสอน และบุคลากรต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยเฉพาะผู้บริหารโรงเรียนนั้น เป็นกลไกสําคัญที่จะทําให้การ
ดาํ เนินงานของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ และสามารถพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนให้บรรลุเป้าหมายได้ เพราะผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้กําหนด
นโยบาย และตัดสินใจในระดับโรงเรียนภายใต้เงือ่ นไขของทรัพยากร
การบริหารทีม่ อี ยูอ่ ย่างจํากัด ซึง่ นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ (2556 : 4)
ได้ให้แนวคิดว่า การบริหารเป็นทัง้ ศาสตร์และศิลป์ กล่าวคือ ผูบ้ ริหาร
ต้องมีหลักในการทํางาน ยึดกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ธรรมเนียม
และประเพณีเป็นหลักและต้องมีศิลปะในการครองตน ครองคน
และครองงานต้องศึกษางานและพฤติกรรมของผู้ร่วมงานซึ่งเป็น
ยุทธศาสตร์ในการทํางานของผูบ้ ริหารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ คือ ต้องมอง
เห็นลักษณะเด่นสําคัญของครูให้พบความสามารถ ความสน ใจของ
ครูแต่ละคน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนความสามารถ และความสนใจ
ของครูแต่ละคนให้เจริญงอกงามขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์แก่ครูและ
การบริหารงานให้ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
การบริ ห ารโรงเรี ย นที่ ผ ่ า นมา สงวน สุ ท ธิ เ ลิ ศ อรุ ณ
(2556 : 55) ได้ให้ข้อสังเกตว่าผู้บริหารโรงเรียน มักจะมีพฤติกรรม
ทางการบริหารทีไ่ ม่เป็นไปตามความคาดหวังของสังคมจึงทาํ ให้เกิด
ปัญหาและอุปสรรคเกีย่ วกับการบริหารงานจนทาํ ให้มผี ลกระทบต่อ
คุณภาพการศึกษาอย่างมาก ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะ
เป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อมอาจเกีย่ วข้องกับผูบ้ ริหารโรงเรียน เช่น
ผู้บริหารไม่ตั้งใจทํางาน ไม่อุทิศเวลาให้กับทางราชการ เอาเปรียบ
ผู้ใต้บังคับบัญชา เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ขาดความเที่ยงธรรม
ไม่ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งนี้ วีระ อําพันสุข (2557 : 191)
ศึกษาพบว่า สาเหตุที่ทําให้การบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน
ล้มเหลว ได้แก่ การขาดคุณธรรมในการบริหารงาน ไม่มมี นุษยสัมพันธ์
ไม่แสวงหาความรู้เกี่ยวกับการบริหารสมัยใหม่ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่
ไม่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน และ อรรถสิทธิ์ สิทธิสุนทร
(2555 : 9-8) ได้เสนอแนะว่า คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของผูบ้ ริหาร
จะต้องมีลักษณะที่สําคัญ 4 ประการ คือ 1) ภูมิฐาน หมายถึง
ความสง่าผ่าเผย ความสะอาดหมดจด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
และความพอเหมาะพอดี 2) ภูมิวุฒิ หมายถึง ความเป็นผู้มีความรู้
ในการปฏิบัติงาน กล่าวคือ จะต้องมีความรู้เฉพาะวิชาในวิชาการ
หน้าทีโ่ ดยตรงให้แตกฉาน และจะต้องมีความรูใ้ นวิชาการแขนงอืน่ ๆ
3) ภูมิธรรม ผู้นําหรือผู้บังคับบัญชาแม้จะมีภูมิฐานและภูมิวุฒิที่ดี
เลิศเพียงใดถ้าความประพฤติไม่ดี ไม่มวี นิ ยั จิตใจต�ำ่ ไร้ศลี ธรรมจรรยา
และวัฒนธรรม 4) ความจัดเจนในศิลปะ ผูบ้ ริหารทีม่ ปี ระสิทธิภาพนัน้
จะต้ องมี ค วามสามารถที่จะประยุก ต์หรือผสมผสานทั้ ง สามภู มิ

ด้ ว ยกั น เพื่ อ ให้ เ กิ ด การปฏิ บั ติ ง านให้ บ รรลุ ถึ ง เป้ า หมายโดยมี
ประสิทธิภาพ จากที่กล่าวมาข้างต้น คุณลักษณะหรือพฤติกรรม
การบริหารของผู้บริหาร โรงเรียนจึงเป็นปัจจัยด้านหนึ่งที่ทําให้การ
บริหารงานประสบความสําเร็จ ซึ่ง ปราการ บุตรโยจันโท (2558 :
132) ศึกษาวิจัยพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนนอกจากจะต้องเป็นผู้มี
ความรู้ทางวิชาการดีแล้ว ความเป็นผู้มีคุณธรรมจะทําให้ได้รับ
ความเชื่อถือและความร่วมมือจากผู้ร่วมงานและชุมชนทั้งนี้ ฉลอง
มาปรีดา (2557 : 11) กล่าวว่า การทีผ่ บู้ ริหารโรงเรียนขาดคุณธรรม
ในการบริหารงานมักเป็นเหตุให้เกิดผลเสียหายต่อการบริหารงาน
ในสถานศึกษา คือ ผู้ร่วมงานหมดกําลังใจเกิดความท้อถอยในการ
ทํางาน เกิดสภาพความขัดแย้ง ขาดความสามัคคีกนั ระหว่างผูบ้ ริหาร
กับครูจนเกิดการร้องเรียนกล่าวโทษกัน ผูท้ อี่ ยูใ่ นหน่วยงานเดียวกัน
ทะเลาะเบาะแว้ง ชิงดี ชิงเด่น แบ่งพรรค แบ่งพวก อิจฉาริษยา
กลั่นแกล้งกัน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน
กรรมการ โรงเรียน ฯลฯ ขาดความเชื่อถือ ขาดความความเชื่อมั่น
ไม่ไว้วางใจในตัวผูบ้ ริหาร และในทีส่ ดุ ก็จะไม่ให้ความร่วมมือในการ
สนับสนุนการจัดการศึกษา สภาพดังกล่าวเมือ่ เกิดขึน้ กับสถานศึกษาใด
ย่อมบั่นทอนประสิทธิภาพการทํางานของหน่วยงานนั้นบุคลากร
ขาดขวัญและกําลังใจ ขาดการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ผู้บริหาร
ไม่ได้รับความร่วมมือขาดความไว้วางใจจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
สถานศึกษา จึงนับได้ว่าเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสถานศึกษา
ทุก ๆ ด้าน
สภาพปัญหาดังกล่าวท�ำให้ผู้วิจัยสนใจในการศึกษาเรื่อง
แนวทางการพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมของผู ้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น
มัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
เพื่อน�ำผลการศึกษาในครั้งนี้น�ำไปพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม
ของผู้บริหารโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพือ่ ศึกษาระดับการแสดงออกด้านคุณธรรมจริยธรรม
ของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17
2. เพื่อน�ำเสนอแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เรื่อง
แนวทางการพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมของผู ้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น
มัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
ครั้งนี้ ซึ่งผู้วิจัยได้ด�ำเนินการศึกษาตามขั้นตอนต่อไปนี้
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			 3.1.2 ผู ้ วิ จั ย น� ำ แบบสอบถามตามจ� ำ นวน
ประชากรเก็บข้อมูล
			 3.1.3 สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมเนื้อหา
			 3.1.4 ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
			 3.1.5 น� ำ แบบสอบถามที่ ส ร้ า งแล้ ว เสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
		 3.2 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
			 3.2.1 น�ำแบบสอบถามที่ผ่านการแก้ไขและ
ปรับปรุงแล้ว เสนอผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 3 ท่าน
		 3.3 น�ำแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะ
ของผู้เชี่ยวชาญ
		 3.4 น�ำแบบสอบถามมาหาความเชือ่ มัน่ (Reliability)
เพื่อให้ได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์
		 3.5 น�ำแบบสอบถามทีผ่ า่ นการตรวจสอบความเชือ่ มัน่
และความสมบูรณ์ ไปใช้เก็บข้อมูลจริง
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
		 ผูว้ จิ ยั ด�ำเนินการเก็บข้อมูลโดยวิธกี ารน�ำแบบสอบถาม
ไปแจกครู
		 4.1 ขออนุญาตผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา
		 4.2 แจกแบบสอบถามครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา
5. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลดังนี้
		 5.1 น�ำข้อมูลได้จากแบบสอบถามไปวิเคราะห์ขอ้ มูล
		 5.2 ข้อมูลตอนที่ 1 สถานภาพของครูสงั กัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
		 5.3 ข้อมูลตอนที่ 2 ระดับการปฏิบัติของผู้บริหาร
		 5.4 น�ำผลทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์ทางสถิตมิ าแปลผล
		 5.5 ข้อมูลตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด
เกีย่ วกับแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผูบ้ ริหารโรงเรียน
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1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
		 - ประชากร
			 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ครูโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
ปีการศึกษา 2561 จ�ำนวน 1,773 คน
		 - กลุ่มตัวอย่าง
			 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ จ�ำนวน
317 คน
		 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
		 ผู้วิจัยได้ก�ำหนดตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
		 1.1 สถานภาพส่วนบุคคล ได้แก่
			 1.1.1 เพศ
			 1.1.2 อายุ
			 1.1.3 ประสบการณ์ในการท�ำงาน
			 1.1.4 วุฒิการศึกษา
		 1.2 ระดับการปฏิบัติด้านคุณธรรมจริยธรรมตาม
หลักสัปปุริสธรรม 7 ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 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 แนวทางการพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
		 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่
เกีย่ วกับแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผูบ้ ริหารโรงเรียน
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 แบ่งเป็น
3 ตอน คือ
		 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามสถานภาพ
		 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า
(Likert’s rating scales) จ�ำนวน 7 ด้าน
		 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด เกีย่ วกับแนวทาง
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
3. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ
		 3.1 การสร้างเครื่องมือ
			 3.1.1 ศึกษาเอกสาร
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ผลการวิจัย

จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ระดับการแสดงออกด้านคุณธรรมจริยธรรมตามหลัก
สัปปุริสธรรม 7 ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง (X̄ = 3.42) เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความเป็นผู้รู้จักเหตุผล (X̄ = 3.57) รองลงมา
คือ ด้านความเป็นผู้รู้จักชุมชน (X̄ = 3.53) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด
คือ ด้านความเป็นผู้รู้จักตน (X̄ = 3.20 )
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หน้าที่ได้อย่างเหมาะสม (X̄ = 3.47) รองลงมาคือ มีการบริหารงาน
ทันเวลาโดยใช้ความรู้และความสามารถอย่างเต็มที่ ( X̄ = 3.38)
ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด คือ มีการประเมินผลระหว่างปฏิบัติงาน
และพิจารณาปรับปรุงพัฒนางานให้ก้าวหน้าทันเหตุการณ์เสมอ
(X̄ = 3.28)
		 1.6 ด้ า นความเป็ น ผู ้ รู ้ จั ก ชุ ม ชน พบว่ า ระดั บ
การแสดงออกของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
(X̄ = 3.53) เมื่อพิจารณาตามรายด้าน ด้านความเป็นผู้รู้จักชุมชน
พบว่ า ด้ า นที่ มี ค ่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ รู ้ ต ระหนั ก รู ้ เข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
ขนบธรรมเนียม ประเพณีของสังคมที่โรงเรียนตั้งอยู่ ( X̄ = 3.72)
รองลงมาคือ ปฏิบัติตนได้สอดคล้องกับขนบธรรมเนียม ประเพณี
ของท้องถิ่น (X̄ = 3.59) ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด คือ มีความเข้าใจ
ในบริบทของชุมชนอย่างทั่วถึง (X̄ = 3.41)
		 1.7 ด้ า นความเป็ น ผู ้ รู ้ จั ก บุ ค คล พบว่ า ระดั บ
การแสดงออกของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
(X̄ = 3.50) เมื่อพิจารณาตามรายด้าน ด้านความเป็นผู้รู้จักบุคคล
พบว่า ด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุด คือ เปิดโอกาสให้ทกุ คนได้พฒ
ั นาตนเอง
ตามความสามารถอย่างเต็มที่ (X̄ = 3.55) รองลงมาคือ เปิดโอกาส
ให้ทุกคนได้พัฒนาตนเองตามความสามารถอย่างเต็มที่ (X̄ = 3.53)
ส่วนทีม่ คี า่ เฉลีย่ ต�ำ่ สุด คือ สร้างขวัญและก�ำลังใจเพือ่ ให้ครูมคี วามสุข
ในการปฏิบัติงาน (X̄ = 3.43 )
2. แนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 17 ตามความคิดของครู พบว่า
		 2.1 ด้านความเป็นผู้รู้จักเหตุ
			 ผูบ้ ริหารควรด�ำเนินแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้
ในโรงเรียน จ�ำนวน 36 คน รองลงมาคือ ควรวางแผนการท�ำงาน
ก่อนลงมือท�ำ จ�ำนวน 25 คน และควรรับฟังข้อเสนอแนะจากครู
อาวุโส จ�ำนวน 13 คน
		 2.2 ด้านความเป็นผู้รู้ผล
			 ผู้บริหารควรรับรู้ผลจากการกระท�ำของตนเอง
จ�ำนวน 46 คน รองลงมาคือ ยอมรับผลที่เกิดขึ้นหากมีผิดพลาด
จ�ำนวน 38 คน และค�ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม จ�ำนวน 25 คน
และจากการสัมภาษณ์ครูเพิม่ เติม จ�ำนวน 5 คน ได้แนวทางเพิม่ เติม
คือ ผู้บริหารยอมรับผลการตัดสินใจ รับผิดชอบงานที่เกิดจาก
ความเสียหาย ช่วยผูใ้ ต้บงั คับบัญชาแก้ไขปัญหาเมือ่ เกิดข้อผิดพลาด
และแก้ไขให้ถูกต้อง
		 2.3 ด้านความเป็นผู้รู้จักตน
			 ผู้บริหารควรใช้หลักธรรมในการบริหารงาน
จ�ำนวน 45 คน รองลงมาคือ ไม่ล�ำเอียง มีความเสมอภาค จ�ำนวน
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		 1.1 ด้านความเป็นผู้รู้จักเหตุผล พบว่า ระดับการ
แสดงออกของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̄ =
3.57) เมื่อพิจารณาตามรายด้าน ด้านความเป็นผู้รู้จักเหตุผล พบว่า
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เมื่อเกิดปัญหาในโรงเรียนสามารถหาวิธีการ
แก้ไขปัญหาจากบุคลากรในโรงเรียน (X̄ = 3.78) รองลงมาคือ มีการ
ตัดสินใจพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบ ( X̄ = 3.72) ส่วนที่มี
ค่าเฉลีย่ ต�ำ่ สุด คือ แก้ไขปัญหาจากสาเหตุทเี่ กิดขึน้ ในขณะปฏิบตั งิ าน
อย่างรอบคอบและเหมาะสมกับสถานการณ์ (X̄ = 3.31)
		 1.2 ด้านความเป็นผูร้ ผู้ ล พบว่า ระดับการแสดงออก
ของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (X̄ = 3.33)
เมื่อพิจารณาตามรายด้าน ด้านความเป็นผู้รู้ผล พบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลีย่ สูงสุด คือ มีการก�ำหนดตัวชีว้ ดั การปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็นรูปธรรม
และเป็นที่ยอมรับตามเกณฑ์การประเมิน (X̄ = 3.52) รองลงมาคือ
สามารถอธิบายความมุ่งหมายและหลักการปฏิบัติงานให้ครูเข้าใจ
(X̄ = 3.44) ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด คือ น�ำผลการปฏิบัติงานที่ได้มา
ประเมินร่วมกับคณะครูเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (X̄ = 3.13)
		 1.3 ด้ า นความเป็ น ผู ้ รู ้ จั ก ตน พบว่ า ระดั บ การ
แสดงออกของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
( X̄ = 3.20) เมื่อพิจารณาตามรายด้าน ด้านความเป็นผู้รู้จักตน
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ยอมรับความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานในสถานศึกษากรณีที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ (X̄ = 3.42)
รองลงมาคือ ยอมรับความผิดพลาดในการปฏิบตั งิ านในสถานศึกษา
กรณีที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ (X̄ = 3.39) ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด คือ
มีความสุขุมรอบคอบ สามารถควบคุมอารมณ์ ข่มใจในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้ (X̄ = 3.06)
		 1.4 ด้านความเป็นผู้รู้จักประมาณ พบว่า ระดับ
การแสดงออกของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง (X̄ = 3.46) เมื่อพิจารณาตามรายด้าน ด้านความเป็น
ผูร้ จู้ กั ประมาณ พบว่า ด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุด คือ ใช้ศาสตร์และศิลป์
ในการบริหารงาน (X̄ = 3.54) รองลงมาคือ สร้างบรรยากาศให้เอื้อ
ต่อการท�ำงานมีความอบอุ่นเสมอภาค (X̄ = 3.49) ส่วนที่มีค่าเฉลี่ย
ต�ำ่ สุด คือ ควบคุมการใช้ทรัพยากรในการปฏิบตั งิ านให้เกิดประโยชน์
และคุ้มค่า (X̄ = 3.12)
		 1.5 ด้านความเป็นผู้รู้จักกาล พบว่า ระดับการ
แสดงออกของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
( X̄ = 3.20) เมื่อพิจารณาตามรายด้าน ด้านความเป็นผู้รู้จักกาล
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ จัดล�ำดับความส�ำคัญของงานใน
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สัมภาษณ์ครูเพิ่มเติม จ�ำนวน 5 คน ได้แนวทางเพิ่มเติมคือ ใช้งาน
ให้ถูกเวลา มีเวลาให้ครูได้ปรึกษางานภายในโรงเรียน เซนต์เอกสาร
ให้ตรงเวลาและบริหารงานให้ตรงระยะเวลาที่ทางราชการก�ำหนด
		 2.6 ด้านความเป็นผู้รู้จักชุมชน
			 ผู้บริหารควรเข้าถึงชุมชนให้ชุมชุนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา จ�ำนวน 43 คน รองลงมาคือ วางตัวเป็นกันเอง
กับชุมชน จ�ำนวน 31 คน และสนับสนุนระบอบการปกครองอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
		 2.7 ด้านความเป็นผู้รู้จักบุคคล
			 ผู้บริหารควรให้รางวัลแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มี
ความรับผิดชอบ จ�ำนวน 45 คน รองลงมาคือ มีความยุติธรรม
ในการให้ขวัญก�ำลังใจ จ�ำนวน 39 คน และ มีการชมเชยในด้านต่าง ๆ
เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาท�ำดี
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1. ด้านความเป็นผู้รู้จักเหตุ
1.1 แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน
1.2 วางแผนการท�ำงานก่อนลงมือท�ำ
1.3 รับฟังข้อเสนอแนะจากครูอาวุโส
2. ด้านความเป็นผู้รู้ผล
2.1 รู้ผลจากการกระท�ำของตนเอง
2.2 ยอมรับผลที่เกิดขึ้นหากมีข้อผิดพลาด
2.3 ค�ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
3. ด้านความเป็นผู้รู้จักตน
3.1 ใช้หลักธรรมในการบริหารงาน
3.2 ไม่ล�ำเอียง มีความเสมอภาค
3.3 กล้ายอมรับผลจากการกระท�ำ
4. ด้านความเป็นผู้รู้จักประมาณ
4.1 ใช้จ่ายแบบพอประมาณ และบริโภคปัจจัย 4
4.2 ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
4.3 ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ
5. ด้านความเป็นผู้รู้จักกาล
5.1 ให้ความส�ำคัญกับเวลาราชการ
5.2 ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ
5.3 เอื้อเวลาให้แก่บุคลากรในโรงเรียน
6. ด้านความเป็นผู้รู้จักชุมชน
6.1 เข้าถึงชุมชน ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
6.2 วางตัวเป็นกันเองกับชุมชน
6.3 สนับสนุนระบอบการปกครองอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
7. ด้านความเป็นผู้รู้จักบุคคล
7.1 ให้รางวัลแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีความรับผิดชอบ
7.2 มีความยุติธรรม ในการให้ขวัญก�ำลังใจ
7.3 มีการชมเชย ในด้านต่าง ๆ เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาท�ำดี
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39 คน และควรกล้ายอมรับผลจากการกระท�ำ จ�ำนวน 29 คน และ
จากการสัมภาษณ์ครูเพิ่มเติม จ�ำนวน 5 คน ได้แนวทางเพิ่มเติมคือ
ควรมีความเป็นกันเองกับผู้ใต้บังคับบัญชา ควรช่วยเหลือผู้ใต้บังคับ
บัญชาในทุกโอกาส ควรให้คำ� แนะน�ำช่วยเหลือเมือ่ ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ประพฤติปฏิบตั ใิ นทางทีไ่ ม่เหมาะสม ควรมีความเป็นกลางในทุกเรือ่ ง
		 2.4 ด้านความเป็นผู้รู้จักประมาณ
			 ผูบ้ ริหารควรใช้จา่ ยแบบพอประมาณและบริโภค
ปัจจัย 4 จ�ำนวน 35 คน รองลงมาคือ ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
จ�ำนวน 30 คน และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ จ�ำนวน 19 คน
		 2.5 ด้านความเป็นผู้รู้จักกาล
			 ผู้บริหารควรให้ความส�ำคัญกับเวลาราชการ
จ�ำนวน 46 คน รองลงมาคือ ตัง้ ใจปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการ จ�ำนวน 35 คน
เอื้อเวลาให้แก่บุคลากรในโรงเรียน จ�ำนวน 32 คน และจากการ
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ผลการวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 มีประเด็นส�ำคัญที่น�ำมา
อภิปรายผล ดังนี้
1. ระดับการแสดงออกด้านคุณธรรมจริยธรรมตามหลัก
สัปปุริสธรรม 7 ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 โดยภาพรวมและรายด้าน
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 คุณธรรมจริยธรรมเป็นคุณสมบัติที่ดี
ของทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้น�ำ หรือผู้บริหาร
จ�ำเป็นต้องมีคุณธรรมจริยธรรมมากกว่าต�ำแหน่งอื่น ๆ เนื่องจาก
ผู้บริหารเป็นผู้ผลักดันให้เกิดการด�ำเนินงานขับเคลื่อนไปข้างหน้า
ตามวัตถุประสงค์ต้องมีการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
โปร่งใส ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม คุณธรรมจริยธรรมเป็นลักษณะของ
ความดี ถ้าผู้บริหารมีความดีมีคุณธรรมจริยธรรมก็จะได้รับการ
ยอมรับนับถือเท่ากับเป็นการสร้างภาวะผูน้ ำ� ให้เกิดขึน้ การบริหารงาน
นอกจากจะวางระบบการบริหารงานที่ดีแล้วยังต้องพยายามสร้าง
แรงจูงใจเพือ่ ให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาปฏิบตั งิ านให้บรรลุเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้
ซึ่งการสร้างแรงจูงใจมีทั้งทางบวกและทางลบ เช่น การให้รางวัล
หรือการลงโทษ เป็นต้น แต่ในความเป็นจริงในการสร้างแรงจูงใจ
ทีด่ ที สี่ ดุ คือ การท�ำให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชามีความรูส้ กึ ว่าได้ปฏิบตั หิ น้าที่
กับผู้บังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย์สุจริตยุติธรรม ดังนั้น ถ้าผู้บริหาร
มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมก็จะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผใู้ ต้บงั คับบัญชา
ได้เป็นอย่างดี (วิภาดา ขุนทองจันทร์, 2555) ถ้าเปรียบการบริหาร
เสมือนกับการท�ำสงคราม ผู้น�ำก็เปรียบเสมือนแม่ทัพ ที่จะต้อง
วางแผน วางกลยุทธ์ให้ลูกทัพปฏิบัติตาม หากวางแผนผิดพลาด
จะส่งผลเป็นอันตรายแก่บุคคลที่อยู่ในความควบคุม ดังนั้น ผู้น�ำจะ
ต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์และมีความรับผิดชอบสูง หากสถานศึกษาใด
ได้ผู้น�ำที่เฉื่อยแฉะ เช้าชาม เย็นชาม ก็จะท�ำให้โรงเรียนหยุดนิ่งและ
เริ่มล้าหลังไปตามวันเวลา แต่ในทางกลับกันหากผู้น�ำมีวิสัยทัศน์
มีความคิดในการพัฒนาไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่แล้วร่วมด้วยช่วยกัน
ในการก�ำหนดเป้าหมายแนวทางแล้วด�ำเนินการจะท�ำให้สถานศึกษา
นั้น ๆ มีการก้าวหน้าและมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต้อง
		 1.1 ด้านความเป็นผูร้ จู้ กั เหตุผล รายการทีม่ คี า่ เฉลีย่
สูงสุด คือ เมื่อเกิดปัญหาในโรงเรียนสามารถหาวิธีการแก้ไขปัญหา
จากบุคลากรในโรงเรียน ส�ำหรับผู้บริหารที่จะน�ำไปใช้ ซึ่งเสนอ
คล้ายกับวันทนา เมืองจันทร์ (2554) พบว่า ผู้บริหารจะต้องเป็น
ผูท้ มี่ คี วามเข้าใจในหลักการ ทฤษฎี กฎระเบียบ รูว้ า่ ในฐานะผูบ้ ริหาร
จะต้องมีหน้าที่และรับผิดชอบอย่างไร วางแผนการด�ำเนินงานเพื่อ
ให้การท�ำหน้าที่บรรลุผลส�ำเร็จ

		 1.2 ด้านความเป็นผู้รู้ผล รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ มีการก�ำหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรมและเป็นที่
ยอมรับตามเกณฑ์การประเมินตาม รู้ความมุ่งหมายและรู้จักกับผล
ซึ่งเสนอคล้ายกับ พระธรรมปิฎก ป.อ. ปยุตฺโต (2550) พบว่า
รู ้ ค วามหมาย และความมุ ่ ง หมายของหลั ก การที่ ปฏิ บัติ เข้า ใจ
วัตถุประสงค์ของกิจการที่ตนกระท�ำ รู้ว่าที่ตนท�ำอยู่อย่างนั้น ๆ
ด�ำเนินชีวิตอยู่อย่างนั้น เพื่อประสงค์ประโยชน์อะไร หรือควรที่จะ
ได้บรรลุผลอะไร ที่ให้มีหน้าที่ต�ำแหน่ง ฐานะ การงานอย่างนั้น ๆ
เขาก�ำหนดวางกันไว้เพื่อมุ่งหมายอะไร กิจการที่ตนท�ำอยู่ขณะนี้
เมื่อท�ำไปแล้วจะบังเกิดผลอะไรบ้าง เป็นผลดีหรือผลเสียอย่างไร
		 1.3 ด้านความเป็นผู้รู้จักตน รายการที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ยอมรับความผิดพลาดในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา
กรณีทไี่ ม่บรรลุวตั ถุประสงค์ ซึง่ เสนอคล้ายกับ ดนัย ไชยโยธา (2553)
พบว่า สามารถที่จะพิจารณา วิเคราะห์ตนเองถูกต้องตรงกับความ
เป็นจริงว่าโดย ฐานะ เพศ ก�ำลังความรู้ ความสามารถ ความถนัด
และคุณธรรมเป็นอย่างไร เป็นต้น แล้วประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสม
และรูจ้ กั แก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้อง ถูกจุดตรงทางทีจ่ ะเจริญงอกงาม
และบังเกิดผลดี
		 1.4 ด้ า นความเป็ น ผู ้ รู ้ จั ก ประมาณ รายการที่ มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ใช้ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารงาน ซึ่งเสนอ
คล้ายกับ พระเทพเวที ประยุทธ์ ปยุตฺโต (2555) พบว่า ความรู้จัก
ประมาณ ในการบริโภคในการใช้จา่ ยทรัพย์ รูจ้ กั ความพอเหมาะพอดี
ในการพูด การปฏิบัติกิจและท�ำการต่าง ๆ ตลอดจนการพักผ่อน
นอนหลับและการสนุกสนานรื่นเริงทั้งหลาย โดยไม่ใช่เพียงเพื่อ
เห็นแก่ความพอใจ ชอบใจ หรือเอาแต่ใจของตน แต่ท�ำตามความ
พอดีแห่งปัจจัยหรือองค์ประกอบทัง้ หลาย ทีจ่ ะลงตัวให้เกิดผลดีงาม
ตามที่มองเห็นด้วยปัญญา
		 1.5 ด้านความเป็นผู้รู้จักกาล รายการที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ จัดล�ำดับความส�ำคัญของงานในหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม
ซึ่งเสนอคล้ายกับ วันทนา เมืองจันทร์ (2554) พบว่า เป็นคนตรง
เวลา ไม่ต�ำหนิผู้ใต้บังคับบัญชาต่อหน้าผู้อื่น รู้จักล�ำดับความส�ำคัญ
ของงาน แล้วด�ำเนินงานได้อย่างเหมาะสมกับระยะเวลาและโอกาส
สรุปพฤติกรรมของผู้บริหารตามความหมายของข้อธรรมนี้ คือ
1) เป็นคนตรงเวลา 2) ไม่ตำ� หนิผใู้ ต้บงั คับบัญชาต่อหน้าผูอ้ นื่ 3) รูจ้ กั
ล�ำดับความส�ำคัญของงานและด�ำเนินงานได้อย่างเหมาะสมกับระยะ
เวลาและโอกาส
		 1.6 ด้านความเป็นผู้รู้จักชุมชน รายการที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ตระหนักรู้เข้าใจเกี่ยวกับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีของ
สังคมที่โรงเรียนตั้งอยู่ ซึ่งเสนอคล้ายกับ นิยม ไผ่โสภา (2553)
พบว่า รู้จักถิ่น รู้จักที่ชุมชน และชุมชนรู้การอันควรประพฤติปฏิบัติ
ในถิน่ ทีช่ มุ ชนส�ำนักงานการคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
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ที่ท�ำการศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์คุณสมบัติของผู้น�ำตามหลัก
สัปปุริสธรรม 7 พบว่าผู้บริหารที่มีภาวะผู้น�ำที่ดีนั้น ย่อมประกอบ
ด้วยหลัก 3 ประการ คือ หลักการครองตน ครองคนและครองงาน
โดยมุ่งเน้นให้ผู้น�ำ เกิดการพัฒนาตน พัฒนาคน และพัฒนาระบบ
การท�ำงานให้มคี ณ
ุ ภาพทีส่ มบูรณ์แบบทัง้ สองด้าน คือ ด้านคุณภาพ
ด้านจิตใจ และคุณภาพด้านความสามารถ ส�ำหรับข้อเสนอแนะ
แนวทางการบริหาร ผู้บริหารควรรู้ว่าตนนั้น ว่าโดยฐานะ ภาวะเพศ
ก�ำลังความรู้ความสามารถความถนัด และคุณธรรม เป็นต้น ควร
ควบคุมอารมณ์ของตนเองมีความอดทนอดกลัน้ ควรฟังความคิดเห็น
ของผู้ร่วมงาน ไม่ยึดถือความเห็นส่วนตนเป็นใหญ่และถ้ามีโอกาส
ควรเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองเพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารงานให้ดียิ่งขึ้น และผู้บริหารควรน�ำ
หลักธรรมทางสายกลางมาประยุกต์ใช้ในบริหารงาน 7
		 2.4 ด้านความเป็นผู้รู้จักประมาณ แนวทางการ
พัฒนาตามความคิดเห็นของครู พบว่า ผู้บริหารควรใช้จ่ายแบบ
พอประมาณ บริ โ ภคปั จ จั ย 4 ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
พระสามารถ อานฺนฺโท (2550 : 103) ที่ท�ำการศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น�ำ
ตามหลักสัปปุริสธรรม พบว่า ผู้บริหารตามหลักสัปปุริสธรรมต้อง
เป็นผู้ที่มีการรู้จักประมาณความพอดีในทุกกรณี ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างของการด�ำเนินชีวิตแบบพอเพียง ส�ำหรับข้อเสนอแนะ
แนวทางการบริหาร ผู้บริหารควรประมาณขีดความสามารถของ
องค์กรให้ได้ตามศักยภาพของบุคลากรในองค์กร มีก�ำลังแค่ไหน
ในการจะท�ำกิจกรรมหรือโครงการสักอย่างหนึ่ง ผู้บริหารควรรู้จัก
ประมาณตน ควรจะน�ำงบประมาณทีส่ ว่ นกลางจัดสรรให้ไปใช้อย่าง
เหมาะสม ผู้บริหารควรพิจารณาให้รู้จักประมาณในความเพียงพอ
ขององค์กร การบริหารงบประมาณหรือการขยายกิจการ และ
ผู้บริหารไม่ควรใช้งบประมาณผิดวัตถุประสงค์เป็นไปตามแผนการ
ใช้งบประมาณครบทุกด้าน
		 2.5 ด้านความเป็นผู้รู้จักกาล แนวทางการพัฒนา
ตามความคิดเห็นของครู พบว่า ผูบ้ ริหารควรให้ความส�ำคัญกับเวลา
ราชการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระสามารถ อานนฺโท
(2550 : 103) ที่ท�ำการศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น�ำตามหลักสัปปุริสธรรม
พบว่า ผู้บริหารที่มีภาวการณ์เป็นผู้น�ำต้องมีลักษณะเป็นศูนย์รวม
มีหลักการมีจุดมุ่งหมายในการท�ำงาน รู้จักเวลาที่เหมาะสมในการ
ด�ำเนินการ และสามารถใช้เทศกาลวาระต่าง ๆ มาจัดกิจกรรมให้เกิด
การเรียนรู้ทางการศึกษา และสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ได้ทันต่อเวลาและสถานการณ์ ส�ำหรับข้อเสนอแนะแนวทางการ
บริหารผูบ้ ริหารควรมีเป้าหมาย และแผนในการด�ำเนินงานให้ชดั เจน
ควรรูก้ าลเวลาอันเหมาะสมและระยะเวลาทีจ่ ะต้องใช้ในการประกอบ
กับการท�ำหน้าที่การงาน เช่น ให้ตรงเวลา ให้เป็นเวลา ให้ทันเวลา
ให้พอเวลา ให้เหมาะเวลา เป็นต้น ผู้บริหารควรใช้เวลาให้เหมาะสม
ไม่เอาเวลาเรียนของนักเรียนไปใช้ในงานส่วนตัว และผู้บริหารควร
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		 1.7 ด้านความเป็นผู้รู้จักบุคคล รายการที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ เปิดโอกาสให้ทุกคนได้พัฒนาตนเองตามความสามารถ
อย่างเต็มที่ ซึง่ เสนอคล้ายกับ พระเทพเวที ประยุกต์ ปยุตโฺ ต (2555)
พบว่า ความรูจ้ กั บุคคล คือ ความแตกต่างของบุคคลว่า โดยอัธยาศัย
ความสามารถ และคุณธรรม เป็นต้น ใคร ๆ ยิ่งหรือหย่อนอย่างไร
และรูท้ จี่ ะปฏิบตั ติ อ่ บุคคลนัน้ ๆ ด้วยดี ว่าควรคบหรือไม่ จะใช้ตำ� หนิ
ยกย่อง และแนะน�ำสั่งสอนอย่างไร เป็นต้น
2. แนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 17 ตามความคิดเห็นของครู
		 2.1 ด้านความเป็นผูร้ จู้ กั เหตุผล แนวทางการพัฒนา
ตามความคิดเห็นของครู พบว่า ผู้บริหารควรแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นในโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพระมหารุ่งโรจน์
ธมฺมฏฐเมธี (2550 : 87) ที่ท�ำการศึกษาเรื่อง การศึกษาวิเคราะห์
หลักภาวะผูน้ ำ� ในพระพุทธศาสนาเถรวาท พบว่า เมือ่ ผูบ้ ริหารจะท�ำ
หน้าที่อะไรก็ตาม ต้องรู้หลักการ รู้งาน รู้หน้าที่ถึงกฎเกณฑ์ของ
สิ่งทั้งหลายที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับหน้าที่รับผิดชอบของตน โดยรู้ว่า
สิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุข สิ่งนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์ และจะให้ความสุข
แก่ผใู้ ต้ปกครองได้อย่างไรและให้การช่วยเหลือตัง้ ตนอยูใ่ นหลักการนัน้
ในส่วนข้อเสนอแนะแนวทางการบริหาร ผู้บริหารควรควรรู้และ
เข้าใจสภาพปัญหา สาเหตุของปัญหาและวิธีหรือแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
		 2.2 ด้านความเป็นผู้รู้ผล แนวทางการพัฒนาตาม
ความคิดเห็นของครู พบว่า ผู้บริหารควรรู้ผลจากการกระท�ำของ
ตนเองซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นริสา จิตสมนึก (2553 : 96)
ที่ ท� ำ การศึ ก ษาเรื่ อ งการบริ ห ารงานบุ ค คลของมหาวิ ท ยาลั ย
ในก�ำกับรัฐ ความคาดหวังกับการพัฒนาการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่า ความคาดหวังเกีย่ วกับการบริหาร
และการปฏิบัติงานในภาพรวมจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารต้องการ
พิจารณา คุณลักษณะส่วนบุคคลเฉพาะด้าน มีระบบบริหารที่สาย
การบังคับบัญชาสั้นลง มีการวัดผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามสภาพจริงโดยมีจุดเน้นเพื่อพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ด�ำเนินการบริหารงานโดยยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก มีระบบ
การประเมินที่เป็นธรรม ในส่วนข้อเสนอแนะแนวทางการบริหาร
ผู้บริหารควรมีการบริหารความเสี่ยง และมีการวางแผนวิเคราะห์
ผลกระทบด้านต่าง ๆ เพือ่ ให้ได้ผลลัพธ์ทดี่ ที สี่ ดุ ควรรูห้ ลักและทฤษฎี
การบริหารองค์กรเพื่อการน�ำพาองค์กรให้เจริญกาวหน้า และ
ผู้บริหารควรเปิดใจให้กว้าง และยอมรับฟังความคิดความรู้สึกของ
ผู้ร่วมงาน
		 2.3 ด้านความเป็นผูร้ จู้ กั ตน แนวทางการพัฒนาตาม
ความคิดเห็นของครู พบว่า ผูบ้ ริหารควร ใช้หลักธรรมในการบริหาร
งานซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระถนัด วฑฺฒโน (2551 : 125)
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มีแผนในการพัฒนาที่ดีกว่านี้ การปฏิบัติงานหรืองานในโรงเรียน
		 2.6 ด้านความเป็นผู้รู้จักชุมชน แนวทางการพัฒนา
ตามความคิดเห็นของครู พบว่า ผู้บริหารควรเข้าถึงชุมนุม ให้ชุมชน
มี ส ่ ว นร่ ว มในการจั ด การศึ ก ษา ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
พระธนันตฺชยานนฺโท (2553 : 97) ที่ท�ำการศึกษาเรื่อง การบริหาร
งานของมหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ตามหลั ก
สัปปุริสธรรม 7 พบว่า การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีความรู้ ความ
เข้าใจในเรื่องหลักสัปปุริสธรรม 7 จึงให้ความส�ำคัญของการบริหาร
งานโดยการท�ำความตกลงร่วมมือกับเครือข่ายและชุมชน เพื่อ
ร่วมกันท�ำ 8 กิจกรรม และพัฒนางานด้านต่าง ๆ เปิดโอกาสให้ชมุ ชน
เข้ามามีส่วนร่วม ส�ำหรับข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารผู้บริหาร
ควรเป็นมิตรแท้กับชุมชนองค์กรอื่น ๆ เพื่อที่จะท�ำให้ได้รับความ
ไว้วางใจจากบุคคลภายในและภายนอก ควรสร้างกิจกรรมร่วมกับ
ชุมชนและสังคม เช่น ร่วมจัดโครงการป่าชุมชน โครงการอุทยาน
การศึกษา โครงการบวชป่า เป็นต้น และผู้บริหารควรให้ประชาชน
ในท้องถิ่นมีส่วนร่วมอย่างสม�่ำเสมอ เช่น เป็นคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน
		 2.7 ด้านความเป็นผู้รู้จักบุคคล แนวทางการพัฒนา
ตามความคิดเห็นของครู พบว่า ผู้บริหารควรให้รางวัลแก่ครูผู้สอน
ทีม่ คี วามรับผิดชอบ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เกศกญัญา อนุกลู
(2553 : 109) ที่ท�ำการศึกษาเรื่อง การบริหารโครงการคุณธรรม
เฉลิ ม พระเกี ย รติ ต ามหลั ก สั ป ปุ ริ ส ธรรม 7 ของโรงเรี ย นระดั บ
มัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ
เขต 2 พบว่า ผู้บริหารนับเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ต่อองค์กร
อย่างมาก เพราะเป็นผู้ชี้ขาดอนาคตของการด�ำเนินงานได้อย่างดี
บทบาทและภารกิจของผู้บริหารคืองานหลักที่ผู้บริหารต้องปฏิบัติ
เพื่อความเจริญก้าวหน้าขององค์กร ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษา
จ�ำเป็นต้องพัฒนาตนเองและบุคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
ส�ำหรับข้อเสนอแนะ แนวทางการบริหารผู้บริหารควรมอบหมาย
ภาระงานให้ เ หมาะสมกั บ ความสามารถของบุ ค คลนั้ น ๆ ควร
สนับสนุนให้มกี ารอบรมพัฒนาความรูแ้ ละความสามารถแก่บคุ ลากร
ในการปฏิบัติงานตามสายงานอย่างสม�่ำเสมอ และผู้บริหารควร
ปฏิบัติต่อบุคลากรโดยปราศจากอคติ
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การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ (1) ส�ำรวจสภาพปัญหาและจัดโครงสร้างของโมเดลการวัดสมรรถนะครูผชู้ ว่ ย และ (2) ประเมิน
คุณภาพของนักศึกษาครูตามโมเดลการวัดสมรรถนะครูผู้ช่วย กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูระดับช�ำนาญการขึ้นไปในภาคตะวันออก แบ่งเป็น
3 กลุ่ม ได้แก่ 1) มีจ�ำนวน 40 คน ได้มาจากการเลือกแบบโควต้า 2) มีจ�ำนวน 300 คน ได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน และ
3) มีจำ� นวน 50 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ แบบสัมภาษณ์ไม่มโี ครงสร้าง และแบบสอบถามสมรรถนะ
ตามความต้องการจ�ำเป็น สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิงบรรยาย และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ำรวจ
ผลการวิจัยพบว่า (1) สามารถจัดสมรรถนะครูผู้ช่วยได้ 4 องค์ประกอบหลัก 16 องค์ประกอบย่อย ซึ่งประกอบด้วย 1) จิตส�ำนึก
ของความเป็นครูมี 4 องค์ประกอบย่อย 2) องค์ความรู้เชิงวิชาการของครูมี 3 องค์ประกอบย่อย 3) ทักษะที่จ�ำเป็นต่อวิชาชีพครู
มี 6 องค์ประกอบย่อย และการมีมนุษยสัมพันธ์ในสังคมมี 3 องค์ประกอบย่อย และ (2) สมรรถนะที่ครูพี่เลี้ยงประเมินให้นักศึกษาครู
มากที่สุด คือ การมีมนุษยสัมพันธ์ในสังคม รองลงมา คือ ทักษะที่จ�ำเป็นต่อวิชาชีพ จิตส�ำนึกของความเป็นครู และองค์ความรู้เชิงวิชาการ
ของครู ตามล�ำดับ
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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.
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การศึกษาคือเครื่องมือส�ำคัญในการพัฒนาคนและสังคม
กล่าวคือ การศึกษาจะพัฒนาคนให้มคี ณ
ุ ลักษณะตามทีส่ งั คมต้องการ
เพื่อให้คนเป็นปัจจัยในการพัฒนาสังคมต่อไป ดังนั้นการศึกษาจึง
ต้ อ งแสดงบทบาทให้ ส อดคล้ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงของสั ง คม
โดยรวม ปัจจุบันสังคมโลกและสังคมไทยก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21
อันเป็นยุคทีม่ คี วามสลับซับซ้อนและมีการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว
ท�ำให้การศึกษาของไทยถึงเวลาปรับเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้
การศึกษาสามารถสร้างผลผลิตได้สอดคล้องกับความต้องการและ
บริบทของสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ (อดุลย์ วังศรีคณ
ู , 2557 : 1)
คณะกรรมาธิก ารนานาชาติว ่าด้ว ยการศึกษาในศตวรรษที่ 21
แห่งยูเนสโก จ�ำนวน 15 คน ได้สรุปแนวทางการจัดการศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 โดยมีตอนหนึ่งที่กล่าวถึง “สี่เสาหลักทางการศึกษา”
ซึ่งเป็นหลักในการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย
การเรียนรู้ 4 แบบ ได้แก่ 1) การเรียนรู้เพื่อรู้ หมายถึง การเรียนรู้
ที่มุ่งพัฒนากระบวนการคิด การแสวงหาความรู้และวิธีการเรียนรู้
ของผู้เรียนเพื่อให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต
กระบวนการเรียนรู้เน้นการฝึกสติ สมาธิ ความจ�ำ ความคิด ผสม
ผสานกับสภาพจริงและประสบการณ์ในการปฏิบัติ 2) การเรียนรู้
เพื่อปฏิบัติได้ หมายถึง การเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาความสามารถและ
ความช�ำนาญรวมทั้งสมรรถนะทางด้านวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงาน
เป็นหมู่คณะ สามารถประยุกต์องค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติงานและ
อาชีพได้อย่างเหมาะสม กระบวนการเรียนรู้จะเป็นการบูรณาการ
ระหว่างความรู้ภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติที่เป็นประสบการณ์
ต่าง ๆ ทางสังคม 3) การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน หมายถึง การเรียนรู้
ทีม่ งุ่ ให้ผเู้ รียนสามารถด�ำรงชีวติ อยูร่ ว่ มกับผูอ้ นื่ ในสังคมพหุวฒ
ั นธรรม
ได้อย่างมีความสุข มีความตระหนักในการพึง่ พาอาศัยซึง่ กันและกัน
การแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี มีความเคารพสิทธิและ
ศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์และเข้าใจความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม
ประเพณี ความเชื่อ ของแต่ละบุคคลในสังคม และ 4) การเรียนรู้
เพือ่ ชีวติ หมายถึง การเรียนรูท้ มี่ งุ่ พัฒนาผูเ้ รียนทัง้ ด้านจิตใจ ร่างกาย
และสติปญ
ั ญาให้ความส�ำคัญกับจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
ภาษา และวัฒนธรรม เพือ่ พัฒนาความเป็นมนุษย์ทสี่ มบูรณ์ มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ศีลธรรม สามารถปรับตัวและ
ปรับปรุงบุคลิกภาพของตน เข้าใจตนเองและผู้อื่น (วิชัย วงษ์ใหญ่,
2557 : 1-2) จากที่กล่าวมาจะเห็นว่าในศตวรรษที่ 21 เกิดการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นวิถีการด�ำเนินชีวิต
เทคโนโลยีและสารสนเทศ และการศึกษาของเด็กยุคใหม่ ซึง่ สถาบัน
การศึกษาจ�ำเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับยุคสมัย
อั น จะส่ ง เสริ ม ให้ บั ณ ฑิ ต ที่ จ บการศึ ก ษามี ส มรรถนะรองรั บ กั บ
การเปลี่ยนแปลงของโลก

ครูเป็นอีกอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21 การผลิตบัณฑิตครูแบบเดิมหรือสมรรถนะแบบเดิม
ไม่เพียงพอทีจ่ ะตอบสนองต่อความคาดหวังและการปฏิบตั งิ านตาม
สภาพจริงในสถานศึกษาได้ ดังนัน้ สถาบันการผลิตครูรว่ มกับนักวิจยั
จึงพยายามที่จะศึกษาสมรรถนะที่หลากหลายเพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการของสถาบันการศึกษาและเท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ของโลก ทัง้ นีไ้ ด้มนี กั การศึกษาหลายคนน�ำเสนอสมรรถนะทีจ่ ำ� เป็น
ในการประกอบวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21 อาทิเช่น พิมพ์พันธ์
เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข (2557 : 8-9) กล่าวว่า ครูจะต้องมี
ทักษะ 7C ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตร การเรียนรู้เน้นเด็กเป็น
ศูนย์กลาง การน�ำนวัตกรรมไปใช้ การประเมินตามสภาพจริง การวิจยั
ปฏิบัติการในชั้นเรียน การจัดการชั้นเรียน และการเสริมสร้าง
ลักษณะ ส่วนสุพรทิพย์ ธนภัทรโชติวัตร (2557) ได้สังเคราะห์
คุณลักษณะของครูในศตวรรษที่ 21 พบว่า แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ
1) ด้านความรู้ความสามารถในสาขาวิชา 2) ด้านการปฏิบัติตนและ
เห็นคุณค่าวิชาชีพครู และ 3) ด้านสังคมพหุวฒ
ั นธรรม ทัง้ นีส้ ำ� นักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการมีความตระหนักต่อ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจึงได้มอบหมายให้สถาบันบัณฑิตบริหาร
ธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท�ำวิจยั เรือ่ ง “การก�ำหนด
แนวทางการพั ฒ นาการศึ ก ษาไทยกั บ การเตรี ย มความพร้ อ มสู ่
ศตวรรษที่ 21” ผลการวิจยั พบว่า แนวทางการพัฒนาการศึกษาไทย
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 จะประกอบไปด้วยแนวทาง
ในการด�ำเนินการที่ส�ำคัญทั้งการ “ซ่อม” และการ “สร้าง” ควบคู่
กันไปเพื่อเป็นการปรับแต่งซ่อมแซมกลไกการศึกษาเดิมให้ดียิ่งขึ้น
และสร้ า งเสริ ม กลไกใหม่ ๆ ให้ เ กิ ด ขึ้ น เพื่ อ ตอบสนองพลวั ต
การเปลี่ยนแปลงแห่งศตวรรษที่ 21 รวมถึงสร้างพลังของการ
เปลี่ยนแปลงของการพัฒนาการศึกษาเรียนรู้ของไทยในทางปฏิบัติ
อย่างยั่งยืนและสมดุล เป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศอย่าง
แท้จริง (อดุลย์ วังศรีคณ
ู , 2557 : 14-15) โดยการซ่อมประกอบด้วย
1) ปฏิ รู ป ระบบการผลิ ต ครู แ ละพั ฒ นาศั ก ยภาพครู ป ระจ� ำ การ
2) ปฏิรูปการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 3) ปฏิรูประบบการประเมินเน้นการประเมินเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ และ 4) ปฏิรูปเชิงโครงสร้างและบริหารการเปลี่ยนแปลง
ตลอดจนปฏิรูประบบการบริหารจัดการ ส่วนการสร้าง คือ สร้าง
สังคมแห่งปัญญา ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสร้างสภาพ
แวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อสร้างมนุษย์ที่สมบูรณ์
จากที่กล่าวมาจะเห็นว่าทั้งสถาบันการศึกษาและนักการ
ศึกษาต่างตระหนักถึงปัญหาที่จะเกิดในอนาคตจึงพยายามที่จะหา
แนวทางปรับปรุงและพัฒนาการศึกษาเพื่อสอดรับกับการเปลี่ยนที่
เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน ซึ่งผู้วิจัยเป็นหนึ่งในกลุ่มนักการศึกษาที่มี
ความตระหนักกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจึงวางแผนที่จะจัดท�ำ
โครงการวิจยั นีข้ นึ้ มาเพือ่ ค้นหาสมรรถนะทีจ่ ะเป็นส�ำหรับครูยคุ ใหม่
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย

ผู้วิจัยได้วางแนวทางการจัดโครงสร้างโดยการสังเคราะห์
ข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสัมภาษณ์ครูที่
มีประสบการณ์สงู (ระดับช�ำนาญการขึน้ ไป) ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้ได้สมรรถนะ
ครู ที่ เ ท่ า ทั น การเปลี่ ย นแปลงของโลกและสอดคล้ อ งกั บ บริ บ ท
เฉพาะถิ่น ซึ่งสามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยได้ดังนี้

ัฏรำ

1. เพื่อส�ำรวจสภาพปัญหาและจัดโครงสร้างของโมเดล
การวัดสมรรถนะครูผู้ช่วยตามความต้องการจ�ำเป็นของโรงเรียน
ในภาคตะวันออก

2. เพื่อประเมินคุณภาพของนักศึกษา คณะครุศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ร� ำ ไพพรรณี ตามโมเดลการวั ด สมรรถนะ
ครูผู้ช่วยตามความต้องการจ�ำเป็นของโรงเรียนในภาคตะวันออก

ไพพ

และสอดคล้องกับความต้องการของสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น
และใช้สมรรถนะเหล่านัน้ เป็นกระจกสะท้อนหลักสูตรของหน่วยงาน
ต้นสังกัดในปัจจุบันว่ามีสภาพการณ์เป็นอย่างไร ควรที่จะปรับปรุง
ให้ดีขึ้นหรือไม่ และมีแนวทางในการปรับปรุงเป็นอย่างไร โดยใช้
เทคนิคของการประเมินความต้องการจ�ำเป็นเข้ามาช่วยจัดล�ำดับ
ความส�ำคัญของสมรรถนะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ครูในภาค
ตะวันออก อันจะน�ำความรู้ที่ได้จากเทคนิคดังกล่าวไปสู่การพัฒนา
ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงหลักสูตรในล�ำดับต่อไป

สมรรถนะที่ได้จากการสัมภาษณ์
- ครูระดับช�ำนาญการขึ้นไป

าชภ

สมรรถนะที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม
- Simmons (2013 อ้างถึงใน วิโรจน์ สารัตนะ, 2556)
- สุรางค์ โค้วตระกูล (2559)
- พิมพันธ์ เดชะคุปต์ กับพเยาว์ ยินดีสุข (2562)

สังเคราะห์

สมรรถนะครูผู้ช่วยตามความต้องการจ�ำเป็น
ของโรงเรียนในภาคตะวันออก

วิธีด�ำเนินการวิจัย

ลัยร

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย

มห
าว

ิทยา

วิเคราะห์ (การวิจัยครั้งนี้มีจ�ำนวน 16 ตัวแปร ดังนั้นจึงใช้ขนาด
การศึกษาครัง้ นีใ้ ช้ระเบียบวิธวี จิ ยั แบบผสานวิธี ซึง่ มีลำ� ดับ กลุม่ ตัวอย่างไม่ตำ�่ กว่า 160 คน) ใช้สำ� หรับการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงส�ำรวจ และกลุ่มที่ 3 ได้แก่ ครูระดับช�ำนาญการขึ้นไป จ�ำนวน
ขั้นตอน ดังนี้
ประชากร ได้ แ ก่ ครู ร ะดั บ ช� ำ นาญการขึ้ น ไปในภาค 50 คน โดยมีเงือ่ นไขการเลือก คือ เป็นผูท้ มี่ ปี ระสบการณ์ในการดูแล
ตะวันออก ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ครูพี่เลี้ยง) ไม่น้อยกว่า 5 ปี
ใช้ส�ำหรับประเมินคุณภาพนักศึกษาครู
ปราจีนบุรี ระยอง และสระแก้ว
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
กลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 ครู
1. แบบสัมภาษณ์ประเภทไม่มีโครงสร้างส�ำหรับส�ำรวจ
ระดับช�ำนาญการขึ้นไป จ�ำนวน 40 คน ได้มาจากการเลือกแบบ
โควต้า ซึง่ จ�ำนวนกลุม่ ตัวอย่างเป็นครูทเี่ ข้าร่วมโครงการแลกเปลีย่ น สภาพปัญหาสมรรถนะครูผู้ช่วย
2. แบบสอบถามสมรรถนะครูผู้ช่วยตามความต้องการ
เรียนรู้เกี่ยวกับสมรรถนะบัณฑิตครู ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร� ำ ไพพรรณี กั บ โรงเรี ย นเครื อ ข่ า ยฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู จ�ำเป็น ประเภทมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มี 4 ด้าน ได้แก่
ใช้ส�ำหรับสัมภาษณ์เพื่อส�ำรวจสภาพปัญหาเกี่ยวกับสมรรถนะครู ด้านจิตส�ำนึกของความเป็นครู ด้านองค์ความรู้เชิงวิชาการของครู
ส่วนกลุ่มที่ 2 ครูระดับช�ำนาญการขึ้นไป จ�ำนวน 300 คน ได้มาจาก ด้านทักษะทีจ่ ำ� เป็นต่อวิชาชีพครู และด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ในสังคม
การสุม่ แบบหลายขัน้ ตอน ซึง่ การก�ำหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างใช้เกณฑ์ โดยทุกข้อค�ำถามมีคุณภาพด้านความตรงเชิงพินิจ เท่ากับ 1.00
ของแฮร์และคณะ (Hair et al., 2014 : 100) ทีร่ ะบุวา่ การวิเคราะห์ ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกอยู่ระหว่าง 0.32-0.78 และค่าความเที่ยงรายด้าน
ปัจจัยควรใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 10 เท่าต่อจ�ำนวนตัวแปรที่จะ อยู่ระหว่าง 0.70-0.83
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การแต่งตัว การวางตัว เป็นต้น มีความรับผิดชอบสูง เช่น ตรวจงาน
ตรงต่ อ เวลา เป็ น ต้ น มี น�้ ำ ใจช่ ว ยเหลื อ กิ จ กรรมของโรงเรี ย น
คุมชั้นเรียนและสอนได้ดี เก่งวิชาการ มีการเตรียมการสอน เทคนิค
การสอนดี กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้งาน มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอน ยอมรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อแนะน�ำของคนอื่น มีจิตสาธารณะในการช่วยงานโรงเรียน และมี
ความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
		 1.2) สภาพปัญหาที่เจอ ได้แก่ แผนการสอนขาด
รายละเอียด มาโรงเรียนสาย ไม่ค่อยกล้าตัดสินใจ ไม่เข้าโฮมรูม
ความเสมอต้นเสมอปลายในการเขียนแผน รับงานส่วนตัวในเวลา
ราชการ แต่ ง กายไม่ เรี ย บร้ อ ย สอนผิ ด ในบางเนื้ อ หา ส่ ง แผน
การจัดการเรียนรูไ้ ม่ตรงเวลา การจัดการชัน้ เรียนยังไม่ดี ยังมีปญ
ั หา
ขาดจิ ต สาธารณะ ไม่ มี ก ารปรั บ ปรุ ง ตั ว ไม่ ส นใจเวลาแนะน� ำ
ติดโซเชียลมีเดีย ติดโทรศัพท์ ขาดการให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียน
การวางตั ว ไม่ เ หมาะสม เช่ น เล่ ม เกมกั บ นั ก เรี ย น เป็ น ต้ น
ขาดความรับผิดชอบในงาน เช่น หลีกเลี่ยงงาน ไม่กระตือรือร้น
เป็นต้น ขาดการบริหารจัดการเรื่องของเวลาในการเรียนการสอน
ขาดการตระหนักคิด ทักษะวิชาชีพครูยังด้อย เช่น การเขียนแผน
เป็ น ต้ น ปฏิ สั ม พั น ธ์ ที่ เ กิ น เลยกั บ นั ก เรี ย น บางคนมี เรื่ อ งชู ้ ส าว
การจัดล�ำดับความส�ำคัญของงาน ไม่ค่อยมีการติดต่อสื่อสารกับ
เพือ่ นร่วมงาน ไม่ทำ� งานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย และทานข้าวในเวลาสอน
หรือก่อนเวลาพักเที่ยง
2) การสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่มสมรรถนะและสร้าง
นิยามเชิงปฏิบัติการในแต่ละสมรรถนะ
		 ผลการวิเคราะห์เชิงข้อความ พบว่า สามารถจัดกลุ่ม
สมรรถนะครูผู้ช่วยตามความต้องการจ�ำเป็นของโรงเรียนในภาค
ตะวันออก ได้เป็น 4 กลุ่มหลัก 16 กลุ่มย่อย ดังนี้
		 2.1) ด้านจิตส�ำนึกของความเป็นครู หมายถึง การมีสติ
การรู้ตัวของบุคคลว่า จะกระท�ำสิ่งใด ๆ แล้วไม่เดือดร้อนต่อตนเอง
และผู้อื่น รู้ว่าสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรท�ำ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่แสดง
ออกมาในลักษณะของการท�ำดี (ยิ่งศักดิ์ จิตตะโคตร์, 2553)
ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
หมายถึง การทีบ่ คุ คลมุง่ มัน่ ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามต�ำแหน่งงานทีไ่ ด้รบั มา
ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่ก�ำหนดไว้ โดยเป็น
พฤติกรรมที่ตอบสนองด้วยความเต็มใจ ยินดีที่จะท�ำ ไม่ใช่เป็นการ
ควบคุมหรือบังคับให้ปฏิบัติ ด้านที่ 2 การมีจิตสาธารณะ หมายถึง
คุณลักษณะทีแ่ สดงออกถึงการมีสว่ นร่วมในกิจกรรม หรือสถานการณ์
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น ชุมชน และสังคมด้วยความเต็มใจ
กระตือรือร้น โดยไม่หวังผลตอบแทน (คณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน, 2553 : 5) ด้านที่ 3 การมีวนิ ยั ของความเป็นครู หมายถึง
พฤติกรรมทีแ่ สดงออกโดยยึดตามระเบียบ แบบแผน และข้อบังคับ/
ข้อปฏิบัติที่ทางราชการก�ำหนดไว้ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554) และ
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3. แบบประเมิ น คุ ณ ภาพนั ก ศึ ก ษาครู ต ามสมรรถนะ
ความต้องการจ�ำเป็น ประเภทมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ส�ำหรับครูพี่เลี้ยงประเมินนักศึกษาครู มีโครงสร้างแบบเดียวกันกับ
แบบสอบถามในข้อ 2
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยน�ำเครื่องมือวิจัยไปเก็บข้อมูล
ในโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การส�ำรวจสภาพปัญหาและจัดโครงสร้างของโมเดล
การวัดสมรรถนะครูผู้ช่วยที่จ�ำเป็นต่อความต้องการของโรงเรียน
ในภาคตะวันออก แบ่งการวิเคราะห์เป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่
		 ขั้นที่ 1 วิเคราะห์เชิงข้อความ (Content analysis)
เพื่อวิเคราะห์จัดกลุ่มโครงร่างองค์ประกอบของสมรรถนะครูผู้ช่วย
ที่จ�ำเป็นต่อความต้องการของโรงเรียนในภาคตะวันออก จากนั้น
น�ำไปสร้างนิยามเชิงปฏิบตั กิ ารโดยสังเคราะห์จากแนวคิด ทฤษฎีจาก
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องส�ำหรับสร้างข้อค�ำถาม
		 ขัน้ ที่ 2 ตรวจสอบความเป็นเอกมิติ (Unidimensional)
ของข้อค�ำถามหรือตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบ ด้วยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงส�ำรวจ (EFA) โดยไม่มีการหมุนแกน
2. การประเมินคุณภาพของนักศึกษาครู ด้วยการวิเคราะห์
สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 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
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ตอนที่ 1 ผลส�ำรวจสภาพปัญหาและจัดโครงสร้างของ
โมเดลการวัดสมรรถนะครูผู้ช่วยตามความต้องการจ�ำเป็นของ
โรงเรียนในภาคตะวันออก
ขั้นที่ 1 การจัดโครงสร้างองค์ประกอบของโมเดลการวัด
สมรรถนะครูผู้ช่วยตามความต้องการจ�ำเป็นของโรงเรียนในภาค
ตะวันออก
1) ข้ อ มู ล การสั ม ภาษณ์ ค รู ร ะดั บ ช� ำ นาญการขึ้ น ไป
เกีย่ วกับสมรรถนะทีโ่ รงเรียนต้องการและสภาพปัญหาของบุคลากร
ที่พบในปัจจุบัน
		 1.1) สมรรถนะทีต่ อ้ งการ ได้แก่ การสอนทีห่ ลากหลาย
ทันสมัย การใช้โทนเสียงและน�้ำเสียงที่ดี ความมีระเบียบวินัย เช่น
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อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน การวางระเบียบวินัย
ในชัน้ เรียน รวมไปถึงทุกสิง่ ทีช่ ว่ ยให้การจัดการเรียนการสอนด�ำเนิน
ไปอย่างเรียบร้อย (สุรางค์ โค้วตระกูล, 2557 : 470) ด้านที่ 2 ทักษะ
การใช้เทคนิคการสอน หมายถึง ความช�ำนาญหรือความสามารถ
ในการเลือกใช้อุปกรณ์ วิธีการสอน หรือการจัดการเรียนการสอน
ที่มีประสิทธิภาพต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งอาจจะค�ำนึงถึงความรู้
พืน้ ฐานของผูเ้ รียน บริบทเนือ้ หาทีส่ อน และวัยวุฒขิ องผูเ้ รียน เป็นต้น
(สุรางค์ โค้วตระกูล, 2557 : 22) ด้านที่ 3 ทักษะการวัดและประเมิน
ผลการเรียนรู้ หมายถึง ความช�ำนาญหรือความสามารถในการสร้าง
และการเลื อ กใช้ เ ครื่ อ งมื อ วั ด ผลทางการศึ ก ษาได้ เ หมาะสมกั บ
พฤติ ก รรมที่ ป รากฏอยู ่ ใ นตั ว ชี้ วั ด หรื อ มาตรฐานการเรี ย นรู ้ ข อง
หลักสูตร ตลอดจนสามารถวินิจฉัยผลการประเมินได้อย่างถูกต้อง
ด้านที่ 4 ทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า/การสร้างสรรค์
ผลงาน หมายถึง ความช�ำนาญหรือความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
หรือโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอน
การท�ำผลงานทางวิชาการ ตลอดจนการค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศ
ที่เป็นประโยชน์ต่อการท�ำงานในด้านต่าง ๆ ของอาชีพครู ด้านที่ 5
ทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพือ่ ปฏิบตั กิ ารสอน หมายถึง ความช�ำนาญ
หรือความสามารถในการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ มาช่วยในการส่งเสริม
การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
กล่าวคือ เทคโนโลยีจะมาช่วยครูในการส่งเสริมประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอน ไม่ใช่มาแทนทีค่ รู (สุรางค์ โค้วตระกูล, 2557 :
385) และด้านที่ 6 ทักษะการสื่อสาร หมายถึง ความช�ำนาญหรือ
ความสามารถในการถ่ายทอดข้อเท็จจริงจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร
โดยวิธีการพูด การแสดงท่าทาง การใช้สัญลักษณ์ หรือการเขียน
(บรรจง พลไชย, 2554 : 64)
		 2.4) ด้ า นการมี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ใ นสั ง คม หมายถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรืองกลุ่มคนในสังคม เพื่อท�ำกิจกรรม
ร่วมกันให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
จะส่งผลให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจและมีความเข้าใจอันดีต่อกัน
ร่วมมือกัน ประสานงาน ช่วยเหลือ แบ่งปัน และให้อภัยกัน (บุษบง
ธัยมาตร, 2560) ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 ความสัมพันธ์
กับนักเรียน หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างครูกบั นักเรียนในการท�ำ
กิจกรรมร่วมกัน เช่น กิจกรรมในเชิงวิชาการ กิจกรรมภาคสนาม
เป็ น ต้ น ซึ่ ง ปฏิ สั ม พั น ธ์ ที่ ดี ร ะหว่ า งครู กั บ นั ก เรี ย นจะช่ ว ยสร้ า ง
บรรยากาศในการท�ำกิจกรรมทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรู้ (สุรางค์ โค้วตระกูล,
2557 : 457) ด้านที่ 2 ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมวิชาชีพ หมายถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับเพื่อนร่วมงานในวิชาชีพเดียวกัน และมี
เป้าหมายร่วมกัน คือ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นไปตาม
มาตรฐานทางการศึกษา ซึ่งความสัมพันธ์ในด้านนี้จะส่งผลดีในการ
เชือ่ มประสานให้ทกุ คนท�ำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพ
(ธาดา ราชกิจ, 2562) และด้านที่ 3 ความสัมพันธ์กับชุมชน
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ด้านที่ 4 จริยธรรมส�ำหรับครู หมายถึง หลักการหรือแนวทาง
ปฏิบัติตนของบุคคลที่ประกอบอาชีพครู ซึ่งเป็นการกระท�ำทั้งกาย
วาจา และใจทีด่ งี าม เป็นประโยชน์ตอ่ ตนเองและผูอ้ นื่ โดยพฤติกรรม
บ่งชี้ เช่น การใฝ่สัจธรรม ความไม่ประมาท ความซื่อสัตย์สุจริต
เมตตากรุณา ความขยันหมัน่ เพียร สติสมั ปชัญญะ และหิรโิ อตตัปปะ
(ความละอายและความเกรงกลัวต่อบาป) (กรมวิชาการ, 2523
อ้างถึงใน สุรางค์ โค้วตระกูล, 2557 : 399)
		 2.2) ด้านองค์ความรู้เชิงวิชาการของครู หมายถึง
ความคิดรวบยอด หลักการ วิธีการที่มีในต�ำรา/หนังสือ เป็นความรู้
ที่เกิดขึ้นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการถ่ายทอดจาก
ประสบการณ์ หรือจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล โดย
ความรู้ที่เกิดขึ้นนั้นสามารถน�ำไปใช้ได้โดยตรงหรือสามารถน�ำมา
ปรับใช้ได้ เพื่อให้เหมาะกับสถานการณ์หรืองานที่กระท�ำอยู่ เป็น
ความรู้ที่เกิดขึ้นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยความรู้ที่เกิดขึ้นนั้นผู้รับ
สามารถน�ำไปใช้ในลักษณะต่าง ๆ ได้ (ทิศนา แขมมณี, 2554)
ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 องค์ความรู้ด้านวิชาเอก
หมายถึง ความรู้ในสาขาวิชาที่ครูผู้สอนได้ผ่านการศึกษาและฝึกฝน
จนเชีย่ วชาญ และสามารถน�ำมาถ่ายทอดให้กบั ผูเ้ รียนได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชา รวมไปถึงการติดตามและปรับปรุงเนื้อหาวิชาที่สอน
ให้ทนั สมัยและมีความเป็นสากล ด้านที่ 2 องค์ความรูต้ ามมาตรฐาน
วิชาชีพครู หมายถึง ความรูเ้ กีย่ วกับมาตรฐานวิชาชีพทีจ่ ำ� เป็นในการ
ประกอบอาชีพครู ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานด้าน
ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ
มาตรฐานการปฏิบตั ติ น โดยความรูด้ งั กล่าวสามารถน�ำมาปรับใช้ได้
เพื่ อ ให้ เ หมาะกั บ สถานการณ์ ห รื อ งานที่ ท� ำ อยู ่ และด้ า นที่ 3
องค์ความรู้เชิงพื้นที่ หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับบริบทพื้นที่/สถานที่
ที่ครูเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับความรู้ด้านวัฒนธรรม
จารีต ประเพณี รวมไปถึงด้านภูมิศาสตร์ของชุมชนหรือหน่วยงาน
ที่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งความรู้ด้านนี้จะช่วยอ�ำนวยความสะดวก
ให้ครูปฏิบัติงานได้สะดวกขึ้น เพราะมีส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์กับ
ชุมชนอีกด้วย
		 2.3) ทักษะที่จ�ำเป็นต่อวิชาชีพครู หมายถึง ความ
ช�ำนาญหรือความสามารถในการกระท�ำหรือการปฏิบัติอย่างใด
อย่างหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นทักษะด้านร่างกาย สติปัญญา หรือสังคม
ทีเ่ กิดขึน้ จากการฝึกฝน หรือการกระท�ำบ่อย ๆ (จินดารัตน์ โพธิน์ อก,
2557) เช่น ครูมีทักษะการใช้ค�ำถาม การน�ำเข้าสู่บทเรียน การใช้สื่อ
การสอน นักเรียนมีทักษะ การฟัง พูด อ่าน เขียน การคิดค�ำนวณ
หรือทักษะทางสังคม ซึง่ จะส่งผลให้บคุ คลประสบความส�ำเร็จในการ
ด�ำเนินชีวิตและการท�ำงาน ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1
ทักษะการจัดการชัน้ เรียน หมายถึง ความช�ำนาญหรือความสามารถ
ในการสร้างและรักษาสิง่ แวดล้อมในห้องเรียนเพือ่ เอือ้ ต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียน เช่น การบริหารจัดการเวลา การจัดที่นั่ง การเลือก
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ขัน้ ที่ 2 การตรวจสอบความเป็นเอกมิติ (Unidimensional)
ของข้อค�ำถามหรือตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบ
การวิเคราะห์ในส่วนนีเ้ ป็นการพิจารณาว่าข้อค�ำถามหรือ
ตั ว บ่ ง ชี้ ข องแต่ ล ะองค์ ประกอบมุ ่ ง วั ด สิ่ ง เดี ย วกั น หรื อ ไม่ ซึ่งจะ
พิจารณาจากค่า KMO (>0.50) (Hair et al., 2014 : 102) ค่าไอเกน
(Eigen value>1.0) (Hair et al., 2014 : 107) และค่าน�้ำหนัก
องค์ประกอบ (Factor loading>0.35) (Hair et al., 2014 : 115)

รรณ

หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้ปกครองหรือชุมชนในการ
ร่วมมือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้านวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีในชุมชนตลอดจนสังคมไทย ซึ่งความสัมพันธ์ในด้านนี้จะ
ช่วยให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน ลดปัญหาความขัดแย้ง และเกิด
การมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน (ชูชาติ พ่วงสมจิตร์,
2560)

KMO
Eigen Value
จิตส�ำนึกของความเป็นครู (CT)
0.80
0.75

0.41-2.54

ัฏรำ

ด้านที่ 1 ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (Res)
Res1-Res4
ด้านที่ 2 การมีจิตสาธารณะ (PC)
PC1-PC5
ด้านที่ 3 การมีวินัย (Dis)
Dis1-Dis5
ด้านที่ 4 จริยธรรมส�ำหรับครู (Et)
Et1-Et4

0.78-0.82
0.71-0.76

0.33-3.01

0.71-0.85

0.74
0.31-2.42
องค์ความรู้เชิงวิชาการของครู (BKT)

0.61-0.85

0.83

ิทยา

ลัยร

ด้านที่ 1 องค์ความรู้ด้านวิชาเอก (BKM)
KM1-KM5
0.70
0.30-2.56
ด้านที่ 2 องค์ความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู (BKT)
BKT1-BKT6
0.71
0.26-3.04
ด้านที่ 3 องค์ความรู้เชิงพื้นที่ (BKA)
BKA1-BKA4
0.72
0.17-2.54
ทักษะที่จ�ำเป็นต่อวิชาชีพครู (ST)
ด้านที่ 1 ทักษะการจัดการชั้นเรียน (SMC)
SMC1-SMC5
0.71
0.26-2.81
ด้านที่ 2 ทักษะการใช้เทคนิคการสอน (STT)
STT1-STT5
0.77
0.31-2.84
ด้านที่ 3 ทักษะการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (SME)
SME1-SME4
0.72
0.31-2.41
ด้านที่ 4 ทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า/การสร้างสรรค์ผลงาน (STR)
STR1-STR5
0.72
0.31-2.72
ด้านที่ 5 ทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อปฏิบัติการสอน (STA)
STA1-STA4
0.73
0.36-2.39
ด้านที่ 6 ทักษะการสื่อสาร (SC)
SC1-SC5
0.79
0.40-2.81

มห
าว

Factor loading

0.25-2.72

าชภ

Component

ไพพ

ตารางที่ 1 ค่าสถิติที่ใช้ตรวจสอบความเป็นเอกมิติของข้อค�ำถามในแต่ละองค์ประกอบ

0.63-0.79
0.64-0.78
0.62-0.91

0.65-0.81
0.68-0.83
0.54-0.86
0.63-0.79
0.66-0.86
0.71-0.77
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0.72

0.35-2.55

0.70

0.37-1.91

0.72

0.41-2.05

าชภ

ลัยร

ิทยา

มห
าว
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0.60-0.79
0.72-0.88
0.52-0.84

องค์ประกอบมีค่าอยู่ระหว่าง 0.54-0.86 ด้านที่ 4 ทักษะการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า/การสร้างสรรค์ผลงาน (STR) มีค่า KMO
เท่ากับ 0.72 ค่าไอเกนเกิน 1 เพียงค่าเดียว และน�ำ้ หนักองค์ประกอบ
มีค่าอยู่ระหว่าง 0.63-0.79 ด้านที่ 5 ทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
ปฏิบตั กิ ารสอน (STA) มีคา่ KMO เท่ากับ 0.73 ค่าไอเกนเกิน 1 เพียง
ค่าเดียว และค่าน�้ำหนักองค์ประกอบมีค่าอยู่ระหว่าง 0.66-0.86
และด้านที่ 6 ทักษะการสื่อสาร (SC) มีค่า KMO เท่ากับ 0.79
ค่าไอเกนเกิน 1 เพียงค่าเดียว และค่าน�้ำหนักองค์ประกอบมีค่าอยู่
ระหว่าง 0.71-0.77 จะเห็นว่าชุดข้อค�ำถามขององค์ประกอบย่อย
ทั้ง 6 ด้านผ่านเกณฑ์การพิจารณาความเป็นเอกมิติ ซึ่งแสดงถึง
ความเหมาะสมของการเป็นตัวชี้วัดในองค์ประกอบด้านนั้น ๆ
เมื่ อ พิ จ ารณาองค์ ป ระกอบด้ า นการมี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์
ในสังคม (HRS) พบว่า องค์ประกอบย่อยด้านที่ 1 ความสัมพันธ์กับ
นักเรียน (RS) มีคา่ KMO เท่ากับ 0.72 ค่าไอเกนเกิน 1 เพียงค่าเดียว
และน�้ำหนักองค์ประกอบมีค่าอยู่ระหว่าง 0.60-0.75 ด้านที่ 2
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมวิชาชีพ (RC) มีค่า KMO เท่ากับ 0.70
ค่าไอเกนเกิน 1 เพียงค่าเดียว และค่าน�้ำหนักองค์ประกอบมีค่าอยู่
ระหว่าง 0.72-0.88 และด้านที่ 3 ความสัมพันธ์กับชุมชน (RCm)
มีคา่ KMO เท่ากับ 0.72 ค่าไอเกนเกิน 1 เพียงค่าเดียว และค่าน�ำ้ หนัก
องค์ประกอบมีคา่ อยูร่ ะหว่าง 0.52-0.84 จะเห็นว่าชุดข้อค�ำถามของ
องค์ประกอบย่อยทัง้ 3 ด้านผ่านเกณฑ์การพิจารณาความเป็นเอกมิติ
ซึ่งแสดงถึงความเหมาะสมของการเป็นตัวชี้วัดในองค์ประกอบ
ด้านนั้น ๆ
ตอนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพของนักศึกษา คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี ตามโมเดลการวัด
สมรรถนะครูผู้ช่วยตามความต้องการจ�ำเป็นของโรงเรียนในภาค
ตะวันออก
การวิเคราะห์ในตอนที่ 2 เป็นการให้ครูพี่เลี้ยงประเมิน
สมรรถนะของนักศึกษาครูทไี่ ปฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครูวา่ มีระดับ
สมรรถนะตามโครงสร้างของโมเดลการวัดสมรรถนะครูผู้ช่วยตาม
ความต้องการจ�ำเป็นของโรงเรียนในภาคตะวันออกมากน้อยเพียงใด
ซึ่ ง ประเมิ น ผลด้ ว ยสถิ ติ เชิ ง บรรยาย ได้ แก่ ค่ า เฉลี่ ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน

ัฏรำ

จากตารางที่ 1 ผลการตรวจสอบความเป็นเอกมิติของ
ข้อค�ำถามในแต่ละองค์ประกอบ เมื่อพิจารณาองค์ประกอบด้าน
จิตส�ำนึกของความเป็นครู (CT) พบว่า องค์ประกอบย่อยด้านที่ 1
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (Res) มีค่า KMO เท่ากับ 0.80 ค่าไอเกน
เกิน 1 เพียงค่าเดียว และน�้ำหนักองค์ประกอบมีค่าอยู่ระหว่าง
0.78-0.82 ด้านที่ 2 การมีจิตสาธารณะ (PC) มีค่า KMO เท่ากับ
0.75 ค่าไอเกนเกิน 1 เพียงค่าเดียว และน�้ำหนักองค์ประกอบมีค่า
อยู่ระหว่าง 0.71-0.76 ด้านที่ 3 การมีวินัย (Dis) มีค่า KMO เท่ากับ
0.83 ค่าไอเกนเกิน 1 เพียงค่าเดียว และน�้ำหนักองค์ประกอบมีค่า
อยู่ระหว่าง 0.71-0.85 และด้านที่ 4 จริยธรรมส�ำหรับครู (Et) มีค่า
KMO เท่ากับ 0.74 ค่าไอเกนเกิน 1 เพียงค่าเดียว และน�้ำหนัก
องค์ประกอบมีคา่ อยูร่ ะหว่าง 0.61-0.85 จะเห็นว่าชุดข้อค�ำถามของ
องค์ประกอบย่อยทัง้ 4 ด้านผ่านเกณฑ์การพิจารณาความเป็นเอกมิติ
ซึ่งแสดงถึงความเหมาะสมของการเป็นตัวชี้วัดในองค์ประกอบ
เมือ่ พิจารณาองค์ประกอบด้านองค์ความรูเ้ ชิงวิชาการของ
ครู (BKT) พบว่า องค์ประกอบย่อยด้านที่ 1 องค์ความรู้ด้านวิชาเอก
(BKM) มีค่า KMO เท่ากับ 0.70 ค่าไอเกนเกิน 1 เพียงค่าเดียว และ
น�ำ้ หนักองค์ประกอบมีคา่ อยูร่ ะหว่าง 0.63-0.79 ด้านที่ 2 องค์ความรู้
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู (BKT) มีค่า KMO เท่ากับ 0.71 ค่าไอเกน
เกิน 1 เพียงค่าเดียว และค่าน�ำ้ หนักองค์ประกอบมีค่าอยู่ระหว่าง
0.64-0.78 และด้านที่ 3 องค์ความรู้เชิงพื้นที่ (BKA) มีค่า KMO
เท่ากับ 0.72 ค่าไอเกนเกิน 1 เพียงค่าเดียว และน�ำ้ หนักองค์ประกอบ
มีคา่ อยูร่ ะหว่าง 0.62-0.88 จะเห็นว่าชุดข้อค�ำถามขององค์ประกอบ
ย่อยทั้ง 3 ด้านผ่านเกณฑ์การพิจารณาความเป็นเอกมิติ ซึ่งแสดงถึง
ความเหมาะสมของการเป็นตัวชี้วัดในองค์ประกอบ
เมื่อพิจารณาองค์ประกอบด้านทักษะที่จ�ำเป็นต่อวิชาชีพ
ครู (ST) พบว่า องค์ประกอบย่อยด้านที่ 1 ทักษะการจัดการชัน้ เรียน
(SMC) มีค่า KMO เท่ากับ 0.71 ค่าไอเกนเกิน 1 เพียงค่าเดียว และ
น�้ำหนักองค์ประกอบมีค่าอยู่ระหว่าง 0.65-0.81 ด้านที่ 2 ทักษะ
การใช้เทคนิคการสอน (STT) มีค่า KMO เท่ากับ 0.77 ค่าไอเกน
เกิน 1 เพียงค่าเดียว และน�้ำหนักองค์ประกอบมีค่าอยู่ระหว่าง
0.68-0.83 ด้านที่ 3 ทักษะการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (SME)
มีค่า KMO เท่ากับ 0.72 ค่าไอเกนเกิน 1 เพียงค่าเดียว และน�้ำหนัก

Factor loading

รรณ

ด้านที่ 1 ความสัมพันธ์กับนักเรียน (RS)
RS1-RS5
ด้านที่ 2 ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมวิชาชีพ (RC)
RC1-RC3
ด้านที่ 3 ความสัมพันธ์กับชุมชน (RCm)
RCm1-RCm4

KMO
Eigen Value
การมีมนุษยสัมพันธ์ในสังคม (HRS)

ไพพ

ตารางที่ 1 (ต่อ)
Component
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ตารางที่ 2 สถิติเชิงบรรยาย และการแปลผลระดับสมรรถนะของนักศึกษาครู
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แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
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4.67
4.72
4.73
4.73
4.71
4.57
4.56
4.50
4.54
4.73
4.80
4.67
4.77
4.58
4.73
4.71
4.77
4.73
4.70
4.73

SD
0.41
0.39
0.42
0.47
0.40
0.50
0.53
0.63
0.55
0.43
0.40
0.52
0.41
0.66
0.43
0.47
0.38
0.49
0.47
0.43

รรณ

X̄

าชภ

สมรรถนะ
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
การมีจิตสาธารณะ
การมีวินัย
จริยธรรมส�ำหรับครู
ภาพรวมด้านจิตส�ำนึกของความเป็นครู
องค์ความรู้ด้านวิชาเอก
องค์ความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู
องค์ความรู้เชิงพื้นที่
ภาพรวมด้านองค์ความรู้เชิงวิชาการของครู
ทักษะการจัดการชั้นเรียน
ทักษะการใช้เทคนิคการสอน
ทักษะการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า/การสร้างสรรค์ผลงาน
ทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อปฏิบัติการสอน
ทักษะการสื่อสาร
ภาพรวมด้านทักษะที่จ�ำเป็นต่อวิชาชีพครู
ความสัมพันธ์กับนักเรียน
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมวิชาชีพ
ความสัมพันธ์กับชุมชน
ภาพรวมด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ในสังคม

ระดับผลการประเมินมากทีส่ ดุ รองลงมา คือ ทักษะการใช้เทคโนโลยี
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�ำดับ 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�ำดับ โดย
ทุกสมรรถนะได้ผลการประเมินในระดับมากที่สุด
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จากตารางที่ 2 เมือ่ พิจารณาในภาพรวม พบว่า สมรรถนะ
ทีค่ รูพเี่ ลีย้ งประเมินให้นกั ศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
มากที่สุด คือ การมีมนุษยสัมพันธ์ในสังคม (X̄ = 4.73, SD = 0.43)
รองลงมา คือ ทักษะที่จ�ำเป็นต่อวิชาชีพครู (X̄ = 4.71, SD = 0.47)
จิตส�ำนึกของความเป็นครู (X̄ = 4.70, SD = 0.40) และองค์ความรู้
เชิงวิชาการของครู (X̄ = 4.54, SD = 0.55) โดยทุกสมรรถนะได้ผล
การประเมินในระดับมากที่สุด
เมื่อพิจารณารายด้านโดยเริ่มจาก 1) สมรรถนะด้าน
จิตส�ำนึกของความเป็นครู พบว่า การมีวินัย (X̄ = 4.73, SD = 0.42)
และจริยธรรมส�ำหรับครู (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�ำดับ 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�ำดับ 3) สมรรถนะด้านทักษะที่จ�ำเป็นต่อวิชาชีพ
ครู พบว่า ทักษะการใช้เทคนิคการสอน (X̄ = 4.80, SD = 0.40) มี

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

สรุปผลการวิจัย
1. ผลการส� ำ รวจสภาพปั ญ หาแล้ ว น� ำ มาวิ เ คราะห์
เชิงข้อความเพือ่ จัดกลุม่ สมรรถนะส�ำหรับวางโครงสร้างโมเดลการวัด
สมรรถนะครูผู้ช่วยที่จ�ำเป็นต่อความต้องการของโรงเรียนในภาค
ตะวันออก พบว่า สามารถจัดสมรรถนะได้เป็น 4 องค์ประกอบหลัก
เจนวิทย์ วารีบ่อ, สวัสดิ์ชัย ศรีพนมธนากร

106 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2564

ไพพ

รรณ

ี

ประเด็นที่ 1 สมรรถนะครูผชู้ ว่ ยทีจ่ ำ� เป็นต่อความต้องการ
ของโรงเรียนในภาคตะวันออกที่ได้จากการวิจัย จากการรวบรวม
ข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยขั้นแรกท�ำการวิเคราะห์
เชิ ง ข้ อ ความเพื่ อ วางโครงสร้ า งสมรรถนะครู ผู ้ ช ่ ว ยที่ จ� ำ เป็ น ต่ อ
ความต้องการของโรงเรียนในภาคตะวันออกและอาศัยแนวคิด
ทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถนะครูเข้ามาช่วยในการสร้างนิยามเชิงปฏิบัติ
การเพื่ อ น� ำ มาสร้ า งข้ อ ค� ำ ถามหรื อ ตั ว ชี้ วั ด ในแต่ ล ะสมรรถนะ
พร้อมกับตรวจสอบความเป็นเอกมิติของข้อค�ำถามที่วัดในแต่ละ
องค์ประกอบ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า สามารถจัดโครงสร้างสมรรถนะ
ได้ 4 องค์ประกอบหลัก 16 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) องค์ประกอบ
ด้านจิตส�ำนึกของความเป็นครู มี 4 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ การมีจติ สาธารณะ การมีวนิ ยั ของความเป็นครู
และจริยธรรมส�ำหรับครู 2) องค์ประกอบด้านองค์ความรูเ้ ชิงวิชาการ
ของครู มี 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ องค์ความรู้ด้านวิชาเอก
องค์ ค วามรู ้ ต ามมาตรฐานวิ ช าชี พ ครู และองค์ ค วามรู ้ เชิ ง พื้ น ที่
3) องค์ประกอบด้านทักษะทีจ่ ำ� เป็นต่อวิชาชีพครู มี 6 องค์ประกอบ
ย่อย ได้แก่ ทักษะการจัดการชั้นเรียน ทักษะการใช้เทคนิคการสอน
ทักษะการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ทักษะการใช้เทคโนโลยีเพือ่
การค้นคว้า/การสร้างสรรค์ผลงาน ทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
ปฏิบัติการสอน และทักษะการสื่อสาร และ 4) องค์ประกอบ
ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ในสังคม มี 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่
ความสัมพันธ์กับนักเรียน ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมวิชาชีพ และ
ความสัมพันธ์กับชุมชน นอกจากนี้ยังพบว่าชุดของตัวชี้วัดของทั้ง
16 องค์ประกอบย่อยมีความเป็นเอกมิติ ซึง่ ผลการวิจยั สอดคล้องกับ
การศึกษาของสุรางค์ โค้วตระกูล (2559 : 14-16) ที่พบว่า ครูดี
และมีประสิทธิภาพ 1) ต้องเป็นนักมนุษยนิยม คือ เป็นผู้ที่ยอมรับ
นักเรียนอย่างจริงใจ ให้ความอบอุ่น มีความเข้าใจนักเรียน มีความ
ยุ ติ ธ รรม และมี คุ ณ ลั ก ษณะของครู ต ามทั ศ นะของนั ก จิ ต วิ ท ยา
มนุษยนิยม และเป็นกัลยาณมิตรของนักเรียน 2) เป็นผู้ที่มีความรู้
และมีความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาการเรียนการสอน คือ ครูต้อง
เข้าใจธรรมชาติของกระบวนการเรียนรู้และสามารถที่จะใช้วิธีสอน
ที่เหมาะสม และจูงใจให้นักเรียนอยากเรียนรู้ ครูจะต้องใช้วิธีการ
ประเมินผลที่สามารถบอกได้ว่าการเรียนรู้ได้เกิดขึ้นจริง 3) เป็นผู้ที่
รูจ้ กั นักเรียน กล่าวคือ ครูไม่เพียงแต่เป็นผูส้ อนนักเรียนทางวิชาการ
เท่ า นั้ น แต่ เ ป็ น ผู ้ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พั ฒ นาการทางบุ ค ลิ ก ภาพของ
นักเรียนด้วย ดังนัน้ ครูตอ้ งมีความรูเ้ กีย่ วกับจิตวิทยาพัฒนาการ เพือ่
จะช่วยนักเรียนให้มพี ฒ
ั นาการทัง้ ด้านสติปญั ญาและด้านบุคลิกภาพด้วย
โดยท� ำ ตนเป็ น ผู ้ ส ่ ง เสริ ม การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพของนั ก เรี ย น
ให้ไปในทางบวก เพื่อนักเรียนจะได้เจริญเติบโตเป็นบุคคลที่มีชีวิต
อยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า มีความภาคภูมิใจในตนเองและมีความสุข
4) เป็นผูท้ มี่ คี ณ
ุ วุฒทิ างวิชาการ โดยเฉพาะในวิชาต่าง ๆ ทีต่ นเองจะ
ต้องสอนส�ำหรับความรู้ด้านวิชาการนั้น เมื่อนิสิตหรือนักศึกษาครู
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16 องค์ประกอบย่อย ดังนี้
		 1.1 องค์ประกอบด้านจิตส�ำนึกของความเป็นครู
มี 4 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การมี
จิตสาธารณะ การมีวินัยของความเป็นครู และจริยธรรมส�ำหรับครู
		 1.2 องค์ประกอบด้านองค์ความรูเ้ ชิงวิชาการของครู
มี 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ องค์ความรู้ด้านวิชาเอก องค์ความรู้
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู และองค์ความรู้เชิงพื้นที่
		 1.3 องค์ประกอบด้านทักษะที่จ�ำเป็นต่อวิชาชีพครู
มี 6 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ทักษะการจัดการชั้นเรียน ทักษะ
การใช้เทคนิคการสอน ทักษะการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ทักษะการใช้เทคโนโลยีเพือ่ การค้นคว้า/การสร้างสรรค์ผลงาน ทักษะ
ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อปฏิบัติการสอน และทักษะการสื่อสาร
		 1.4 องค์ประกอบด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ในสังคม
มี 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ความสัมพันธ์กบั นักเรียน ความสัมพันธ์
กับเพื่อนร่วมวิชาชีพ และความสัมพันธ์กับชุมชน
		 เมือ่ น�ำไปสร้างข้อค�ำถามแล้วทดสอบความเป็นเอกมิติ
ในแต่ละองค์ประกอบย่อย พบว่า ทุกองค์ประกอบย่อยผ่านการ
ประเมินความเป็นเอกมิติ โดยทุกองค์ประกอบย่อยมีค่า KMO หรือ
ข้อค�ำถามมีความสัมพันธ์กันในระดับที่เหมาะสมส�ำหรับการเป็น
ตัวชี้วัดในองค์ประกอบเดียวกัน ส่วนค่าไอเกน (Eigen value) มีค่า
มากกว่า 1 เพียงองค์ประกอบเดียว นั่นคือข้อค�ำถามก�ำลังวัดเพียง
สิ่งเดียวหรือวัดในสิ่งเดียวกัน และค่าน�้ำหนักองค์ประกอบทุกข้อ
ผ่านเกณฑ์การประเมิน แสดงว่าตัวชี้วัดมีน�้ำหนักเพียงพอที่จะบ่งชี้
ค่าเชิงปริมาณขององค์ประกอบนั้น ๆ
2. ผลการประเมินสมรรถนะตามโมเดลการวัดสมรรถนะ
ครูผู้ช่วยที่จ�ำเป็นต่อความต้องการของโรงเรียนในภาคตะวันออก
ของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณีตามเจตคติของ
ครูพี่เลี้ยง พบว่า สมรรถนะที่ครูพี่เลี้ยงประเมินให้นักศึกษาครู
มากที่สุด คือ การมีมนุษยสัมพันธ์ในสังคม (X̄ = 4.73, SD = 0.43)
รองลงมา คือ ทักษะที่จ�ำเป็นต่อวิชาชีพครู (X̄ = 4.71, SD = 0.47)
จิตส�ำนึกของความเป็นครู (X̄ = 4.70, SD = 0.40) และองค์ความรู้
เชิงวิชาการของครู (X̄ = 4.54, SD = 0.55) โดยทุกสมรรถนะได้ผล
การประเมินในระดับมากที่สุด
อภิปรายผลการวิจัย
ในส่วนของการอภิปรายผล ผู้วิจัยท�ำการอภิปรายตาม
ข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัย ซึ่งสามารถที่จะแบ่งได้ 2 ประเด็น ได้แก่
1) สมรรถนะครูผชู้ ่วยทีจ่ �ำเป็นต่อความต้องการของโรงเรียนในภาค
ตะวันออกที่ได้จากการวิจัย และ 2) ผลการประเมินสมรรถนะตาม
โมเดลการวัดสมรรถนะครูผู้ช่วยที่จ�ำเป็นต่อความต้องการของ
โรงเรียนในภาคตะวันออกของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร�ำไพพรรณีตามเจตคติของครูพเี่ ลีย้ ง โดยมีรายละเอียดการอภิปราย
ผลในแต่ละประเด็นดังนี้

เจนวิทย์ วารีบ่อ, สวัสดิ์ชัย ศรีพนมธนากร
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สารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษา สมรรถนะด้านการวิจยั เพือ่
พัฒนาการเรียนการสอน สมรรถนะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้
ทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ สมรรถนะด้านจิตวิทยาส�ำหรับครู สมรรถนะ
ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ สมรรถนะด้านบริหารจัดการชั้น
สมรรถนะด้านการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน สมรรถนะด้าน
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และสมรรถนะด้าน
ภาวะผู้น�ำและการท�ำงานเป็นทีม ตามล�ำดับ จะเห็นว่าสมรรถนะ
จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดล้วนเป็นส่วนหนึ่งใน 4 สมรรถนะ
หลักของโมเดลการวัดที่ได้จากการวิจัย
ประเด็นที่ 2 ผลการประเมินสมรรถนะตามโมเดลการวัด
สมรรถนะครูผู้ช่วยที่จ�ำเป็นต่อความต้องการของโรงเรียนในภาค
ตะวั น ออกของนั ก ศึ ก ษาครู มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ร� ำ ไพพรรณี
ตามเจตคติของครูพี่เลี้ยง พบว่า สมรรถนะที่ครูพี่เลี้ยงประเมินให้
นักศึกษาครูมากที่สุด คือ การมีมนุษยสัมพันธ์ในสังคม รองลงมา
คือ ทักษะที่จ�ำเป็นต่อวิชาชีพครู จิตส�ำนึกของความเป็นครู และ
องค์ความรู้เชิงวิชาการของครู โดยทุกสมรรถนะได้ผลการประเมิน
ในระดับมากที่สุด จะเห็นว่าตามเจตคติของครูพี่เลี้ยงยอมรับว่า
นักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี มีสมรรถนะด้านการมี
มนุษยสัมพันธ์ในสังคม ทักษะที่จ�ำเป็นต่อวิชาชีพครู จิตส�ำนึกของ
ความเป็นครู และองค์ความรูเ้ ชิงวิชาการของครูอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
ซึ่ ง สะท้ อ นถึ ง คุ ณ ภาพของบั ณ ฑิ ต ครู จ ากมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ร�ำไพพรรณี เหตุผลส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดการยอมรับเพราะว่า คณะ
ผู ้ บ ริ ห ารของคณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ร� ำ ไพพรรณี
ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาบัณฑิต ไม่ว่าจะเป็นการสัมมนาเพื่อ
สะท้อนผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา โดยมี
ครูพี่เลี้ยงและผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายร่วมสะท้อนผล ท�ำให้คณะ
ผู้บริหารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี ได้รับรู้ถึง
จุดเด่น จุดด้อยของหลักสูตร ซึ่งน�ำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุง
เห็นได้จากการส่งเสริมและหาทุนให้กับคณาจารย์คณะครุศาสตร์
ได้ทำ� วิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาการเรียนการสอน เพือ่ ให้นกั ศึกษาเรียนรู้
ได้เต็มศักยภาพ นอกจากนีย้ งั มีกจิ กรรมทัง้ ในและนอกหลักสูตรเพือ่
ให้นกั ศึกษาเรียนรูก้ ารใช้ชวี ติ ในสังคม การท�ำงานเป็นกลุม่ การระดม
ความคิด เป็นต้น
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เรียนจบหลักสูตรแล้ว ก็อาจจะเชื่อได้ว่าได้รับการเตรียมตัวพร้อม
ที่จะเป็นผู้สอนได้ และนอกจากนี้ถ้านิสิตนักศึกษาเป็นผู้ท่ีพยายาม
ขวนขวายหาความรูอ้ ยูเ่ สมอ ไม่วา่ จะด้วยการอ่านค้นคว้าด้วยตนเอง
หรือไปอบรมต่อในวิชาที่ตนสอนก็จะเป็นบุคคลที่มีคุณวุฒิทาง
วิชาการทีท่ นั สมัยเสมอ 5) เป็นผูน้ ำ� และเป็นผูฟ้ งั ทีด่ ี สามารถจะช่วย
นักเรียนให้มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน ในกรณีที่มีความขัดแย้งกัน
ทัง้ ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 6) มีทกั ษะในการจัดการห้องเรียน
ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 7) เป็นผู้ที่นิยมในวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์และเข้าใจกฎแห่งพฤติกรรม และเป็นนักวิทยาศาสตร์
พฤติกรรม และ 8) จะต้องมีทกั ษะของชีวติ คือ เป็นผูส้ ามารถสือ่ สาร
กับผู้อื่นได้ดี และมีความสัมพันธ์อันดีหรือต้องมีมนุษยสัมพันธ์
สามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจได้ มีสุขภาพดีทั้งกายและใจจะต้อง
มีจุดมุ่งหมายของชีวิตและมีใจรักอาชีพที่เลือก โดยทั้ง 8 ข้อที่กล่าว
มาเป็นส่วนหนึ่งใน 4 สมรรถนะหลักของโมเดลการวัดที่ได้จากการ
วิจยั และพิมพันธ์ เดชะคุปต์ กับพเยาว์ ยินดีสขุ (2562) ทีอ่ ธิบายว่า
การปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียนเพื่อพัฒนาครูให้มีความสามารถ
พั ฒ นาผู ้ เรี ย นให้ บ รรลุ จุ ด หมายของหลั ก สู ต ร แนวทางหนึ่ ง คื อ
การพัฒนาครูไทยให้มที กั ษะ 7C ซึง่ เป็นชุดของทักษะทีส่ ง่ เสริมให้ครู
สามารถสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้บนฐานวิจัยและสามารถน�ำไป
สร้างให้เด็กสามารถคิดสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรม สร้างนวัตกรรม
บนฐานท�ำโครงงาน อันจะเป็นปัจจัยส�ำคัญสร้างโรงเรียน 4.0 ซึง่ เป็น
ฐานส�ำคัญของการศึกษาระดับสูง โดยทักษะ 7C ประกอบด้วย
ทักษะการสร้างหลักสูตร ทักษะการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็ก
เป็นส�ำคัญ ทักษะการใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน ทักษะการ
ประเมินการเรียนรู้ ทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ทักษะการ
จัดการชั้นเรียน และทักษะการพัฒนาลักษณะนิสัยของเด็ก ทั้งนี้
ทักษะ 7C อยูใ่ นส่วนของสมรรถนะหลักด้านองค์ความรูเ้ ชิงวิชาการ
ของครู และด้านทักษะทีจ่ ำ� เป็นต่อวิชาชีพครู นอกจากสอดคล้องกับ
แนวคิดและทฤษฎีของนักการศึกษาแล้ว ยังสอดคล้องกับผลการวิจยั
ของพรพนา บัญฑิโต (2558) ที่ศึกษาการประเมินความต้องการ
จ�ำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะครูของสถานศึกษาสังกัด ส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จังหวัดอ่างทอง ผลการวิจัย
พบว่า ครูมีความต้องการจ�ำเป็นได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้าน
การสร้างความร่วมมือกับชุมชน เป็นอันดับแรก ด้านการวิเคราะห์
สังเคราะห์ และวิจัย เป็นอันดับที่ 2 และด้านการจัดการเรียนรู้ เป็น
อันดับที่ 3 และศิริพร อาจปักษา (2549) ที่ศึกษาการประเมิน
ความต้องการจ�ำเป็นในการพัฒนาตนเองของครูสถานศึกษาสังกัด
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดราชบุรี
ผลการวิจยั พบว่า สมรรถนะด้านการสือ่ สารและการใช้ภาษามีความ
จ� ำ เป็ น มากที่ สุ ด รองลงมาคื อ สมรรถนะด้ า นการวั ด ผลและ
การประเมินผล สมรรถนะด้านการพัฒนาหลักสูตร สมรรถนะด้าน
การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน สมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยี

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะส�ำหรับน�ำผลการวิจัยไปใช้ กล่าวคือ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ครู ใ นภาคตะวั น ออก อาทิ เช่ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี สามารถน�ำโมเดลการวัดสมรรถนะ
ครูผชู้ ว่ ยทีจ่ ำ� เป็นต่อความต้องการของโรงเรียนในภาคตะวันออกทีไ่ ด้
จากการวิจยั ไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยเน้น
สมรรถนะทีเ่ ป็นความต้องการจ�ำเป็นของโรงเรียนในภาคตะวันออก
เจนวิทย์ วารีบ่อ, สวัสดิ์ชัย ศรีพนมธนากร
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2. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
		 2.1 เนื่ อ งจากผลการวิ จั ย ในประเด็ น ครู พี่ เ ลี้ ย ง
ประเมินสมรรถนะของนักศึกษาครู ยังมีข้อจ�ำกัดในเรื่องของขนาด
กลุ่มตัวอย่างเพราะมีครูพี่เลี้ยงให้ข้อมูลกลับมาค่อนข้างน้อย และ
ระยะเวลาการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ดั ง นั้ น ผู ้ ที่ ส นใจสามารถน�ำ
แบบประเมินสมรรถนะที่ได้จากการวิจัยไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับ
ครูพี่เลี้ยงให้มีจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างเพิ่มมากขึ้นและครอบคลุมพื้นที่
ภาคตะวันออก จะท�ำให้ได้ข้อมูลที่มีระดับความเชื่อมั่นสูงและ
สะท้อนคุณภาพบัณฑิตครูได้อย่างแท้จริง
		 2.2 ควรมีการท�ำวิจัยระยะยาว โดยใช้โมเดลการวัด
สมรรถนะที่ได้จากการวิจัยเป็นโครงสร้างในการส่งเสริมและพัฒนา
บัณฑิตครูให้มีสมรรถนะตามโมเดล จากนั้นรอดูผลสะท้อนจาก
สถาบันผู้ใช้งานบัณฑิตครูว่าพึงพอใจกับสมรรถนะของบัณฑิตครู
หรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้เพราะเป้าหมายสูงสุด คือ ผลิตบัณฑิตให้มี
สมรรถนะตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน
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การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง การเคลื่อนที่และแรง ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)
กับการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL)
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การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปญ
ั หาหลังเรียน เรือ่ ง การเคลือ่ นทีแ่ ละแรง ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) กับการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) และ
2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เรื่อง การเคลื่อนที่และแรง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ (5E) กับการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นนักเรียนที่ก�ำลังศึกษา
อยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ�ำนวน 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�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) และการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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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.
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การศึกษาวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยนั้นเป็นไปตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งมี
วิสัยทัศน์เพื่อมุ่งพัฒนานักเรียนทุกคน ซึ่งเป็นก�ำลังของชาติ ให้เป็น
มนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส�ำนึก
ในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จ�ำเป็นต่อการศึกษาต่อ
การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวติ โดยมุง่ เน้นนักเรียนเป็น
ส�ำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้เต็มตามศักยภาพ โดยสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นั้น
ได้ก�ำหนดความมุ่งหวังให้นักเรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการ
เชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ มีทักษะส�ำคัญ ในการค้นคว้าและ
สร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ และ
การแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
ทุ ก ขั้ น ตอน มี ก ารท� ำ กิ จ กรรมด้ ว ยการลงมื อ ปฏิ บั ติ จ ริ ง อย่ า ง
หลากหลาย ด้วยความมุ่งหวังดังกล่าว จึงส่งผลให้นักเรียนเกิด
สมรรถนะทีส่ ำ� คัญ 5 ประการ คือ ความสามารถในการสือ่ สาร ความ
สามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถ
ในการใช้ ทั ก ษะชี วิ ต และความสามารถในการใช้ เ ทคโนโลยี
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 1)
ความสามารถในการแก้ปัญหาเป็นสมรรถนะที่ส�ำคัญ
ประการหนึ่งที่มีความส�ำคัญต่อตัวนักเรียน ส�ำหรับกลุ่มสาระการ
เรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ได้กำ� หนดตัวชีว้ ดั และสาระการเรียนรูแ้ กนกลาง
ที่นักเรียนจ�ำเป็นต้องเรียนเป็นพื้นฐาน เพื่อให้สามารถน�ำความรู้นี้
ไปใช้ในการด�ำรงชีวติ หรือศึกษาต่อในวิชาชีพทีต่ อ้ งใช้วทิ ยาศาสตร์ได้
โดยจัดเรียงล�ำดับความยากง่ายของเนื้อหาแต่ละสาระในแต่ละ
ระดับชัน้ ให้มกี ารเชือ่ มโยงความรูก้ บั กระบวนการเรียนรู้ และการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาความคิดทั้งความคิด
เป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์วิจารณ์ มีทักษะที่ส�ำคัญ
ทั้งทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะในศตวรรษที่ 21
ในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ สามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจ โดยใช้
ข้อมูลหลากหลายและประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้
ปัญหาท�ำให้เกิดความคิด เพราะการคิดเกิดขึ้นเมื่อบุคคล
เผชิญกับสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดปัญหา ความขัดแย้งหรือคําถาม
จะเกิดสภาวะไม่สมดุลขึ้น จะเป็นความไม่สบายกายไม่สบายใจ
ซึง่ จะเป็นสิง่ เร้ากระตุน้ ให้บคุ คลคิดหาคําตอบ เมือ่ สามารถตอบคําถาม
นั้น ๆ ได้ บุคคลจะกลับเข้าสู่สภาวะสมดุล (สุวิทย์ มูลคํา, 2551 :
11) ดังนั้นมนุษย์จึงมีการคิดแก้ปัญหาเพื่อให้ตัวเองนั้นกลับเข้าสู่
สภาวะสมดุ ล โดยพยายามปรับ ตัว เองและสิ่งแวดล้อ มให้ ผ สม
กลมกลืนกับสภาวะที่เราคาดหวังการคิดแก้ปัญหา เป็นทักษะที่

ส�ำคัญที่สุดอย่างหนึ่งส�ำหรับมนุษย์ เพราะมนุษย์ต้องเจอกับปัญหา
อยูท่ กุ ๆ วัน ทักษะการคิดแก้ปญ
ั หามิใช่เพียงแต่การรูจ้ กั คิดและรูจ้ กั
การใช้สมองหรือเป็นทักษะที่มุ่งพัฒนาสติปัญญาเพียงอย่างเดียว
แต่ยังเป็นทักษะที่สามารถพัฒนาทัศนคติ วิธีคิด ค่านิยม ความรู้
ความเข้าใจในสภาพการณ์ของสังคมได้ดีอีกด้วย ซึ่งในระบบการ
ศึกษาจะต้องให้ความส�ำคัญในการพัฒนา และฝึกเยาวชนให้มโี อกาส
ฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหาให้มากขึ้น (สุวิทย์ มูลคํา, 2551 : 16)
กระบวนการแก้ปัญหาต้องใช้ความรู้พื้นฐาน หรือเนื้อหา
มาใช้ประกอบในการแก้ปญ
ั หา จึงต้องเรียนรูแ้ บบบูรณาการไปสูก่ าร
แก้ปัญหาซึ่งเป็นองค์ประกอบส�ำคัญส�ำหรับนักเรียนในการพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหาซึ่งเป็นสมรรถนะส�ำคัญในการเรียน
ซึ่งผู้ที่มีบทบาทส�ำคัญในกระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยเฉพาะ
ครูผู้สอนได้มีความพยายามที่จะน�ำหลักการ รูปแบบการสอน และ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายมาใช้ในชั้นเรียนของตนเอง
กิจกรรมการเรียนรู้ที่พบว่าเป็นการจัดการเรียนรู้ได้ถูกน�ำมาใช้เพื่อ
พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)
หรือการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ที่เน้นพัฒนา
ให้นกั เรียนเกิดการแก้ปญ
ั หาได้ในรูปแบบและบริบทของการจัดการ
เรียนรู้ในปัจจุบัน
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เป็นรูปแบบหนึ่ง
ของการพัฒนาการเรียนการสอนที่สามารถช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับ
การเรียนของนักเรียนได้ ผู้วิจัยจึงสนใจจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
5E ขึ้น เพื่อเสริมสร้างพลังความสามารถของนักเรียนแต่ละคนให้
เต็มขีดความสามารถ โดยประยุกต์ใช้หลักการเรียนรู้ด้วยตนเอง
เน้นบรรยากาศในการเรียนการสอน ให้นักเรียนมีอิสระในการคิด
ทุกคนมีโอกาสใช้ความคิดอย่างเต็มศักยภาพ โดยหวังว่านักเรียนจะ
สามารถพัฒนาสมรรถนะแห่งตนในเรือ่ งของความรูท้ างวิทยาศาสตร์
ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละแรงจู ง ใจในการเรี ย น
วิทยาศาสตร์และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้ นอกจากนีก้ ารเรียนรู้
แบบ 5E เป็นสื่อทางการศึกษารูปแบบหนึ่ง ซึ่งจัดไว้ส�ำหรับนักเรียน
และครูโดยน�ำกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5E มาจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนเพื่ อ พั ฒ นาสมรรถนะทางวิ ท ยาศาสตร์ และศึ ก ษาผล
การสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5E เพื่อเป็นแนวทางแก่ครู
ในการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5E เพื่อสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลให้นักเรียนได้ศึกษาไปตามล�ำดับขั้นด้วย
ตนเองและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนของครูและการเรียน
ของนักเรียน
การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem based Learning : PBL) เป็นการจัดการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่มุ่ง
น�ำเสนอสถานการณ์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโลกแห่งความเป็นจริงที่มี
การจั ด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ ป ั ญ หาเป็ น ฐานเป็ น การจั ด การเรี ย นรู ้
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ชลบุรี และสหวิทยาเขตระยอง โดยสหวิทยาเขตระยอง 1 เป็น
สหวิทยาเขต ทีป่ ระกอบไปด้วยโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ จากการน�ำ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มาใช้
พบว่าการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันนักเรียนไม่สามารถน�ำ
กระบวนการแก้ ป ั ญ หาไปใช้ ไ ด้ จึ ง ท� ำ ให้ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ใ นรายวิ ช า
วิทยาศาสตร์ต�่ำ เมื่อพิจารณาสภาพปัญหาการศึกษาวิทยาศาสตร์
จากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้แก่ การประเมิน
การรู้วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ของโครงการ PISA
(Programme for International Student Assessment) พบว่า
ตั้งแต่ปี 2000, 2003, 2006, 2009 และ 2012 นักเรียนไทย
ส่วนใหญ่ได้คะแนนเฉลี่ยต�่ำกว่า 500 คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนเฉลี่ย
มาตรฐานของ OECD โดยได้ 421, 432, 429, 425, 444 และ 421
คะแนน ตามล�ำดับ ซึ่งจัดว่ามีค่าเฉลี่ยคะแนนรู้วิทยาศาสตร์อยู่ใน
กลุ่มต�่ำ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,
2557 : 1) เช่นเดียวกับผลการเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (O-Net) วิชาวิทยาศาสตร์ ระหว่างปีการศึกษา
2557 - 2561 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 พบว่าได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 35.24,
36.00, 34.86, 31.50 และ 33.82 ตามล�ำดับ ซึ่งคะแนนเฉลี่ย
ดังกล่าวลดลงอย่างต่อเนื่อง และยังต�่ำกว่าร้อยละ 50 ซึ่งถือว่า
จัดอยู่ในเกณฑ์ต�่ำ
ดังนั้นเมื่อพิจารณาความส�ำคัญของปัญหา และเอกสาร
งานวิจัยที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบัน
มุ่งเน้นในการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนนั้นมีความส�ำคัญต่อการจัดการเรียน
การสอนเป็นอย่างมากในการจัดการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 แนวทาง
ทีค่ าดว่าจะช่วยพัฒนาความสามารถในการแก้ปญ
ั หาและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน คือ การจัดการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความรู้ (5E) และ
การจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปญ
ั หาเป็นฐาน (PBL) ทีจ่ ะช่วยพัฒนาความ
สามารถในการแก้ปัญหา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายได้ อย่างไรก็ตามการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
หาความรู้ (5E) และการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL)
แม้จะมีงานวิจัยที่น�ำรูปแบบการจัดการเรียนรู้นี้ไปใช้แต่ก็อยู่ใน
บริบทอื่น ๆ ที่ต่างกัน ผู้วิจัยจึงสนใจน�ำรูปแบบการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ (5E) และการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปญ
ั หาเป็นฐาน
(PBL) มาใช้ในงานวิจัยนี้ ที่มีบริบทแตกต่างออกไปจากงานวิจัย
อื่น ๆ ซึ่งจะท�ำให้นักเรียนเข้าใจเรื่องที่เรียนและเกิดการเรียนรู้
ในกระบวนการการแก้ปญ
ั หา ซึง่ สามารถประยุกต์ใช้การแก้ปญ
ั หานี้
เข้ากับการแก้ปัญหาในสถานการณ์ทั่วไป เพื่อพัฒนานักเรียนให้มี
ทั ก ษะทางสั ง คม ตลอดจนการบรรลุ เ ป้ า หมายทางการศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ต่อไป
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ในรูปแบบหนึง่ ทีส่ อดคล้องกับผูเ้ รียนและสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนเป็น
กิจกรรมทีผ่ เู้ รียนสามารถเรียนผ่านแหล่งเรียนรูใ้ กล้ตวั ศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ โดยผ่านการท�ำงานเป็นกลุ่มท�ำให้มี
โอกาสฝึกทักษะการสื่อสาร (สุภามาส เทียนทอง, 2553 : 3-4)
เนื่องจากการเรียนการสอนเป็นกลุ่มย่อย การติดต่อสื่อสารจะช่วย
ให้การเรียนรู้ในกลุ่มมีประสิทธิภาพ การฝึกให้เด็กมีทักษะเกี่ยวกับ
การถ่ายทอดความรู้ ท�ำได้โดยการรายงานปากเปล่ากับการถกปัญหา
การน�ำเสนอปากเปล่าเด็กจะต้องพยายามถ่ายทอดความรู้ความ
เข้าใจของตนให้แก่เพื่อนโดยผ่านการถกปัญหาโดยการใช้ภาษาพูด
อย่างถูกต้องเพื่อให้ได้ค�ำตอบที่ดีที่สุด (สุวิชา ศรีมงคล, 2557 : 43)
การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญ
ั หาเป็นฐาน (Problem-Based learning
หรือ PBL) คือหนึ่งในยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งสร้างความเข้าใจและหาทาง
แก้ปัญหาโดยปัญหาจะเป็นจุดตั้งต้นของกระบวนการเรียนรู้ และ
เป็นตัวกระตุ้นต่อไปในการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาด้วยเหตุผล
(ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2553 : 335)
การเรี ย นรู ้ วิ ท ยาศาสตร์ มุ ่ ง หวั ง ให้ นั ก เรี ย นได้ เรี ย นรู ้
วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ มีทักษะ
ส�ำคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการในการ
สืบเสาะหาความรูแ้ ละแก้ปญ
ั หาทีห่ ลากหลาย ให้นกั เรียนมีสว่ นร่วม
ในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการท�ำกิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริง
อย่างหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชัน้ โดยก�ำหนดสาระส�ำคัญ โดย
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีการจัดสาระการเรียนรูใ้ นกลุม่ สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ตามสาระ คือ สาระวิทยาศาสตร์ชวี ภาพ สาระวิทยาศาสตร์
กายภาพ สาระวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ และสาระเทคโนโลยี
โดยเนื้ อ หาที่ มี ผ ลคะแนนการทดสอบทางการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
(O-Net) ต�ำ่ กว่าร้อยละ 50 คือ เนือ้ หาวิทยาศาสตร์กายภาพ (สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2557 : 1) ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับการศึกษาทางฟิสกิ ส์ในรายวิชาเพิม่ เติม สอดคล้องกับ
ข้อสรุปจากการเสวนาทางวิชาการของนักการศึกษาทางฟิสิกส์ว่า
ผลการประเมินคุณภาพด้านการศึกษาในระดับชาติสะท้อนให้เห็น
ถึงศักยภาพทางด้านการศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐาน รวมถึงปัญหา
ในด้านการจัดการเรียนการสอนฟิสิกส์ที่ไม่สามารถพัฒนานักเรียน
ให้บรรลุเป้าหมายได้ เมื่อพิจารณาพบว่า การจัดการเรียนการสอน
นั้ น ส่ ว นมากจะเน้ น การแก้ โจทย์ ป ั ญ หาโดยการแก้ ส มการ ซึ่ ง
ไม่มีการท�ำความเข้าใจหรือรู้ท่ีมาของสมการเหล่านั้น (มนต์สิทธิ์
ธนสิทธิโกศล และมิ่งขวัญ ภาคสัญไชย, 2558 : 880) จากข้อมูลที่
กล่าวมาข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่า นักเรียนไทยก�ำลังประสบปัญหา
ในด้านของความสามารถในการแก้ปัญหา
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ได้แบ่ง
เขตโรงเรียนในความดูแลเป็นสหวิทยาเขต โดยมีสหวิทยาเขตระยอง
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
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วิธีการจับฉลาก จากห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จับฉลากได้
1. เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปญ
ั หาหลังเรียน ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 และห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
เรื่อง การเคลื่อนที่และแรง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วย 5/4 มีจำ� นวนนักเรียนห้องเรียนละ 40 คน แต่ละห้องเรียนมีนกั เรียน
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) กับการจัดการเรียนรู้ แบบคละความรู้ความสามารถ เป็นกลุ่มทดลองโดยห้องเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL)
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เรื่อง (5E) และห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ได้รับการจัดการเรียนรู้
การเคลื่อนที่และแรง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการ แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL)
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ แผนการจัดการเรียน
จัดการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความรู้ (5E) กับการจัดการเรียนรูแ้ บบ
รู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) แผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา
ใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL)
เป็นฐาน (PBL) แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา และแบบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สมมุติฐานการวิจัย
การหาคุณภาพเครื่องมือ
1. ความสามารถในการแก้ ป ั ญ หาหลั ง เรี ย น เรื่ อ ง
1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)
การเคลื่อนที่และแรง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการ
ั หาเป็นฐาน (PBL) หาคุณภาพ
จัดการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความรู้ (5E) กับการจัดการเรียนรูแ้ บบ และแผนการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปญ
โดยน�ำแผนการจัดการเรียนรู้เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 4 ท่าน
ใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) แตกต่างกัน
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เรื่อง การเคลื่อนที่ เพือ่ ตรวจพิจารณาความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรูเ้ กีย่ วกับ
และแรง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการจัดการเรียนรู้ สาระส�ำคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหากิจกรรมการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) กับการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา สือ่ การเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และประเมินโดยใช้
แบบประเมินเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
เป็นฐาน (PBL) แตกต่างกัน
2. แบบวัดความสามารถในการแก้ปญ
ั หา และแบบวัดผล
สัมฤทธิท์ างการเรียน หาคุณภาพโดยน�ำแบบวัดเสนอต่อผูท้ รงคุณวุฒิ
อุปกรณ์ และวิธีด�ำเนินการวิจัย
วิจยั เรือ่ ง การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปญ
ั หา 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของของค�ำถามและค�ำตอบ
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเคลื่อนที่และแรง ด้วยการ รวมทั้งประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อค�ำถามของแบบวัดกับ
จัดการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความรู้ (5E) กับการจัดการเรียนรูแ้ บบ มาตรฐาน ตั ว ชี้ วั ด และจุ ด ประสงค์ น� ำ ผลการประเมิ น จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ มาวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index Of Item
ใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) มีรายละเอียดดังนี้
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนที่ก�ำลังศึกษาอยู่ Objective Congruence : IOC) วิเคราะห์ค่าความยากง่าย (P)
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ค่าอ�ำนาจจ�ำแนก (R) และหาค่าความเชื่อมั่น จากสูตรคูเดอร์
เขต 18 สหวิทยาเขตระยอง 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ริชาร์ดสัน Kr-20 (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543 : 1239)
การเก็บข้อมูลในการวิจัย เก็บข้อมูลโดยใช้แบบวัดความ
จ�ำนวน 2,326 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนที่ก�ำลังศึกษา สามารถในการแก้ปัญหา และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
อยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดป่าประดู่ อ�ำเภอเมือง น�ำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ค่าทางสถิติ โดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
ระยอง จังหวัดระยอง ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2563 จ�ำนวน มาตรฐาน ทดสอบทีแบบเป็นอิสระต่อกัน (T-test for Independent
2 ห้องเรียน มีนักเรียนจ�ำนวน 80 คน ได้มาจากการเลือกแบบ Sample)
หลายขั้นตอนโดยเริ่มจากท�ำการเลือกโรงเรียน ใช้วิธีการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) จากโรงเรียนสังกัดส�ำนักงาน ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหา
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 สหวิทยาเขตระยอง 1 จังหวัด
ระยอง จ�ำนวน 11 โรงเรียน เลือกได้เป็นโรงเรียนวัดป่าประดู่ อ�ำเภอ หลังเรียน เรื่อง การเคลื่อนที่และแรง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
เมืองระยอง จังหวัดระยอง มีห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ�ำนวน ปีที่ 5 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) กับการ
8 ห้องเรียน จ�ำนวน 320 คน จากนั้นท�ำการเลือกห้องเรียน โดยใช้ จัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL)
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มีคา่ เท่ากับ 36.05 คะแนน ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการ
แก้ปัญหาของทั้งสองกลุ่มทดลอง พบว่า แตกต่างกัน
ตอนที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียน
เรื่อง การเคลื่อนที่และแรง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วย
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) กับการจัดการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL)

าชภ

ัฏรำ

จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยความสามารถในการ
แก้ปัญหา หลังเรียน เรื่อง การเคลื่อนที่และแรง ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการจัดการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความรู้ (5E)
มีค่าเท่ากับ 33.13 คะแนน และค่าเฉลี่ยความสามารถในการ
แก้ปัญหา หลังเรียน เรื่อง การเคลื่อนที่และแรง ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL)

p
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กลุ่มทดลอง
n
		
กลุ่มทดลอง 1
ได้รับการจัดการเรียนรู้
40
แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)
กลุ่มทดลอง 2
ได้รับการจัดการเรียนรู้
40
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL)		
*p < .05
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ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหา หลังเรียน เรื่อง การเคลื่อนที่และแรง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
		 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) กับการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL)

ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียน เรื่อง การเคลื่อนที่และแรง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
		 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) กับการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL)
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ก่อนเรียน
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กลุ่มทดลอง
n
		
กลุ่มทดลอง 1
ได้รับการจัดการเรียนรู้
40
แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)
กลุ่มทดลอง 2
ได้รับการจัดการเรียนรู้
40
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL)		
*p < .05
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จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียน เรื่อง การเคลื่อนที่และแรง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 ด้วยการจัดการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความรู้ (5E) มีคา่ เท่ากับ
23.63 คะแนน และค่าเฉลีย่ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน หลังเรียน เรือ่ ง
การเคลื่อนที่และแรง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 การจัด
การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) มีค่าเท่ากับ 25.58 คะแนน
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทั้งสองกลุ่มทดลอง
พบว่า แตกต่างกัน
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2.65
3.27

343

3175

สรุปและอภิปรายผล

p

.002

2.69

จากการวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบความสามารถในการ
แก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการเคลื่อนที่และแรง
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) กับการจัดการ
เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) อภิปรายผลได้ ดังนี้
1. ความสามารถในการแก้ปัญหา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) และการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน (PBL) มีความสามารถในการแก้ปญ
ั หาหลังเรียนแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยความสามารถในการ
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ใช้ปญ
ั หาเป็นฐานและการจัดการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความรูพ้ บว่า
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานกับนักเรียน
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้มีความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิตทิ รี่ ะดับ .01 โดยนักเรียนทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปญ
ั หา
เป็นฐาน มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์สูงกว่า
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) และการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน (PBL) มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังเรียนแตกต่างกันอย่าง
มีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 โดยการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปญ
ั หา
เป็นฐานมีผลสัมฤทธิห์ ลังเรียนสูงกว่าการจัดการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะ
หาความรู้ เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้นั้น พบว่า การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ให้ผล
สัมฤทธิ์ก่อนเรียนสูงกว่าหลังเรียน โดยเฉพาะในเนื้อหาที่ต้องใช้
ความรู้ ความจ�ำ ความเข้าใจ เนื้อหา เชิงทฤษฎี เหมาะสมกับการน�ำ
มาใช้เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส�ำหรับการจัดการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐานทีจ่ ดั กิจกรรมทีเ่ น้นการแก้ปญ
ั หาในวิชาวิทยาศาสตร์
กายภาพที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เนื้อหาเป็นเนื้อหาเชิงฟิสิกส์ที่มี
พื้นฐานธรรมชาติของวิชาในการคิดแก้ปัญหา อีกทั้งยังใช้ปัญหา
ในชีวติ ประจ�ำวันของนักเรียนทีน่ กั เรียนอาจพบมาเป็นจุดตัง้ ต้นของ
กิจกรรมการเรียนรู้ และเป็นตัวกระตุ้นในการพัฒนาทักษะการแก้
ปัญหาด้วยเหตุผล เน้นให้นักเรียนเป็นผู้ตัดสินใจในสิ่งที่ต้องการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และรู้จักการท�ำงานร่วมกันภายในกลุ่ม
นักเรียนด้วยกันโดยผู้สอนมีส่วนร่วมน้อยที่สุด ซึ่งการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานมี 6 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นก�ำหนด
ปัญหา ขัน้ นีน้ กั เรียนได้เสนอปัญหาทีห่ ลากหลาย เลือกปัญหาทีส่ นใจ
และได้แบ่งกลุ่มตามความสนใจ ขั้นท�ำความเข้าใจปัญหา ขั้นนี้
นักเรียนได้ตง้ั ค�ำถามในประเด็นทีอ่ ยากรูเ้ สนอแนวทางในการค้นคว้า
หาค�ำตอบ ขั้นด�ำเนินการศึกษาค้นคว้า ขั้นนี้นักเรียนได้แบ่งหน้าที่
ภายในกลุ่ม ก�ำหนดเป้าหมาย ระยะเวลาในการท�ำงาน และด�ำเนิน
การศึกษาค้นคว้าพร้อมทั้งบันทึกข้อมูลด้วยตนเอง ขั้นสังเคราะห์
ความรู้ ขั้นนี้นักเรียนได้น�ำเสนอข้อมูล และตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลภายในกลุ่ม ขั้นสรุปและประเมินค่าของค�ำตอบ ขั้นนี้
นักเรียนได้นำ� ข้อมูลมาประมวลสร้างเป็นองค์ความรูใ้ หม่ ขัน้ น�ำเสนอ
และประเมินผลงาน ขั้นนี้นักเรียนได้น�ำเสนอผลงานต่อเพื่อนและ
ผูส้ อน พร้อมทัง้ ประเมินผลงาน จะเห็นได้วา่ ขัน้ ตอนของการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานแต่ละขั้นตอนส่งเสริมการท�ำกิจกรรม
ของนักเรียนด้วยตนเอง นักเรียนได้เรียนในประเด็นที่สนใจ ลงมือ
ปฏิบตั ิ ศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลตลอดจนสรุปองค์ความรูแ้ ละน�ำเสนอ
ผลงานด้วยตนเอง การเรียนรู้โดยผ่านการปฏิบัติ และการศึกษา
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แก้ปัญหาด้วยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานสูงกว่าการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีล�ำดับขั้นตอนตาม
กระบวนการแก้ปัญหา โดยเริ่มจากการน�ำปัญหาหรือสถานการณ์
ทีส่ อดคล้อง คล้ายคลึงกับสถานการปัญหาเกิดขึน้ จริงในชีวติ ประจ�ำวัน
มาเป็นจุดเริม่ ต้นของการจัดการเรียนรู้ นักเรียนได้เกิดการคิดในการ
แก้ปญ
ั หาอย่างเป็นขัน้ ตอน ท�ำความเข้าใจปัญหา ด�ำเนินการค้นคว้า
แล้วตัดสินใจลงข้อสรุปบนปัญหานั้น ๆ ในขณะเดียวกันการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เริ่มต้นด้วย ขั้นที่ 1 การสร้าง
ความสนใจ โดยการใช้ค�ำถามเชิงวิทยาศาสตร์ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล
แล้วให้นักเรียนสืบเสาะความรู้ก่อนน�ำความรู้ที่ได้ไปขยายความรู้
และน�ำไปใช้แก้ปัญหาต่อไป จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้ทั้งสอง
รูปแบบน�ำไปสูก่ ารแก้ปญ
ั หา แต่แตกต่างกันด้วยกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานเริ่มด้วยปัญหา
แล้วหาวิธีแก้ปัญหาด้วยองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับปัญหา แล้วลง
ข้อสรุป จึงท�ำให้ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนสูงกว่า
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ผลของการวิจัยในครั้งนี้
สอดคล้องกับแนวคิดของ กุลยา ตันติผลาชีวะ (2548 : 79) ทีก่ ล่าวว่า
การเรียนรู้แบบเน้นปัญหาเป็นฐานจะช่วยให้นักเรียนเลือกสรร
ข้อความรูท้ ตี่ อ้ งการเรียนด้วยตนเอง เกิดการเรียนรูด้ ว้ ยวิธแี ก้ปญ
ั หา
ได้ รั บ ความรู ้ ใ หม่ จ ากการศึ ก ษาค้ น คว้ า ด้ ว ยการวิ เ คราะห์ แ ละ
แก้ปญ
ั หาทีเ่ รียน และสอดคล้องกับแนวคิดของ สุปรียา วงษ์ตระหง่าน
(2545 : 4) ที่กล่าวว่าการศึกษาปัญหาที่ไม่รู้ นักเรียนจะพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา การวินจิ ฉัย และการคิดอย่างมีเหตุผล
จากผลงานวิจัยที่ได้ท�ำการศึกษาที่ใช้รูปแบบการสอนที่มุ่งเน้น
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิ จั ย ของ รั ต นะ บั ว รา (2540 : 104) ได้ ท� ำ การศึ ก ษา
ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้
ชุดการเรียนด้วยตนเองและการจัดการสอนตามคูม่ อื ครู ผลการศึกษา
พบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติทีระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของอุไร
ค�ำมณีจันทร์ (2552 : 36) ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน ความสามารถในการแก้ปญ
ั หาทางวิทยาศาสตร์และเจตคติ
ต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่าง
การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) กับการเรียนรู้แบบ
วัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขัน้ พบว่า นักเรียนทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูแ้ บบ
ใช้ปัญหาเป็นฐานมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
สูงกว่านักเรียนทีไ่ ด้รบั การเรียนรูแ้ บบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขัน้ อย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ บุญน�ำ อินทนนท์
(2551 : 77) ได้ท�ำการวิจัยศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโยธินบ�ำรุง ทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูแ้ บบ
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(PBL) โดยมีการศึกษาตัวแปรตามอืน่ ๆ เช่น ทักษะในการให้เหตุผล
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์
เป็นต้น
2. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา
อื่น ๆ เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาโดยใช้การจัด
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้และการจัดการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน ในระดับต่าง ๆ
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ค้ น คว้ า ด้ ว ยตนเองในประเด็ น ที่ นั ก เรี ย นสนใจท� ำ ให้ นั ก เรี ย น
มีความกระตือรือร้นในการเรียน เกิดการเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหา
อย่างแท้จริง เพราะเป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง จึงท�ำให้การจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่าการจัดการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความรู้ ในการ
จัดการเรียนรูร้ ายวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิด
ของ นภา หลิมรัตน์ (2540 : 13) ที่กล่าวว่า การให้ปัญหาตั้งแต่ต้น
เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนรู้และถ้านักเรียนแก้ปัญหาได้
ก็จะมีส่วนท�ำให้นักเรียนจ�ำเนื้อหาความรู้นั้นได้ง่ายและนานขึ้น
เพราะได้มีประสบการณ์ตรงในการแก้ปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ สุปรียา วงษ์ตระหง่าน (2545 : 4) ที่กล่าวว่าการได้มา
ซึง่ ความรู้ พบว่า ข้อมูล ความคิด ทักษะจะเข้าสูค่ วามจ�ำเมือ่ สัมพันธ์
กับปัญหา ท�ำให้จดจ�ำได้งา่ ย นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ
สมจิต สวธนไพบูลย์ (2535 : 34) ที่กล่าวว่า การจัดกิจกรรมให้
นักเรียนมีสว่ นร่วมในการคิดเป็นการจัดโอกาสให้นกั เรียนได้ประสบ
ความส�ำเร็จในการเรียนรูท้ มี่ เี สรีภาพในการปฏิบตั ิ ได้คดิ ได้ออกแบบ
ด้วยตนเอง ท�ำให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี และจากการผลการวิจัยของ
ทิวาวรรณ จิตตะภาค (2548 : บทคัดย่อ) ได้ทำ� การศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน

ข้อเสนอแนะ
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จากการวิจัยเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหา
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเคลื่อนที่และแรง ด้วยการ
จัดการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความรู้ (5E) กับการจัดการเรียนรูแ้ บบ
ใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. ในการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานควรตั้ง
ปัญหาให้สอดคล้องกับบริบทของนักเรียน เช่น การยกสถานการณ์
ปัญหาในชีวิตประจ�ำวันมาใช้เป็นเป็นปัญหาตั้งต้น
2. ผูส้ อนทีจ่ ะใช้การจัดการเรียนรูแ้ บบใช้ปญ
ั หาเป็นฐาน
ควรใช้สื่อและเทคโนโลยีในขั้นด�ำเนินการศึกษาค้นคว้า และในการ
จัดกลุ่มต้องค�ำนึงถึงความสนใจของนักเรียน
3. ผูส้ อนควรนาํ วิธกี ารเสริมแรงทีเ่ หมาะสมมาใช้ประกอบ
การจัดการเรียนรู้ในขั้นตอนการนําเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน เพื่อ
เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็ม
ศักยภาพ และเกิดความภูมิใจในผลงานของตนเอง
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาการเปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ (5E) กับการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
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การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) คุณภาพชีวิตการท�ำงาน 2) ประสิทธิภาพในการท�ำงาน 3) เปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ในการท�ำงาน จ�ำแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล 4) หาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวติ การท�ำงานกับประสิทธิภาพในการท�ำงานของข้าราชการ
และบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดส�ำนักการคลัง ประชากรในการศึกษาคือ ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดส�ำนักการคลัง
ทีป่ ฏิบตั งิ านในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 480 คน เลือกตัวอย่างจ�ำนวน 230 คน โดยวิธกี ารสุม่ ตัวอย่างแบบง่าย ใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการศึกษา และน�ำข้อมูลที่รวบรวมได้ประมวลผลโดยใช้ค่าสถิติ 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�ำแหน่งข้าราชการระดับปฏิบัติการ/ช�ำนาญการ และรายได้ระหว่าง 15,001-25,000 บาท คุณภาพชีวิตของข้าราชการและ
บุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดส�ำนักการคลัง อยู่ในระดับความส�ำคัญมาก ประสิทธิภาพการท�ำงานของข้าราชการและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร สังกัดส�ำนักการคลัง พบว่า ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก ต�ำแหน่งงานทีแ่ ตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการท�ำงาน
ที่แตกต่างกัน คุณภาพชีวิตการท�ำงานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการท�ำงานอยู่ในระดับปานกลางทิศทางเดียวกัน คุณภาพชีวิต
การท�ำงาน ด้านค่าตอบแทนทีย่ ตุ ธิ รรมเพียงพอ ด้านความก้าวหน้าและมัน่ คงในการท�ำงาน ด้านสังคมสัมพันธ์ และด้านความอิสระจากงาน
มีอทิ ธิพลต่อประสิทธิภาพในการท�ำงานของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดส�ำนักการคลัง อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ
.05
ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา ผูบ้ งั คับบัญชาควรก�ำหนดค่าตอบแทนของผูป้ ฏิบตั งิ านตามความรูค้ วามสามารถ และต�ำแหน่งงาน
มอบหมายงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ สนับสนุนการพัฒนาตนเองของข้าราชการ มีการจัดท�ำคู่มือการปฏิบัติงาน
ของแต่ละหน่วยงานและก�ำกับให้มีการปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมแก้ปัญหาร่วมกับ
ผูบ้ งั คับบัญชาระดับสูง เสนอความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ผลงานใหม่ เพือ่ เป็นการพัฒนาให้เกิดสมรรถนะในงานทีร่ บั ผิดชอบ ส่งเสริมการท�ำงาน
เป็นทีม ให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดในงานเพื่อให้สามารถท�ำงานทดแทนงานกันได้ จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีท�ำให้เกิด
ความผูกพันซึ่งกันและกัน พัฒนาให้มีการวางแผนการท�ำงานอย่างเป็นระบบจัดล�ำดับความส�ำคัญก่อนหลังให้เกิดความสมดุลระหว่าง
การท�ำงานและการใช้ชีวิตส่วนตัว
ค�ำส�ำคัญ : คุณภาพชีวิต, เจ้าหน้าที่/บุคลากร, ข้าราชการ, ประสิทธิภาพในการท�ำงาน, ส�ำนักการคลัง
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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.
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3. ช่วยปรับปรุงศักยภาพของผู้ท�ำงาน ปจุบันการท�ำงานมีความ
คนเราเกิดมาแล้วต้องมีการท�ำงานหรือต้องหางานท�ำ ส�ำคัญต่อชีวติ มนุษย์เป็นอย่างยิง่ และเป็นส่วนหนึง่ ของชีวติ ทีป่ ฏิบตั ิ
โดยเหตุผลของการหางานท�ำหรือการท�ำงาน เพื่อตอบสนองความ มากกว่ากิจกรรมใด ๆ และในอนาคตอันใกล้มนุษย์จ�ำเป็นต้องใช้
ต้องการของคนเราบางอยาง เช่น บางคนต้องการเงินเดือนเพื่อ เวลาของชีวิตเกี่ยวข้องกับการท�ำงานเพิ่มขึ้นไปอีก จึงท�ำให้คนเรา
เลีย้ งชีพตนเองและครอบครัว บางคนต้องการได้ชอื่ เสียงเนือ่ งมาจาก ท�ำงานเพื่อด�ำรงชีวิตอยู่ไดและตอบสนองความต้องการพื้นฐาน
การท�ำงาน บางคนท�ำงานก็เพือ่ เป็นทีย่ อมรับในสังคม บางคนท�ำงาน อีกทั้งภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ ดังนั้นสถานที่ท�ำงานต้องมีความ
เพื่อความร�่ำรวยเงินทอง ฯลฯ ซึ่งเหตุผลของแต่ละคนที่ท�ำงาน เหมาะสมท�ำให้เกิดความสุข ความมัน่ คง หากท�ำงานอย่างมีความสุข
มีความแตกต่างกัน (สุทธิชัย ปัญญโรจน์, 2562) การท�ำงานจึงมี จะเป็นปัจจัยที่ช่วยท�ำให้งานประสบความส�ำเร็จ การท�ำงานและ
ุ ภาพ นอกจากจะน�ำรายไดมาสูต วั เราแลว ยังสร้างผลงานให้กบั
ความส�ำคัญต่อชีวิตมนุษย์เป็นอย่างมาก อาจกล่าวได้ว่าการท�ำงาน มีคณ
เป็นส่วนหนึง่ ของชีวติ ทีป่ ฏิบตั มิ ากกว่ากิจกรรมใด ๆ ในการด�ำรงชีวติ องค์การอีกด้วย องค์การทุกภาคส่วนควรหันมาใสใจเรือ่ งการพัฒนา
นอกจากปัจจัย 4 (อาหาร เครือ่ งนุง่ ห่ม ทีอ่ ยูอ่ าศัย และยารักษาโรค) คนให้มากขึ้น ยิ่งในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอย ยอมมีผลกระทบต่อ
แล้ว การท�ำงานเป็นการเปิดโอกาสให้แสดงออกถึงเชาว์ปัญญา การด�ำรงชีพของพนักงานอย่างหลีกเลี่ยงไมได้ องค์การเองไมควร
ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ อันจะน�ำมาซึง่ เกียรติภมู แิ ละความพึงพอใจ มุ่งเน้นที่คุณภาพของผลผลิตขององค์การอย่างเดียว โดยไมใสใจ
ในชีวิตและยังเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับตนเองและครอบครัว เรือ่ งคุณภาพชีวติ ของพนักงาน องค์การควรมีสว่ นช่วยผลักดันให้เกิด
รวมไปถึงการมีคณ
ุ ภาพชีวติ และฐานะทางสังคมทีด่ ี อีกทัง้ การด�ำเนิน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานดีขึ้น (อรุณี สุมโนหาอุดม,
งานใด ๆ ให้ประสบความส�ำเร็จนั้นปัจจัยส�ำคัญที่ต้องค�ำนึงถึงคือ 2555)
องค์การของรัฐ “ข้าราชการและบุคลากร” ถือเป็นตัวจักร
ทรัพยากรบุคคล ความส�ำเร็จของงานจึงต้องขึ้นอยู่กับคุณภาพของ
คนที่ท�ำงานนั้นด้วย ทั้งองค์กรและคนท�ำงานจึงต้องพึ่งพาอาศัย ส�ำคัญในการบริการและปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย เพื่อให้
ซึ่งกันและกัน หากองค์การสามารถพัฒนาส่งเสริมให้คนท�ำงาน บรรลุเป้าหมายตามแผนบริหารราชการแผ่นดินทีต่ งั้ ไว้ และสอดคล้อง
น�ำศักยภาพที่มีอยู่ในตัวของแต่ละคนน�ำมาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ กับสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ผลการปฏิบัติ
องค์การได้ องค์การนั้นก็จะไปสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพต่อไป ราชการของข้าราชการจะมีประสิทธิภาพและตอบสนองนโยบาย
ขององค์การมากน้อยเพียงใด ย่อมขึน้ อยูก่ บั ปัจจัยต่าง ๆ ทีเ่ อือ้ อ�ำนวย
(จินดารัตน์ โพธิ์นอก, 2557)
คุ ณ ภาพชี วิ ต เป็ น ค� ำ ที่ ไ ด้ ยิ น ได้ ฟ ั ง กั น อย่ า งแพร่ ห ลาย ให้เกิดคุณภาพชีวิตการท�ำงานที่ดี (คเชนทร์ ช่างน้อย, 2556)
ส�ำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในสังคมปัจจุบัน ทั้งในระดับโลกระดับประเทศและส่วนต่าง ๆ ของ
สังคม ทั้งภาคราชการและเอกชน ในการบริหารทรัพยากรบุคคล เกีย่ วกับการศึกษา วิเคราะห์ ก�ำหนดหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการจัดเก็บ
ภาครัฐยุคใหม่ทมี่ งุ่ เน้นการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human capital) เพือ่ รายได้ ทุ ก ชนิ ด จั ด ท� ำ ประมาณการรายรั บ ประจ� ำ ปี ข อง
ให้เป็นกลไกส�ำคัญในการเพิ่มคุณค่าให้กับส่วนราชการและจังหวัด กรุงเทพมหานคร เก็บและรวบรวมข้อมูลสถิตเิ กีย่ วกับรายได้ทงั้ หมด
ซึ่งจะเห็นได้จากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ของกรุงเทพมหานคร การควบคุมตรวจสอบเร่งรัดหน่วยงานต่าง ๆ
2551 ในมาตรา 34 บัญญัตไิ ว้วา่ “การจัดระเบียบข้าราชการพลเรือน ของกรุงเทพมหานคร ให้จดั เก็บรายได้ให้ถกู ต้องครบถ้วน การจัดท�ำ
ต้องเป็นไปเพื่อผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ โครงการเพิ่มรายได้ให้กรุงเทพมหานคร พิจารณาปรับปรุงแก้ไข
และความคุ้มค่าโดยให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ อย่างมีคุณภาพ ยกร่างกฎหมาย ข้อบัญญัติ ระเบียบ ค�ำสั่ง ข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับ
คุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี” และมาตรา 72 บัญญัติว่า “ให้ การจัดเก็บรายได้ ติดตามเร่งรัดภาษีอากรที่ค้างช�ำระ การขอปลด
ส่วนราชการมีหน้าที่ด�ำเนินการให้มีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและ ขอลดค่าภาษี การอุทธรณ์ภาษี ตลอดจนการผ่อนช�ำระค่าภาษี
เสริมสร้างแรงจูงใจแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อให้ข้าราชการ การยึดและขายทอดตลาดทรัพย์สนิ ของผูค้ า้ งค่าภาษี ดูแลรักษาและ
พลเรือนสามัญมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญ จัดหาผลประโยชน์จากการใช้ทสี่ าธารณะ ท่าเทียบเรือ ทรัพย์สนิ ของ
และก�ำลังใจในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ กรุงเทพมหานคร รับช�ำระและเร่งรัดติดตามค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเช่า
รัฐ” มีหลักการส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ที่สาธารณะ เพื่อบริการที่จอดรถยนต์และเก็บค่าธรรมเนียมจอด
ยานยนต์เป็นรายได้ของกรุงเทพมหานคร เพือ่ น�ำเอารายได้ดงั กล่าว
ข้าราชการ (สุดารัตน์ สีล้ง, 2560)
ดังนั้น หากพนักงานมีคุณภาพมีชีวิตการท�ำงานที่ดี ก็จะ มาบริหารงานและพัฒนากรุงเทพมหานคร ให้เป็นมหานครทันสมัย
มีทศั นคติทด่ี ตี อ่ องค์กรและความรูส้ กึ ทีด่ ตี อ่ งาน ซึง่ ส่งผลดีตอ่ องค์กร และตอบสนองการบริการประชาชนในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร (ศูนย์
3 ประการ คือ 1. ช่วยเพิ่มผลผลิตขององค์กร 2. ช่วยเพิ่มขวัญและ ข้อมูลกรุงเทพมหานคร อ�ำนาจหน้าที่ ส�ำนักการคลัง, 2019 :
ก�ำลังใจของผู้ปฏิบัติงานตลอดจนเป็นแรงจูงใจในการท�ำงาน และ ออนไลน์)
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ร่างกายและจิตใจ การส่งเสริมปรับปรุงการท�ำงานในแต่ละบุคคลให้
มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ซึ่งส่งผลต่อความพึงพอใจของ
พนักงานให้สามารถปฏิบตั งิ านให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์การได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
Cummings and Huse (1985) ได้เสนอลักษณะทีส่ ำ� คัญ
เป็นคุณภาพชีวิตการท�ำงานไว้ 8 ด้าน ดังนี้
1. ค่าตอบแทนทีย่ ตุ ธิ รรมและเพียงพอ (Adequate and
fair compensation) หมายถึง การได้รับรายได้และผลตอบแทน
ที่ เ พี ย งพอเหมาะสมกั บ ความรู ้ ค วามสามารถ และเป็ น ธรรม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาคุณภาพชีวติ การท�ำงานของข้าราชการและ สอดคลองกับมาตรฐานทางสังคม มีความยุติธรรม เมื่อเปรียบเทียบ
กับตําแหน่งของตนกับต�ำแหน่งอื่นที่มีลักษณะงานที่คล้ายกัน
บุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดส�ำนักการคลัง
2. สภาพแวดล้อมที่ดีและมีความปลอดภัย (Safe and
2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการท�ำงานของข้าราชการ
healthy environment) หมายถึง สถานที่ปฏิบัติงานควรมีสภาพ
และบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดส�ำนักการคลัง
3. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพในการท� ำ งานของ แวดล้อมที่เหมาะสมไม่เสี่ยงอันตรายและไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ
ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดส�ำนักการคลัง ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายและจิตใจของพนักงาน พนักงานควร
ได้รบั สวัสดิการจ�ำเป็นทีส่ ำ� คัญ เช่น น�ำ้ ดืม่ มีสภาพแวดล้อมทีส่ ง่ เสริม
จ�ำแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล
4. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งคุ ณ ภาพชี วิ ต สุขภาพและสะอาด รวมถึงการควบคุมเกีย่ วกับ แสง เสียง กลิน่ และ
การท� ำ งานกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพในการท� ำ งานของข้ า ราชการและ การรบกวนสายตา
3. การพัฒนาศักยภาพของผูป้ ฏิบตั งิ าน (Development
บุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดส�ำนักการคลัง
of human capacities) หมายถึง โอกาสในการพัฒนาขีดความ
สามารถของพนักงานโดยพิจารณาจากลักษณะงานที่ท�ำควรเปิด
แนวคิด ทฤษฎี และกรอบแนวความคิด
โอกาสให้พนักงานได้ใช้ทกั ษะและความสามารถหลากหลาย ท�ำงาน
1.  ทฤษฎีเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตการท�ำงาน
Hackman and Suttle (1977, อ้ า งถึ ง ใน อุ สุ ม า ที่มีความท้าทายมีความส�ำคัญต่อองค์การและมีอิสระในการท�ำงาน
ศักดิ์ไพศาล, 2556) ได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตการท�ำงาน มีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถควบคุมงานด้วยตนเองได้
4. ความก้าวหน้าและมั่นคงในการท�ำงาน (Growth)
ไว้ว่า เป็นสิ่งที่สนองความผาสุกและความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน
ทุกคนในองค์การไม่ว่าจะระดับคนงาน หัวหน้างาน ผู้บริหารหรือ หมายถึง พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพอย่างมัน่ คงและเป็นธรรม
เจ้าของบริษัท การมีคุณภาพชีวิตที่ดีนอกจากท�ำให้คนเกิดความ มีการได้รับการส่งเสริมการพัฒนาความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน
พึงพอใจแล้วยังส่งผลต่อสังคมสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ ซึ่งจะน�ำไปสู่ ได้รบั การเพิม่ เติมความรูแ้ ละทักษะเพือ่ โอกาสในความก้าวหน้า และ
มีความมั่นคงในอาชีพและงานที่ได้รับ
ความพึงพอใจในการท�ำงานและความผูกพันต่อองค์การ
5. สั ง คมสั ม พั น ธ์ (Social integration) หมายถึ ง
Cummings and Huse (1985, อ้างถึงใน ณัฏฐรินีย์
พิศวงษ์, 2558) ได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตการท�ำงานไว้ว่า บรรยากาศในการท�ำงานภายในองค์การมีความเป็นมิตร ยอมรับ
เป็นความสอดคล้องของการเติมเต็มชีวิตบุคคลและความพึงพอใจ ซึง่ กันและกัน มีสมั พันธภาพทีด่ รี ะหว่างเพือ่ นร่วมงาน เห็นอกเห็นใจกัน
ในการท�ำงาน โดยเกิดการรับรูจ้ ากประสบการณ์ทำ� งานของพนักงาน มีการช่วยเหลือกันและกันในการท�ำงาน
6. ลั ก ษณะการบริ ห ารงาน (Constitutionalism)
ที่มีต่อองค์การ ซึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถขององค์การที่จะสร้าง
ประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงาน เกิดความพึงพอใจต่อการท�ำงาน หมายถึง ความยุติธรรมความเสมอภาคในการบริหารงานพนักงาน
ในองค์การ นอกจากนีอ้ าจกล่าวได้วา่ คุณภาพชีวติ ในการท�ำงานเป็น ได้รบั มุง่ ให้องค์การค�ำนึงถึงแนวคิดในเรือ่ งการปฏิบตั ทิ ยี่ ดึ กฎหมาย
ความรูส้ กึ หรือทัศนคติของบุคคลในการรับรูจ้ ากประสบการณ์ทำ� งาน เป็นหลัก และจ�ำต้องให้ความส�ำคัญแก่บุคคลอย่างเท่าเทียมกัน
ของตนว่าสามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ ทัง้ ด้าน ทั้งยังจะต้องให้เกียรติแก่บุคคลในเรื่องสิทธิส่วนบุคคล
7. ความอิสระจากงาน (Total life space) หมายถึง
กายภาพ จิตใจ และสังคม สามารถด�ำเนินชีวิตอย่างมีความสุข
ดังนั้น คุณภาพชีวิตในการท�ำงาน หมายถึง ลักษณะงาน พนักงานมีความสมดุลระหว่างชีวิตการท�ำงาน และชีวิตความเป็น
รวมถึงสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ความปลอดภัยและความ ส่วนตัวซึ่งมีอิสระจากการท�ำงาน มีความสมดุลที่เหมาะสมระหว่าง
สัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน การตอบสนองต่อความต้องการทั้งทาง งานกับวิถีชีวิต
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จากที่ ไ ด้ ก ล่ า วข้ า งต้ น ท� ำ ให้ ผู ้ ศึ ก ษาสนใจที่ จ ะศึ ก ษา
คุณภาพชีวิตของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัด
ส�ำนักการคลัง เพื่อน�ำผลการศึกษาเสนอผู้บังคับบัญชาใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท�ำงานของข้าราชการและ
บุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดส�ำนักการคลัง ให้อยูใ่ นระดับทีม่ ผี ล
ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงาน ตอบสนองนโยบายของ
องค์การในการให้บริการประชาชน
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Peterson & Plowman (1953) ได้ให้แนวคิดองค์ประกอบ
ของการวัดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ไว้ 4 ข้อด้วยกันคือ
1. คุ ณ ภาพของงาน (Quality) ผู ้ ผ ลิ ต และผู ้ ใช้ ไ ด้
ประโยชน์คุ้มค่าและมีความพึงพอใจ ผลการท�ำงานมีความถูกต้อง
ได้ตรงตามมาตรฐาน รวดเร็ว เกิดประโยชน์ต่อองค์การและสร้าง
ความพึงพอใจต่อลูกค้าหรือผู้มารับบริการ
2. ปริมาณงาน (Quantity) ปริมาณงานทีเ่ กิดขึน้ จะต้อง
เป็นไปตามความคาดหวังของหน่วยงาน โดยผลงานที่ปฏิบัติได้
มี ป ริ ม าณที่ เ หมาะสมตามที่ ก� ำ หนดในแผนงานหรื อ เป้ า หมาย
ที่องค์การวางไว้
3. เวลา (Time) คือ เวลาที่ใช้ในการด�ำเนินงาน จะต้อง
อยู่ในลักษณะที่ถูกต้องตามหลักการ เหมาะสมกับงาน และทันสมัย
กับสถานการณ์ปัจจุบัน มีการพัฒนาเทคนิคการท�ำงานใหม่ ๆ เพื่อ
ให้พนักงานท�ำงานได้สะดวกรวดเร็วขึ้น
4. ค่าใช้จ่าย (Cost) ในการด�ำเนินการทั้งหมดจะต้อง
เหมาะสมกับงานและวิธีการ คือ จะต้องลงทุนน้อยและได้ผลก�ำไร
มากทีส่ ดุ ประสิทธิภาพในมิตขิ องค่าใช้จา่ ยหรือต้นทุนการผลิต ได้แก่
การใช้ทรัพยากรด้านการเงิน คน วัสดุ เทคโนโลยีที่มีอยู่ อย่าง
ประหยัด คุ้มค่า และเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด
ส�ำหรับการศึกษาครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ทบทวนและพิจารณากับ
หน่วยงานส�ำนักงานคลังในการศึกษาครั้งนี้จะยังไม่น�ำปัจจัยด้าน
ค่าใช้จ่ายมาเป็นตัวแปรในการศึกษา
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ตัวแปรต้น
ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อายุงาน
5. ต�ำแหน่งงาน
6. รายได้
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8. ความภูมิใจในองค์การ (Organizational pride)
หมายถึง ความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ปฏิบัติงานในองค์การ รวมทั้ง
รับรู้ว่าองค์การได้ท�ำประโยชน์และรับผิดชอบต่อสังคม
2.  ทฤษฎีเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการท�ำงาน
John D. Millet (1954, อ้างถึงใน ชลดา อักษรศิริวิทยา,
2559) ประสิทธิภาพ หมายถึง ผลการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดความ
พึ ง พอใจแก่ ม นุ ษ ย์ แ ละได้ รั บ ผลตอบแทนจากการปฏิ บั ติ ง าน
ซึ่งความพึงพอใจ หมายถึง ความพอใจในการให้กับประชาชน ดังนี้
1) การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 2) การให้บริการอย่างรวดเร็ว
และทันเวลา 3) การให้บริการอย่างเพียงพอ และ 4) การให้บริการ
อย่างก้าวหน้า
Peterson and Plowman (1953, อ้างถึงใน สุรีย์พร
วิสทุ ธากรณ์, 2556) ได้ให้ความหมายของค�ำว่า ประสิทธิภาพในการ
บริหารงานด้านธุรกิจในความหมายอย่างแคบ หมายถึง การลดต้นทุน
ในการผลิต และการให้ความหมายอย่างกว้าง หมายถึง คุณภาพและ
ความสามารถในการผลิตและการด�ำเนินงานด้านธุรกิจทีจ่ ะถือได้วา่
มีประสิทธิภาพสูงขึน้ ก็เพือ่ สามารถผลิตสินค้า หรือบริการในปริมาณ
และคุณภาพทีต่ อ้ งการทีเ่ หมาะสมและต้นทุนน้อยทีส่ ดุ เพือ่ ค�ำนึงถึง
สถานการณ์และข้อมูลผูกพันด้านการเงินที่มีอยู่
ดังนั้นความหมายของค�ำว่า ประสิทธิภาพในการท�ำงาน
หมายถึง การกระท�ำของแต่ละบุคคลทีม่ คี วามสามารถและความพร้อม
พยายามทุม่ เทอย่างเต็มใจในการปฏิบตั งิ านของตนอย่างคล่องแคล่ว
ด้วยความมีระเบียบ มีกฎเกณฑ์ ปฏิบัติงานให้เสร็จทันเวลา รวดเร็ว
ถูกต้อง มีคุณภาพและมาตรฐาน

      ตัวแปรตาม

ประสิทธิภาพในการท�ำงาน
1. คุณภาพของงาน (Quality)
2. ปริมาณงาน (Quantity)
3. เวลา (Time)
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คุณภาพชีวิตการท�ำงาน
1. ค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ
2. สภาพแวดล้อมที่ดีและมีความปลอดภัย
3. การพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน
4. ความก้าวหน้าและมั่นคงในการท�ำงาน
5. สังคมสัมพันธ์
6. ลักษณะการบริหารงาน
7. ความอิสระจากงาน
8. ความภูมิใจในองค์การ
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ตามแบบลิเคอร์ท (Likert) แบบสอบถาม ที่สร้างขึ้นเป็นข้อค�ำถาม
ในวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตการท�ำงานของข้าราชการและ ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) สถิติที่ใช้ในการ
บุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดส�ำนักการคลัง ทีม่ ผี ลต่อประสิทธิภาพ วิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิดในการวิจัยโดยประยุกต์จาก
ในการท�ำงาน มีรายละเอียดดังนี้
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้าราชการและบุคลากร แนวคิดของ Peterson & Plowman (1953) ทฤษฎีประสิทธิภาพ
กรุงเทพมหานคร สังกัดส�ำนักการคลัง ทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีใ่ นศาลาว่าการ ในการท� ำ งาน ส่ ว นการทดสอบสมมติ ฐ านใช้ ส ถิ ติ เชิ ง อนุ ม าน
กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 480 คน เลือกกลุ่มตัวอย่าง 230 ราย (Inferential Statistics) ได้แก่ t-test การวิเคราะห์แบบ ANOVA
ค�ำนวณโดยใช้สตู รของ Yamanae (1973) ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ 95% ใช้ F-test (One-way ANOVA) Pearson Product Moment
หรือความคลาดเคลื่อน 0.05 จะได้กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 218 ราย Correlation และ Multiple Regression Analysis
ผู ้ วิ จั ย ได้ น� ำ แบบสอบถามฉบั บ ร่ า งที่ ส ร้ า งขึ้ น ไปให้
แต่ ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ป้ อ งกั น ความผิ ด พลาดที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ในการตอบ
แบบสอบถาม ข้อมูลไม่สมบูรณ์ครบถ้วนทางศึกษาท�ำจึงได้ใช้ ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ค วามรู ้ แ ละประสบการณ์ เ พื่ อ ตรวจสอบความ
กลุ่มตัวอย่าง เป็นจ�ำนวน 230 ราย โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่าง เทีย่ งตรงเชิงเนือ้ หาและความถูกต้องในส�ำนวนภาษา โดยผูท้ รงคุณวุฒิ
ได้ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม จ�ำนวน 3 ท่าน โดยหาดัชนีความ
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (simple random sampling)
กลุ ่ ม ที่ ใช้ ใ นการศึ ก ษาเป็ น ข้ า ราชการและบุ ค ลากร สอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ซึ่งได้
กรุงเทพมหานคร สังกัดส�ำนักการคลัง ทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีใ่ นศาลาว่าการ ค่าเฉลี่ยทั้งฉบับเท่ากับ .943
กรุงเทพมหานครเสาชิงช้า เลือกกลุ่มตัวอย่าง 230 ราย มาจาก
ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดส�ำนักการคลัง โดย ผลการวิจัย
ให้เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
จากการศึกษาเรือ่ งคุณภาพชีวติ การท�ำงานของข้าราชการ
ได้แก่ แบบสอบถาม นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยใช้ และบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดส�ำนักการคลัง ที่มีผลต่อ
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test)
ประสิทธิภาพในการท�ำงาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 41-50 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
แบบสอบถาม เป็นการสอบถามในเรื่อง เพศ อายุ ระดับการศึกษา มี อ ายุ ง าน 21 ปี ขึ้ น ไป ต� ำ แหน่ ง ข้ า ราชการระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร/
อายุงาน ต�ำแหน่งงาน รายได้ การสร้างลักษณะค�ำถามเป็นลักษณะ ช�ำนาญการ และมีรายได้ 15,001-25,000 บาท
นามบัญญัติ (Nominal Scale) เป็นการวัดข้อมูลเพื่อจัดแบ่งข้อมูล
1. คุ ณ ภาพชี วิ ต ของข้ า ราชการและบุ ค ลากร
ออกเป็นกลุม่ ๆ ตามคุณสมบัตทิ กี่ ำ� หนด โดยมีคำ� ตอบให้เลือกหลาย กรุงเทพมหานคร สังกัดส�ำนักการคลัง
ค�ำตอบ แต่ผู้ตอบสามารถเลือกตอบเพียงข้อเดียว ข้อมูลที่วัดได้ 		 จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับระดับคุณภาพชีวิตของ
ในระดับนี้ใช้สถิติอย่างง่ายในการค�ำนวณ คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดส�ำนักการคลัง พบว่า
โดยในส่วนข้อมูลส่วนที่ 1 ประกอบด้วย จ�ำนวนค�ำถามทั้งสิ้น 6 ข้อ ภาพรวมอยู่ในระดับความส�ำคัญมาก โดยคุณภาพชีวิตการท�ำงาน
มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
ด้านทีม่ รี ะดับความส�ำคัญมาก ประกอบด้วย ด้านสภาพแวดล้อมทีด่ ี
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกีย่ วกับคุณภาพ และมีความปลอดภัย ด้านสังคมสัมพันธ์ ด้านลักษณะการบริหารงาน
ชีวติ การท�ำงานของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัด ด้านความอิสระจากงาน และด้านความภูมิใจในองค์การ คุณภาพ
ส�ำนักการคลัง โดยเป็นลักษณะค�ำถามแบบค่าคะแนน แบ่งค่า ชีวิตการท�ำงานด้านที่มีระดับความส�ำคัญปานกลาง ประกอบด้วย
คะแนนระดับความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ ตามแบบลิเคิร์ท ด้านค่าตอบแทนที่ยุติธรรมเพียงพอ ด้านการพัฒนาศักยภาพของ
(Likert) แบบสอบถามที่สร้างขึ้นเป็นข้อค�ำถามชนิดมาตราส่วน ผู้ปฏิบัติงาน และด้านความก้าวหน้าและมั่นคงในการท�ำงาน
ประมาณค่า (Rating Scale) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ย
2. ประสิ ท ธิ ภ าพการท� ำ งานของข้ า ราชการและ
(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผู้วิจัยได้ บุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดส�ำนักการคลัง
ใช้กรอบแนวคิดในการวิจยั โดยประยุกต์จากแนวคิดของ Cummings 		 จากการศึ ก ษาข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ระดั บ ความคิ ด เห็ น
and Huse (1985) ทฤษฎีคุณภาพชีวิตการท�ำงาน
ประสิทธิภาพการท�ำงานของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
ส่วนที่ 3 เป็ น แบบสอบถามความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ สังกัดส�ำนักการคลัง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก
ประสิ ท ธิ ภ าพในการท� ำ งานของข้ า ราชการและบุ ค ลากร โดยประสิ ท ธิ ภ าพการท� ำ งานของข้ า ราชการและบุ ค ลากร
กรุงเทพมหานคร สังกัดส�ำนักการคลัง โดยเป็นลักษณะค�ำถาม กรุงเทพมหานคร สังกัดส�ำนักการคลัง ด้านทีม่ รี ะดับความคิดเห็นมาก
แบบค่าคะแนน แบ่งค่าคะแนนระดับความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ ประกอบด้วย ด้านคุณภาพของงาน ด้านปริมาณงาน และด้านเวลา
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รรณ

ี

4. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวติ การท�ำงาน
มีความสัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพในการท�ำงานของข้าราชการและ
บุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดส�ำนักการคลัง
		 สมมติฐานที่ 2 คุณภาพชีวติ การท�ำงานมีความสัมพันธ์
กั บ ประสิ ท ธิ ภ าพในการท� ำ งานของข้ า ราชการและบุ ค ลากร
กรุงเทพมหานคร สังกัดส�ำนักการคลัง
		 ผลการทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์หาความ
สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งคุ ณ ภาพชี วิ ต การท� ำ งานมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
ประสิ ท ธิ ภ าพในการท� ำ งานของข้ า ราชการและบุ ค ลากร
กรุงเทพมหานคร สังกัดส�ำนักการคลัง แสดงดังตารางที่ 1

ไพพ

3. เปรียบเทียบประสิทธิภาพการท�ำงานของข้าราชการ
และบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดส�ำนักการคลัง จ�ำแนกตาม
ข้อมูลส่วนบุคคล
		 สมมติฐานที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผล
ต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการท� ำ งานของข้ า ราชการและบุ ค ลากร
กรุงเทพมหานคร สังกัดส�ำนักการคลัง ที่แตกต่างกัน
		 ผลการทดสอบสมมุตฐิ าน พบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลด้าน
เพศ ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา ด้านอายุงาน และด้านรายได้
ทีแ่ ตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพในการท�ำงานของข้าราชการและ
บุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดส�ำนักการคลัง ไม่แตกต่างกัน ข้อมูล
ส่วนบุคคลด้านต�ำแหน่งงานที่แตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพ
ในการท�ำงานของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัด
ส�ำนักการคลัง แตกต่างกัน

ัฏรำ

ตารางที่ 1 การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท�ำงานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท�ำงานของข้าราชการ
		 และบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดส�ำนักการคลัง
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท�ำงานของข้าราชการ และบุคลากร
กรุงเทพมหานคร สังกัดส�ำนักการคลัง
r
ค่า Sig
ระดับความสัมพันธ์
ล�ำดับ

าชภ

คุณภาพชีวิตการท�ำงาน

.385**
.000
.488**
.000
.525**
.000
.434**
.000
.575**
.000
.499**
.000
.524**
.000
.636**
.000
.508		

ิทยา

ลัยร

ด้านค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ
ด้านสภาพแวดล้อมที่ดีและมีความปลอดภัย
ด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน
ด้านความก้าวหน้าและมั่นคงในการท�ำงาน
ด้านสังคมสัมพันธ์
ด้านลักษณะการบริหารงาน
ด้านความอิสระจากงาน
ด้านความภูมิใจในองค์การ
ภาพรวมเฉลี่ย
** มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (2-tailed)

มห
าว

		 จากตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวติ การ
ท�ำงานมีความสัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพในการท�ำงานของข้าราชการ
และบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดส�ำนักการคลัง ภาพรวมเฉลี่ย
มีความสัมพันธ์ระดับปานกลางทิศทางเดียวกัน ( r ) = .508 โดยมี
รายละเอียดระดับความสัมพันธ์สูงทิศทางเดียวกัน คือ ด้านความ
ภูมิใจในองค์การ ระดับความสัมพันธ์ปานกลางทิศทางเดียวกัน
ประกอบด้วย ด้านสภาพแวดล้อมที่ดีและมีความปลอดภัย ด้าน
การพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน ด้านความก้าวหน้าและมั่นคง
ในการท�ำงาน ด้านสังคมสัมพันธ์ ด้านลักษณะการบริหารงาน ด้าน
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น้อยทิศทางเดียวกัน
ปานกลางทิศทางเดียวกัน
ปานกลางทิศทางเดียวกัน
ปานกลางทิศทางเดียวกัน
ปานกลางทิศทางเดียวกัน
ปานกลางทิศทางเดียวกัน
ปานกลางทิศทางเดียวกัน
สูงทิศทางเดียวกัน
ปานกลางทิศทางเดียวกัน

8
6
3
7
2
5
4
1

ความอิสระจากงาน และระดับความสัมพันธ์นอ้ ยทิศทางเดียวกัน คือ
ด้านค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ
		 สมมติฐานที่ 3 คุณภาพชีวิตการท�ำงานมีอิทธิพล
ต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการท� ำ งานของข้ า ราชการและบุ ค ลากร
กรุงเทพมหานคร สังกัดส�ำนักการคลัง
		 ผลการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล โดยใช้ ส ถิ ติ เ ปรี ย บเที ย บ
คุณภาพชีวิตการท�ำงานมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการท�ำงาน
ของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดส�ำนักการคลัง
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบสรุปได้ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 คุณภาพชีวิตการท�ำงานที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการท�ำงานของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
		 สังกัดส�ำนักการคลัง
Sig.
.000**
.043*
.894
.000**
.033*
.024*
.538
.002*
.000**

ผลการทดสอบ

ี

t
6.578
2.037
-.134
4.195
2.144
2.266
-.617
3.100
4.800

รรณ

Std. Error Beta
.182		
.047
.108
.047
-.008
.057
.313
.058
.164
.068
.198
.055
-.049
.045
.184
.054
.341

มี
ไม่มี
มี
มี
มี
ไม่มี
มี
มี

ไพพ

B
1.200
.096
-.006
.241
-.124
.154
-.034
.139
.026

ัฏรำ

คุณภาพชีวิตการท�ำงาน
(Constant)
ด้านค่าตอบแทนที่ยุติธรรมเพียงพอ
ด้านสภาพแวดล้อมที่ดีและมีความปลอดภัย
ด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน
ด้านความก้าวหน้าและมั่นคงในการท�ำงาน
ด้านสังคมสัมพันธ์
ด้านลักษณะ การบริหารงาน
ด้านความอิสระจากงาน
ด้านความภูมิใจในองค์การ
** มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (2-tailed)

มัน่ คงในการท�ำงาน และระดับความคิดเห็นประสิทธิภาพการท�ำงาน
ของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดส�ำนักการคลัง
พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก โดยประสิทธิภาพ
การท�ำงานของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดส�ำนัก
การคลัง ด้านทีม่ รี ะดับความคิดเห็นมาก ประกอบด้วย ด้านคุณภาพ
ของงาน ด้านปริมาณงาน และด้านเวลา คุณภาพชีวิตการท�ำงาน
มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท�ำงานของข้าราชการและ
บุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดส�ำนักการคลัง ในภาพรวมมีระดับ
ความสัมพันธ์ปานกลางทิศทางเดียวกัน โดยมีรายละเอียดระดับ
ความสัมพันธ์สูงทิศทางเดียวกัน คือ ด้านความภูมิใจในองค์การ
ระดับความสัมพันธ์ปานกลางทิศทางเดียวกัน ประกอบด้วย ด้าน
สภาพแวดล้อมที่ดีและมีความปลอดภัย ด้านการพัฒนาศักยภาพ
ของผู้ปฏิบัติงาน ด้านความก้าวหน้าและมั่นคงในการท�ำงาน ด้าน
สังคมสัมพันธ์ ด้านลักษณะการบริหารงาน ด้านความอิสระจากงาน
และระดับความสัมพันธ์น้อยทิศทางเดียวกัน คือ ด้านค่าตอบแทน
ที่ยุติธรรมและเพียงพอ
สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาคุณภาพชีวิตการท�ำงานของข้าราชการ
จากการศึกษาเรือ่ ง คุณภาพชีวติ การท�ำงานของข้าราชการ
และบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดส�ำนักการคลัง ที่มีผลต่อ และบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดส�ำนักการคลัง ที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท�ำงาน มีประเด็นที่จะมาอภิปรายดังนี้ ระดับ ประสิทธิภาพในการท�ำงาน ผู้ศึกษามีประเด็นที่จะอภิปรายดังนี้
คุ ณ ภาพชี วิ ต การท� ำ งานของข้ า ราชการและบุ ค ลากร
คุณภาพชีวิตของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัด
ส�ำนักการคลัง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับความส�ำคัญมาก โดย กรุงเทพมหานคร สังกัดส�ำนักการคลัง จากการศึกษาพบว่า ภาพรวม
คุณภาพชีวติ การท�ำงานด้านทีม่ รี ะดับความส�ำคัญมาก ประกอบด้วย อยูใ่ นระดับความส�ำคัญมาก และเมือ่ พิจารณารายด้าน พบว่า ปัจจัย
ด้านสภาพแวดล้อมที่ดีและมีความปลอดภัย ด้านสังคมสัมพันธ์ ด้านผลตอบแทนทีย่ ตุ ธิ รรมและเพียงพอมีคา่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ อธิบาย
ด้านลักษณะการบริหารงาน ด้านความอิสระจากงาน และด้านความ ได้วา่ ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดส�ำนักการคลัง
ภูมิใจในองค์การ คุณภาพชีวิตการท�ำงานด้านที่มีระดับความส�ำคัญ ที่มีรายได้ที่แตกต่างกันจะมีคุณภาพชีวิตที่แตกต่างกัน เนื่องจาก
ปานกลาง ประกอบด้วย ด้านค่าตอบแทนที่ยุติธรรมเพียงพอ ด้าน จ�ำนวนบุคลากรที่มีไม่เพียงพอ ส่งผลให้ข้าราชการและบุคลากร
การพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน และด้านความก้าวหน้าและ กรุงเทพมหานคร สังกัดส�ำนักการคลัง ต้องปฏิบตั งิ านในปริมาณมาก
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		 จากตารางที่ 2 เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท�ำงาน
ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการท� ำ งานของข้ า ราชการและ
บุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดส�ำนักการคลัง พบว่า คุณภาพชีวิต
การท�ำงานด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน และด้าน
ความภูมิใจในองค์การ มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการท�ำงาน
ของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดส�ำนักการคลัง
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 และด้านค่าตอบแทนทีย่ ตุ ธิ รรม
เพียงพอ ด้านความก้าวหน้าและมั่นคงในการท�ำงาน ด้านสังคม
สัมพันธ์ และด้านความอิสระจากงาน มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ
ในการท�ำงานของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัด
ส�ำนักการคลัง อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 ส่วนด้านสภาพ
แวดล้อมที่ดีและมีความปลอดภัย และด้านลักษณะการบริหารงาน
ไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการท�ำงานของข้าราชการและ
บุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดส�ำนักการคลัง

กิตติศักดิ์ ทองหล้า, ชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา

126 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2564
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สารสนเทศและการสือ่ สาร ต้องใช้เวลาทีน่ านกว่าปกติในการท�ำงาน
สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ณัฏฐรินยี ์ พิศวงษ์ (2558) ศึกษาเรือ่ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท�ำงานกับประสิทธิภาพ
ในการท�ำงาน พนักงานธนาคารออมสิน ภาค 1 พบว่า ความคิดเห็น
เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการท�ำงานอยู่ในระดับมาก
เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการท�ำงานของข้าราชการ
และบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดส�ำนักการคลัง จากการศึกษา
พบว่า ปัจจัยข้อมูลส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อายุงาน และรายได้ทแี่ ตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพในการท�ำงาน
ของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดส�ำนักการคลัง
ไม่แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่าไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการท�ำงาน
ยกเว้น ปัจจัยด้านต�ำแหน่งงานที่แตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพ
ในการท�ำงานของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัด
ส�ำนักการคลังแตกต่างกัน อธิบายได้ว่าไม่ว่าจะเป็นเพศ อายุ
ระดับการศึกษา อายุงาน และรายได้ ถึงแม้ว่ามีความต่างกัน
แต่ผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอาจจะเป็นการปฏิบัติงานที่
คล้ายคลึงกัน มีวิธีปฏิบัติที่เหมือนกัน จึงมีประสิทธิภาพไม่ต่างกัน
แต่ต�ำแหน่งงานที่ต่างกัน ท�ำให้มีความรับผิดชอบและปริมาณงาน
ทีต่ า่ งกัน การต้องมีสว่ นในเรือ่ งบริหารงาน การรับผิดชอบในทีม และ
ผู้ใต้บังคับบัญชา พร้อมกับรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายเป็น
ประจ�ำอยู่แล้ว ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการท�ำงานของข้าราชการ
และบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดส�ำนักการคลัง นั้นแตกต่างกัน
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรีย์พร วิสุทธากรณ์ (2558) ศึกษา
เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท�ำงานกับผลการ
ปฏิบตั งิ านของบุคลากรส�ำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
พบว่า ปัจจัยลักษณะบุคคล ด้านต�ำแหน่งงาน มีผลการปฏิบัติงาน
ทีแ่ ตกต่างกัน เนือ่ งจากบุคลากรส�ำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีตำ� แหน่งงานทีห่ ลากหลายและความรับผิดชอบในงาน
ที่ไม่เหมือนกัน ส่งผลให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
ส� ำ นั ก งานปลั ด กระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศนั้ น แตกต่ า งกั น
สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ อุสมุ า ศักดิไ์ พศาล (2556) ศึกษาเรือ่ ง
คุณภาพชีวิตการท�ำงานที่มีผลกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน บริษัท อินเตอร์ เรียลตี้ แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด ที่พบว่า
ต�ำแหน่งงานที่แตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพในการท�ำงาน
ที่แตกต่างกัน
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท�ำงานมีความ
สัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท�ำงานของข้าราชการและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร สังกัดส�ำนักการคลัง พบว่า คุณภาพชีวติ การท�ำงาน
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับประสิทธิภาพในการท�ำงานของ
ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดส�ำนักการคลัง
อธิบายได้ว่า ถ้าข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัด
ส�ำนักการคลัง มีคุณภาพชีวิตในการท�ำงานที่มาก ก็จะส่งผลให้การ
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เกินก�ำลัง จึงเป็นเหตุให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
สั งกั ด ส� ำ นั ก การคลั ง มีมุม มองด้านค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและ
เพียงพอน้อยกว่าด้านอื่น ๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของสุรีย์พร
วิสุทธากรณ์ (2558) ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิต
ในการท�ำงานกับผลการปฏิบัติงานของบุคลากรส�ำนักงานปลัด
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า ปัจจัยด้านผลตอบแทน
ที่ยุติธรรมและเพียงพอมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเช่นกัน อธิบายได้ว่า
ผู้ปฏิบัติงานที่มีรายได้แตกต่างกันจะมีคุณภาพชีวิตการท�ำงาน
ที่แตกต่างกัน ส่วนสาเหตุที่ท�ำให้องค์ประกอบคุณภาพมีความ
แตกต่างกันแต่คุณภาพชีวิตโดยรวมไม่แตกต่าง อาจเนื่องมาจาก
ปัจจัยความคิดเห็นเกีย่ วกับคุณภาพชีวติ การท�ำงานด้านผลตอบแทน
ทีย่ ตุ ธิ รรมและเพียงพอซึง่ เป็นจุดเด่นของความแตกต่างนัน้ มีอทิ ธิพล
ต่อความคิดเห็นเกีย่ วกับคุณภาพชีวติ โดยรวมแต่ยงั คงมีอทิ ธิพลร่วม
อันเนื่องมาจากความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับคุณภาพชีวิตการท�ำงาน
ในประเด็นด้านอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท�ำงานโดยรวม
จึงเป็นเหตุผลที่แสดงให้เห็นว่าควรมีการปรับปรุงคุณภาพชีวิตการ
ท�ำงานของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดส�ำนัก
การคลัง ไปพร้อมกันในหลาย ๆ ด้าน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย
คุณภาพชีวิตโดยรวมของอุสุมา ศักดิ์ไพศาล (2556) ศึกษาเรื่อง
คุณภาพชีวิตการท�ำงานที่มีผลกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานบริษัท อินเตอร์ เรียลตี้ แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด พบว่า
คุณภาพชีวติ ในการท�ำงาน โดยรวมอยูใ่ นระดับความส�ำคัญมากและ
ณิศาภัทร ม่วงค�ำ (2559) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการท�ำงาน
ของบุคลากร : กรณีศึกษาเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัย มูลนิธิมิราเคิล
ออฟไลฟ์ ในทู ล กระหม่ อ มหญิ ง อุ บ ลรั ต นราชกั ญ ญาสิ ริ วั ฒ นา
พรรณวดี พบว่า คุณภาพชีวิตในการท�ำงาน โดยรวมอยู่ในระดับ
ความส�ำคัญมาก
ประสิทธิภาพในการท�ำงานของข้าราชการและบุคลากร
กรุ ง เทพมหานคร สั ง กั ด ส� ำ นั ก การคลั ง จากการศึ ก ษาพบว่ า
ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า ปัจจัยด้านเวลามีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด อธิบายได้ว่า
ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดส�ำนักการคลัง
มีภารกิจงานทีป่ ริมาณมาก แต่จำ� นวนบุคลากรทีม่ ไี ม่เพียงพอ ส่งผล
ให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดส�ำนักการคลัง
ต้องใช้เวลาในการปฏิบตั งิ านแต่ละอย่างมากเกินความจ�ำเป็น จึงเป็น
เหตุ ใ ห้ ข ้ า ราชการและบุ ค ลากรกรุ ง เทพมหานคร สั ง กั ด ส� ำ นั ก
การคลัง มีมุมมองด้านเวลาน้อยกว่าด้านอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุรีย์พร วิสุทธากรณ์ (2556) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์
ระหว่างคุณภาพชีวติ ในการท�ำงานกับผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากร
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร พบว่า
ข้อจ�ำกัดเรื่องปริมาณงานและจ�ำนวนบุคลากรในหน่วยงานส่งผล
ให้การปฏิบัติงานของบุคลากรส�ำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
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ในการศึกษาครั้งนี้ท�ำให้ทราบถึงคุณภาพชีวิตการท�ำงาน
ของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดส�ำนักการคลัง
ซึ่งสามารถน�ำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท�ำงาน
เพือ่ สร้างประสิทธิภาพในการท�ำงาน ผูศ้ กึ ษามีขอ้ เสนอแนะคุณภาพ
ชีวิตการท�ำงานด้านที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการท�ำงานของ
ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดส�ำนักการคลัง เพื่อ
เป็นประโยชน์ดังต่อไปนี้
ด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชา
ควรมอบหมายงานให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
สังกัดส�ำนักการคลัง ได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการ
ปฏิบัติงาน เช่น ควรเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมแก้ปัญหา
ร่วมกับผู้บังคับบัญชาระดับสูง ร่วมเสนอความคิดในการปฏิบัติงาน
มี ก ารจั ด ท� ำ คู ่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านของแต่ ล ะหน่ ว ยงานเพื่ อ เป็ น
มาตรฐาน เช่น คู่มือกระบวนการจัดเก็บภาษี เป็นต้น และเปิดกว้าง
ส�ำหรับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานใหม่ เพื่อเป็นการพัฒนา
ให้เกิดสมรรถนะในงานที่รับผิดชอบ
ด้านสังคมสัมพันธ์ ผูบ้ งั คับบัญชาควรส่งเสริมให้ขา้ ราชการ
และบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดส�ำนักการคลัง ท�ำงานเป็นทีม
และสามารถท�ำงานทดแทนงานกันได้ เช่น หากเกิดปัญหาการเจ็บป่วย
ฉุกเฉินของบุคลากรต�ำแหน่งนัน้ ๆ จะช่วยให้งานทีท่ ำ� มีการทดแทน
กันได้โดยไม่สะดุด และควรจัดกิจกรรมเพือ่ เสริมสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีคนในหน่วยงาน
ด้านความอิสระจากงาน ผู้บังคับบัญชาควรส่งเสริมให้
ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดส�ำนักการคลัง
ได้มีวิธีคิด วิธีปฏิบัติงานเพื่อไปถึงเป้าหมายของงานได้อย่างอิสระ
คือ ไม่รบกวนการท�ำงาน หรือเร่งรัดการปฏิบัติงานมากเกินไป แต่
ควรแนะน�ำให้มีการวางแผนการท�ำงานอย่างเป็นระบบจัดล�ำดับ
ความส�ำคัญก่อนหลัง เพือ่ ให้เกิดความสมดุลระหว่างการท�ำงานและ
การใช้ชีวิตส่วนตัว
ด้านค่าตอบแทนที่ยุติธรรมเพียงพอ ผู้บังคับบัญชาควร
ก�ำหนดค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานตามความรู้ความสามารถ และ
ต�ำแหน่งงานให้เหมาะสมต่อการด�ำรงชีวติ พิจารณาเพิม่ ค่าตอบแทน

ตามผลงานด้วยความยุตธิ รรมและให้เหมาะสมกับการด�ำรงชีพ เช่น
ให้มีการเบิกจ่าย OT ในส่วนของหน่วยงานที่จ�ำเป็นต้องใช้เวลา
ท�ำงานนอกเวลาราชการ
ด้านความก้าวหน้าและมัน่ คงในการท�ำงาน ผูบ้ งั คับบัญชา
ควรมี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของผู ้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาตาม
ความสามารถอย่างเทีย่ งธรรมโดยวัดจากผลการปฏิบตั งิ านทีผ่ า่ นมา
ส่งเสริมให้ผู้ที่มีผลงานโดดเด่นมีโอกาสก้าวหน้าในสายงานอาชีพ
อย่างมั่นคงและส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเองในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
การอบรม สัมมนา การศึกษาต่อเพือ่ เพิม่ พูนความสามารถให้ทำ� งาน
ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความมั่นใจ
ด้านความภูมิใจในองค์การ ผู้บังคับบัญชาและหน่วยงาน
ควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม เช่น กิจกรรมท�ำความดี
ต่าง ๆ กิจกรรมจิตอาสาเราท�ำความดีด้วยหัวใจ และให้ข้าราชการ
และบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดส�ำนักการคลัง ได้มีโอกาสได้
รับรู้และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมเพื่อสังคม หรือส่วนรวมขององค์การ
เพื่อก่อให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้สังกัดหน่วยงานนี้
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการท�ำงานของ
ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดส�ำนักการคลัง
กับความพึงพอใจของของประชาชนผู้รับบริการ

ไพพ

ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากตามไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สุรีย์พร วิสุทธากรณ์ (2558) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง
คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท� ำ งานกั บ ผลการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากร
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า คุณภาพชีวิต
ในการท�ำงานกับผลการปฏิบัติงานของบุคลากร มีความสัมพันธ์กัน
ทางบวก หมายถึง ถ้าบุคลากรส�ำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศมีคุณภาพชีวิตในการท�ำงานที่มาก ก็จะส่งผลให้ผลการ
ปฏิบัติงานมากตามไปด้วย
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าชภ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ใน 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการรูจ้ กั นักเรียนเป็นรายบุคคล 2) ด้านการคัดกรองนักเรียน 3) ด้านการส่งเสริม
และพัฒนานักเรียน 4) ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา และ 5) ด้านการส่งต่อนักเรียน ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูโรงเรียน
วัดจันทร์ประดิษฐาราม จ�ำนวน 81 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีคา่ ความเชือ่ มัน่ เท่ากับ
0.986 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า การด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
พบว่า โดยรวมทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา
คือ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ส่วนด้านการป้องกันและแก้ปัญหา มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด
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ค�ำส�ำคัญ : การด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
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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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พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2553 ก�ำหนดความมุง่ หมายและหลักการจัดการศึกษาว่า การ
จัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ทั้งร่างกาย จิตใจสติปัญญา ความรู้และคุณธรรม รวมทั้งการเป็น
ผู้ที่มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการด�ำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ
ผูอ้ นื่ ได้อย่างมีความสุข ดังจะเห็นได้จากการก�ำหนดแนวการจัดการ
ศึกษาในมาตรา 22 ให้ผู้เรียนทุกคน มีความสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ และโดยให้ถือว่าผู้เรียนมีความส�ำคัญที่สุด นั่นคือ
กระบวนการในการจัดการศึกษาจะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตนเองตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ โดยในการจัดการ
ศึกษาต้องเน้นความส�ำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้
และบู ร ณาการตามความเหมาะสมของแต่ ล ะระดั บ การศึ ก ษา
ซึง่ สอดคล้องกับมาตรา 23 ข้อ 5 ตามพระราชบัญญัตฯิ ฉบับดังกล่าว
(ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542)
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกังวลใจ
เกี่ยวกับจ�ำนวนนักเรียนที่ประสบความล้มเหลวในการศึกษา ซึ่งใน
แต่ละปีมสี ถิตนิ กั เรียนเป็นจ�ำนวนมากทีป่ ระสบความล้มเหลวในการ
ศึกษา (สันติสุข สันติศาสนสุข, 2552 : 87) ศึกษาสาเหตุพบว่า
นักเรียนทีป่ ระสบความล้มเหลวในการศึกษาส่วนใหญ่เกิดจากปัญหา
ครอบครั ว ปั ญ หาความยากจน มีภ าระต้องดูแ ลช่ว ยเหลื อ คน
ในครอบครัว ปรับตัวเข้ากับสังคมในโรงเรียนไม่ได้ ไม่ชอบวิธกี ารสอน
ของครู ขาดการดูแลเอาใจใส่จากผู้ปกครองและปัญหาอื่น ๆ ทั้งที่
เกิดจากผู้ปกครองที่ไม่มีความพร้อม โรงเรียนที่ไม่ได้ดูแลเอาใจใส่
อย่างใกล้ชิด ตัวนักเรียนเองที่ขาดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และหาก
ปล่อยให้นักเรียนแม้เพียงคนเดียวหลุดออกจากระบบการศึกษา
นัน่ หมายถึง ความสูญเสียอย่างประเมินค่าไม่ได้ทงั้ ในแง่เศรษฐศาสตร์
โอกาสในการพัฒนาสังคมและความรูส้ กึ ของพ่อแม่ผปู้ กครองทีห่ วัง
จะให้โรงเรียนสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เด็กและเยาวชน หากโรงเรียน
ไม่คิดที่จะดูแลช่วยเหลือนักเรียนยังปล่อยปละละเลยให้นักเรียน
หลุดออกจากระบบการศึกษา แล้วไปสร้างปัญหาให้สังคมอย่างที่
ใคร ๆ ก็คาดไม่ถึง โรงเรียนจะเป็นสถาบันทางสังคมที่เป็นที่พึ่งของ
สังคมได้อย่างไร การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีความ
ส�ำคัญมาก ซึ่งผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว ผู้ปกครองและ
ชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการวางแผน ป้องกันดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ในด้านพฤติกรรม โดยเน้นให้ครูใช้รูปแบบกลยุทธ์ผสมผสานพัฒนา
ส่งเสริม สนับสนุนพฤติกรรม อาทิเช่น จัดกิจกรรมในชั้นเรียน
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ตลอดจนกิจกรรมนอกชั้นเรียน เป็นต้น โดย
ค�ำนึงถึงศักยภาพและความสามารถของนักเรียนเป็นหลัก เพื่อมุ่งสู่
เป้าหมายผลสัมฤทธิท์ างวิชาการ และพฤติกรรมของผูเ้ รียนให้พฒ
ั นา
ตามศักยภาพของตนเอง ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนและ

ประสบความส�ำเร็จในชีวิตตามวิถีของตนเอง อีกทั้งปัจจัยที่ส�ำคัญ
ทีจ่ ะท�ำให้การด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประสบความ
ส�ำเร็จ คือ ความตัง้ ใจจริงในการสนับสนุนการด�ำเนินงานการติดตาม
ผลอย่างสม�่ำเสมอของผู้บริหารและครูทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนผลักดันให้การด�ำเนินงานช่วยเหลือ
นักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทีค่ รูตอ้ งมีความเข้าใจระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีวิธีการและมีเครื่องมือที่หลากหลาย
แต่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาต่าง ๆ
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดจากตัวของนักเรียนเอง ปัญหาจากสภาพ
ครอบครัว พ่อแม่และผู้ปกครอง ปัญหาในโรงเรียนเนื่องจากครู
เพื่อนนักเรียน บรรยากาศในโรงเรียนและสภาพแวดล้อมทางสังคม
โรงเรียนจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องบริหารจัดการ เพื่อดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างใกล้ชิดใน 5 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย 1) ด้านการ
รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 2) ด้านการคัดกรองนักเรียน 3) ด้าน
การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 4) ด้านการป้องกันและช่วยเหลือ
นักเรียน 5) ด้านการส่งต่อนักเรียน ซึ่งวิธีการดังกล่าวเอื้อให้ระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อน�ำไปปรับปรุง แก้ไขและพัฒนา
นักเรียนและเพือ่ เป็นแนวทางแก่โรงเรียน ในการบริหารจัดการระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน อันจะส่งผลดีต่อเยาวชนของประเทศชาติ
สืบไป (สุภัสสร สุริยะ, 2562 : 51)
โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม ส�ำนักงานเขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร มีนักเรียนจ�ำนวนมากที่ได้รับผลกระทบทั้งโดย
ทางตรงและทางอ้อม ซึ่งในการส�ำรวจข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับนักเรียน
พบข้อมูลนักเรียนมีปัญหาหลายประการ เช่น ปัญหาครอบครัว
ปัญหาการหย่าร้าง ปัญหาด้านเศรษฐกิจ บิดามารดาอยู่ต่างจังหวัด
นักเรียนต้องอาศัยอยูก่ บั ญาติพนี่ อ้ ง สภาพเช่นนีท้ ำ� ให้นกั เรียนว้าเหว่
มีความรู้สึกขาดความอบอุ่น มีผลกระทบต่อด้านการเรียนมีผล
การเรียนตกต�่ำ ซึ่งนักเรียนเหล่านี้ถ้าถูกชักจูงไปในทางที่ไม่ดี เช่น
การใช้สารเสพติดหรือไปเที่ยวเตร่มั่วสุมอาจคล้อยตามได้ง่าย จาก
ความเป็นมาและปัญหาดังกล่าวนั้น ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นบุคลากร
ทางการศึกษา ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการด�ำเนินงานระบบ
ดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นของโรงเรี ย นวั ด จั น ทร์ ป ระดิ ษ ฐาราม
ส�ำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร จึงมีความประสงค์ที่จะ
ศึกษาการด�ำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อเป็น
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการด�ำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนให้เหมาะสม ซึง่ จะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ต่อนักเรียนให้ได้รบั การช่วยเหลือ มีพฒ
ั นาการอย่างเต็มตามศักยภาพ
เป็ น บุ ค คลที่ ส มบู ร ณ์ ทั้ ง ทางด้ า นร่ า งกาย อารมณ์ สั ง คมและ
สติปัญญา ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นที่มุ่งหวังของสังคมต่อไป
ในภายภาคหน้า ดังนัน้ การด�ำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
สมควรที่จะมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาของนักเรียนในด้านต่าง ๆ
ดังที่กล่าวมาข้างต้น เพราะการด�ำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
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ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นแบบสอบถาม ผูว้ จิ ยั ได้
ด�ำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ น�ำ
ข้อมูลมาเป็นแนวทางในการก�ำหนดโครงสร้างระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม ส�ำนักงานเขตภาษีเจริญ
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาการด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กรุงเทพมหานคร
2. น�ำข้อมูลมาวิเคราะห์เนือ้ หา ก�ำหนดแนวคิดการด�ำเนิน
ของโรงเรี ย นวั ด จั น ทร์ ป ระดิ ษ ฐาราม ส� ำ นั ก งานเขตภาษี เจริ ญ
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม
กรุงเทพมหานคร
ส�ำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
3. สร้างแบบสอบถาม โดยใช้การรับรูข้ องครูทปี่ ฏิบตั งิ าน
อุปกรณ์และวิธีด�ำเนินการวิจัย
อยู่ในโรงเรียน 5 ด้าน ดังนี้ 1) การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
ประชากร
ประชากร ได้แก่ ครูโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม 2) การคั ด กรองนั ก เรี ย น 3) การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นานั ก เรี ย น
ส�ำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2563 จ�ำนวน 4) การป้องกันและแก้ไขปัญหา และ 5) การส่งต่อนักเรียน แล้วน�ำ
ฉบั บ ร่ า งเสนอต่ อ กรรมการที่ ป รึ ก ษาสารนิ พ นธ์ เ พื่ อ พิ จ ารณา
81 คน
ตรวจสอบแก้ไข ปรับปรุงให้ถูกต้องเหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจัย ของการวิจัย
4. น� ำ แบบสอบถามให้ ผู ้ เชี่ ย วชาญ จ� ำ นวน 3 ท่ า น
ในครั้ ง นี้ เป็ น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ การด� ำ เนิ น งานระบบดู แ ล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม ส�ำนักงานเขต ตรวจสอบความถูกต้องและความเที่ยงตรงของเนื้อหาของแต่ละข้อ
ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ยึดกรอบแนวคิดของส�ำนักงานคณะ ค�ำถามได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC, Index of Objective
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ระบบดูแล Congruence) เท่ากับ 1.00
5. ท�ำการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะ
ช่วยเหลือนักเรียน (2559 : 14) ประกอบด้วย องค์ประกอบ 5 ด้าน
คือ การรูจ้ กั นักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริม ของผู้เชี่ยวชาญเป็นฉบับสมบูรณ์
6. น�ำแบบสอบถามที่มีการปรับปรุงแก้ไขสมบูรณ์แล้ว
และพัฒนานักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหา และการส่งต่อ
ไปทดลองใช้กับครูโรงเรียนวัดนิมมานรดี ส�ำนักงานเขตภาษีเจริญ
นักเรียน แบ่งออกเป็น 2 ตอน
ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม กรุ ง เทพมหานคร จ� ำ นวน 30 คน แล้ ว หาค่ า ความเชื่ อ มั่ น
จ�ำแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การท�ำงาน (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิธหี าค่าสัมประสิทธิแอลฟาของ
ครอนบาค (Conbach’s Alpha Coefficient, 1997 : 160-161).
มีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ
ตอนที่ 2 สอบถามการด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ ได้ความเชื่อมั่น 0.986
7. น� ำ แบบสอบถามที่ ผ ่ า นการตรวจสอบคุ ณ ภาพ
นักเรียนของโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม ส�ำนักงานเขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 10 ข้อ ด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความเชื่อมั่นไปใช้กับครูโรงเรียน
การคัดกรองนักเรียน 10 ข้อ การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 10 ข้อ วัดจันทร์ประดิษฐาราม ส�ำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
การป้องกันและแก้ไขปัญหา 10 ข้อ ด้านการส่งต่อนักเรียน 10 ข้อ จ�ำนวน 81 คน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
รวม 50 ข้ อ ลั ก ษณะของแบบสอบถามเป็ น แบบมาตราส่ ว น
การเก็บรวบรวมเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ได้ดำ� เนินการ
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยเกณฑ์การให้คะแนน
เก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้
มีดังนี้
1. น�ำหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ระดับ 5 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ไปขอความร่วมมือจากผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
ระดับ 4 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง วัดจันทร์ประดิษฐาราม ส�ำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
เพื่อแจกแบบสอบถามให้แก่ครูในโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม
ระดับ 2 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด ส�ำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 81 คน เพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูล
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นักเรียนมีองค์ประกอบต่าง ๆ ที่จะช่วยในการรู้จักนักเรียนเป็นราย
บุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา และการส่งต่อนักเรียน เพื่อการด�ำเนินงาน
พัฒนาและการแก้ไขปัญหานักเรียนของโรงเรียนต่อไป
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ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่ง
เป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบ
สอบถาม จ�ำแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์
การท�ำงาน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามทัง้ หมด 81 คน ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง จ�ำนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 83.95 และเป็นเพศชาย
จ�ำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 16.05 ส่วนใหญ่มีวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี จ�ำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 64.20 และสูงกว่า
ปริญญาตรี จ�ำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 35.80 และส่วนใหญ่
มีประสบการณ์การท�ำงานต�่ำกว่า 10 ปี มากที่สุด จ�ำนวน 29 คน
คิดเป็นร้อยละ 35.80 รองลงมาคือประสบการณ์การท�ำงานมากกว่า
20 ปี จ�ำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 และน้อยที่สุด คือ
ประสบการณ์การท�ำงาน 10-20 ปี จ�ำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ
30.86
ตอนที่ 2 การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การด� ำ เนิ น งาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม
ส�ำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร น�ำเสนอในรูปของค่าเฉลีย่
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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2. ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแจกแบบสอบถาม
ด้วยตนเองจ�ำนวน 81 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จากระดับการด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม ส�ำนักงานเขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร ผูว้ จิ ยั น�ำมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป ดังนี้
1. วิ เ คราะห์ ส ถานภาพของผู ้ ต อบแบบสอบถาม
ประกอบด้วย เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท�ำงาน โดย
ใช้ค่าร้อยละ
2. วิเคราะห์ระดับการด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม ส�ำนักงานเขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร ใน 5 ด้าน ดังนี้ 1) การรูจ้ กั นักเรียนเป็นรายบุคคล
2) การคั ด กรองนั ก เรี ย น 3) การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นานั ก เรี ย น
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 มีการปฏิบตั ใิ นระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับ
					
ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง มีการปฏิบตั ใิ นระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับ
					
น้อยที่สุด

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม
		 ส�ำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยรวม 5 ด้าน
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ที่
การด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1 ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
2 ด้านการคัดกรองนักเรียน		
3 ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
4 ด้านการป้องกันและแก้ปัญหา
5 ด้านการส่งต่อนักเรียน
			
รวม

จากตารางที่ 1 พบว่า การด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม ส�ำนักงานเขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร โดยรวมทั้ง 5 ด้านอยู่ในระดับมาก (µ=4.27)
เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (µ=4.36) รองลงมา คือ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล (µ=4.28) ส่วนด้านการป้องกันและแก้ปัญหามีค่าเฉลี่ย
ต�่ำสุด (µ=4.23)
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μ

σ

4.28
4.25
4.36
4.23
4.24
4.27

0.72
0.72
0.67
0.72
0.71
0.71

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ล�ำดับ
2
3
1
5
4

โดยผลการวิจัยในแต่ละด้าน มีดังนี้
1. การด� ำ เนิ น งานระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นของ
โรงเรี ย นวั ด จั น ทร์ ป ระดิ ษ ฐาราม ส� ำ นั ก งานเขตภาษี เ จริ ญ
กรุงเทพมหานคร ในด้านการรูจ้ กั นักเรียนเป็นรายบุคคล โดยรวมอยู่
ในระดับมาก (µ=4.28) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษา จัดให้มกี ารด�ำเนินการรวบรวมข้อมูลด้านความสามารถ
ในการเรียนของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (µ=4.46) รองลงมาคือ
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จากผลการวิจัยเรื่องการด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม ส�ำนักงานเขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร โดยรวมทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมาคือ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ส่วนด้าน
การป้องกันและแก้ปัญหา มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความส�ำคัญต่อการด�ำเนินการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน โดยมีการก�ำหนดนโยบายในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนและสร้างความเข้าใจในการ
ด�ำเนินงาน มีการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวนักเรียนอย่าง
ละเอียดครบถ้วน มีการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดย
มอบหมายให้ครูประจ�ำชั้นวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนจาก
แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) การประเมินความฉลาดทาง
อารมณ์ (EQ) เพื่ อ ช่ ว ยให้ ค รู มี ค วามเข้ า ใจนั ก เรี ย นมากยิ่ ง ขึ้ น
นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเกิดความภูมิใจ
ในตนเอง ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองให้มี
คุณภาพสูงสุดตามศักยภาพของแต่ละบุคคล และมีการติดต่อสือ่ สาร
กับผู้ปกครองในทุก ๆ เดือน ซึ่งเป็นวิธีการที่จะช่วยเหลือ ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน โดยไม่ปล่อยปละละเลย
นักเรียนจนกลายเป็นปัญหาของสังคม ทั้งนี้ ผู้บริหารสถานศึกษา
และคณะครูได้มกี ารวิเคราะห์ขอ้ มูลนักเรียนทีไ่ ม่สามารถแก้ไขปัญหา
หรือให้ความช่วยเหลือที่ถูกต้องเหมาะสมได้ โดยการส่งต่อนักเรียน
ทีม่ ปี ญ
ั หาไปยังผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้าน มีการบันทึกผลการช่วยเหลือ
การส่งต่อนักเรียนทัง้ ภายในและภายนอกโรงเรียนและมีการติดตาม
สรุ ป ผล และรายงานผลการช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กัลยา พรมรัตน์ (2559) ได้ศกึ ษาสภาพ
และปัญหาการด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
ในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม
เขต 1 ผลการวิจยั พบว่า 1) สภาพการด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านโดยเรียงล�ำดับค่าเฉลี่ยมากไปน้อยได้ ดังนี้ ด้านการรู้จัก
นักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการคัดกรองนักเรียน ด้านการป้องกัน
ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหา ด้านการส่งต่อนักเรียนและด้านการส่งเสริม
นักเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุธิดา พงษ์สวัสดิ์ (2561) ได้
ศึกษาการด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนชะอ�ำ
คุณหญิงเนื่องบุรี ผลการวิจัยพบว่า การด�ำเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนชะอ�ำคุณหญิงเนื่องบุรี โดยภาพรวม
และรายด้านอยูใ่ นระดับมาก เรียงล�ำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมาก
ไปหาน้อย ได้แก่ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรอง
นักเรียน การส่งต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา การส่งเสริมและ
พัฒนานักเรียน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุติมา ถาวรแก้ว
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ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมายให้ครูสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเป็น
รายบุคคล (µ=4.44) ส่วนผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีการด�ำเนิน
การรวบรวมข้อมูลด้านเศรษฐกิจของครอบครัวของนักเรียน มีค่า
เฉลี่ยต�่ำสุด (µ=4.07)
2. การด� ำ เนิ น งานระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นของ
โรงเรี ย นวั ด จั น ทร์ ป ระดิ ษ ฐาราม ส� ำ นั ก งานเขตภาษี เ จริ ญ
กรุงเทพมหานคร ในด้านการคัดกรองนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก (µ=4.25) เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
จัดให้มีการใช้แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) ในการคัดกรอง
นักเรียน มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (µ=4.60) รองลงมาคือ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
จัดให้มกี ารจัดท�ำสารสนเทศผลการคัดกรองนักเรียนระดับสถานศึกษา
ให้เป็นปัจจุบันและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ (µ=4.30) ส่วนผู้บริหาร
สถานศึกษาจัดให้มกี ารใช้แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
ในการคัดกรองนักเรียน มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด (µ=4.14)
3. การด� ำ เนิ น งานระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นของ
โรงเรี ย นวั ด จั น ทร์ ป ระดิ ษ ฐาราม ส� ำ นั ก งานเขตภาษี เ จริ ญ
กรุงเทพมหานคร ในด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน โดยรวม
อยูใ่ นระดับมาก (µ=4.36) เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนทุกภาคเรียน มี
ค่าเฉลีย่ สูงสุด (µ=4.59) รองลงมาคือ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาสนับสนุน
ให้ นั ก เรี ย นเป็ น บุ ค คลที่ มี คุ ณ ภาพ ( µ =4.40) ส่ ว นผู ้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาจัดให้มีการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนด้วยเครื่องมือ
ที่หลากหลาย มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด (µ=4.27)
4. การด� ำ เนิ น งานระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นของ
โรงเรี ย นวั ด จั น ทร์ ป ระดิ ษ ฐาราม ส� ำ นั ก งานเขตภาษี เ จริ ญ
กรุงเทพมหานคร ในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยรวมอยูใ่ น
ระดับมาก (µ=4.23) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษาสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมซ่อมเสริมให้กับนักเรียน
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (µ=4.35) รองลงมาคือ ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้
มีการรายงานและประเมินผล ด้านการป้องกันและช่วยเหลือนักเรียน
เพื่อน�ำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม (µ=4.30) ส่วนผู้บริหาร
สถานศึ ก ษามี ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ ผู ้ ป กครองเพื่ อ ป้ อ งกั น และ
แก้ปัญหาของนักเรียน มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด (µ=4.14)
5. การด� ำ เนิ น งานระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นของ
โรงเรี ย นวั ด จั น ทร์ ป ระดิ ษ ฐาราม ส� ำ นั ก งานเขตภาษี เ จริ ญ
กรุงเทพมหานคร ในด้านการส่งต่อนักเรียน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
(µ=4.23) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา
มีขนั้ ตอนการส่งต่อนักเรียนทีต่ อ้ งการความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (µ=4.33) รองลงมาคือ ผู้บริหารสถานศึกษา
จัดให้มีการสรุปผลการส่งต่อนักเรียนไว้เป็นหลักฐาน (µ=4.31)
ส่วนผูบ้ ริหารและคณะครูมกี ารชีแ้ จงให้นกั เรียนทราบถึงความจ�ำเป็น
ในการส่งต่อ มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด (µ=4.16)
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ประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) ในการคัดกรองนักเรียน เพื่อการจัด
กลุม่ นักเรียนเป็นกลุม่ ปกติ กลุม่ เสีย่ ง กลุม่ มีปญ
ั หาเป็นห้องเรียนและ
ระดับชั้น มีการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนเป็นรายบุคคล
และผูบ้ ริหารสถานศึกษามีการประชุมชีแ้ จงสร้างความรูค้ วามเข้าใจ
กับครูให้มีมาตรฐานเดียวกันในการคัดกรองนักเรียน มีการจัดท�ำ
สารสนเทศผลการคัดกรองนักเรียนระดับสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบนั
และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นจะประโยชน์อย่างยิ่งในการหา
วิธีการที่เหมาะสมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ตรงกับสภาพ
ปัญหาและช่วยเหลือได้ตรงเป้าหมาย สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ชุติมา ถาวรแก้ว (2559) ได้ศึกษาการด�ำเนินงานตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตนักเรียนของสถานศึกษา
ในจังหวัดปทุมธานี สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 4 (ปทุมธานี-สระบุรี) ผลการวิจัยพบว่า การด�ำเนินงานตาม
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาในจังหวัดปทุมธานี
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานีสระบุรี) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านการคัดกรองนักเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้าน
การป้องกันและแก้ไขปัญหา และด้านการส่งต่อ มีค่าเฉลี่ยต�่ำที่สุด
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภัสสร สุริยะ (2562) ได้ศึกษา
การด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส
สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า การด�ำเนินงานตามระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดกรุงเทพมหานคร
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน มีค่าเฉลี่ยเรียงตามล�ำดับดังนี้
ด้านที่มากที่สุด คือ ด้านการคัดกรองนักเรียน รองลงมา คือ ด้าน
การรูจ้ กั นักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
ด้ า นการป้ อ งกั น และช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น และด้ า นที่ มี ข ้ อ เฉลี่ ย
น้อยที่สุดคือ ด้านการส่งต่อนักเรียน
3. ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน พบว่า โดยรวม
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุน
ให้นักเรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีความภาคภูมิใจในตนเอง และ
ช่วยเหลือนักเรียนกลุม่ เสีย่ งหรือกลุม่ มีปญ
ั หาให้กลับมาเป็นกลุม่ ปกติ
โดยมีการจัดกิจกรรมทีช่ ว่ ยพัฒนาและส่งเสริมนักเรียน เช่น กิจกรรม
โฮมรูม การเยีย่ มบ้าน การจัดประชุมผูป้ กครองชัน้ เรียนทุกภาคเรียน
มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการด�ำรงชีวิตให้กับนักเรียน
ซึง่ การจัดกิจกรรมเหล่านีม้ คี วามสอดคล้องกับพฤติกรรมของนักเรียน
และนโยบายของสถานศึกษา มีการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนด้วย
วิ ธี ก ารและเครื่ อ งมื อ ที่ ห ลากหลาย สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
ศรินธร มีเพียร (2559) ได้ศกึ ษาการด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนศรียาภัย อ�ำเภอเมือง
จังหวัดชุมพร ผลการวิจยั พบว่า การศึกษาการด�ำเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของครู โดยรวมและรายด้านมีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก เรียงล�ำดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ การส่งเสริมและ
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(2559) ได้ศึกษาการด�ำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตนักเรียนของสถานศึกษาในจังหวัดปทุมธานี
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 (ปทุมธานีสระบุรี) ผลการวิจัยพบว่า การด�ำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษาในจังหวัดปทุมธานี สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 (ปทุมธานี-สระบุรี) โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการคัดกรองนักเรียน
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา และ
ด้านการส่งต่อ มีค่าเฉลี่ยต�่ำที่สุด
ส่วนผลการวิจยั เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน ผูว้ จิ ยั อภิปราย
ผลในแต่ละด้านดังนี้
1. ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล พบว่า โดยรวม
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีการ
ด�ำเนินการรวบรวมข้อมูลด้านความสามารถในการเรียนของนักเรียน
มีการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคล และมีการบันทึกและ
จัดเก็บข้อมูลในการช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ มีการจัดท�ำ
แฟ้มประวัตินักเรียนให้เป็นปัจจุบัน เนื่องจากครูประจ�ำชั้นต้องมี
ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล ทัง้ นีเ้ พราะนักเรียนแต่ละคนมีพนื้ ความ
เป็นมาที่แตกต่างกัน และเมื่อมาอยู่รวมกันก็ย่อมเกิดพฤติกรรม
หลายรูปแบบ ดังนั้นการเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล
ท�ำให้ครูมีข้อมูลนักเรียนไว้ศึกษา เช่น ความรู้ความสามารถในการ
เรียนของนักเรียน สุขภาพ พฤติกรรมนักเรียน และสภาพครอบครัว
ซึ่งสามารถน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อเป็นประโยชน์ในการส่งเสริม
การป้องกันและการแก้ปญ
ั หานักเรียนได้อย่างอยูต่ อ้ ง สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ สุธดิ า พงษ์สวัสดิ์ (2561) ได้ศกึ ษาการด�ำเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนชะอ�ำคุณหญิงเนื่องบุรี ผลการวิจัย
พบว่า การด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนชะอ�ำ
คุ ณ หญิ ง เนื่ อ งบุ รี โดยภาพรวมและรายด้ า นอยู ่ ใ นระดั บ มาก
เรียงล�ำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การรูจ้ กั นักเรียน
เป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งต่อ การป้องกันและแก้ไข
ปัญหา การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พรศักดิ์ ผกากรอง (2562) ได้ศึกษาการด�ำเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ผลการวิจัยพบว่า
การด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัด
ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 11 ในจั ง หวั ด
สุราษฎร์ธานี โดยรวมและรายด้านมีค่าเฉลี่ยการด�ำเนินงานอยู่ใน
ระดับมาก เรียงล�ำดับดังนี้ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การ
คัดกรองนักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหา การส่งเสริมพัฒนา
นักเรียน และการส่งต่อนักเรียน
2. ด้านการคัดกรองนักเรียน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีการใช้แบบ
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การส่งเสริมและพัฒนา การคัดกรองนักเรียน และการส่งต่อนักเรียน
ตามล�ำดับ
5. ด้านการส่งต่อนักเรียน พบว่า โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
ทั้งนี้เป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีขั้นตอนการส่งต่อนักเรียน
ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ มีการด�ำเนินการส่งต่อ
นักเรียนทีต่ อ้ งได้รบั การช่วยเหลือไปยังผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้าน เพือ่ ให้
ปัญหาของนักเรียนได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกต้องและรวดเร็ว
ซึ่งทางคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม มีการ
ด�ำเนินงานโดยบันทึกการส่งต่อและให้การช่วยเหลือนักเรียน และมี
การติดตามผล รายงานผลอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ปรมาภรณ์ สนธิ (2560) ได้ศกึ ษาแนวทางการพัฒนาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ผลการวิจยั พบว่า
การด�ำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับประถมศึกษา
ของโรงเรี ย นขนาดเล็ ก สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ ก ษาปทุ ม ธานี โดยรวมและรายด้ า นอยู ่ ใ นระดั บ มาก
เมือ่ พิจารณารายด้านพบว่า ด้านการส่งต่อนักเรียน มีคา่ เฉลีย่ สูงทีส่ ดุ
รองลงมาได้แก่ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล และด้าน
การคัดกรองนักเรียนมีค่าเฉลี่ยต�่ำที่สุด และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สุนิสา มาสุข (2560) ได้ศึกษาการด�ำเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของครูโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง ผลการวิจยั พบว่า การด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของครูโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยรวมและ
รายด้านอยูใ่ นระดับมาก เรียงจากค่าเฉลีย่ มากไปหาน้อย 3 อันดับแรก
ได้แก่ ด้านการส่งต่อนักเรียน ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
และด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน ตามล�ำดับ
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พัฒนา นักเรียน การรูจ้ กั นักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน
การป้องกันและแก้ไขปัญหา และการส่งต่อนักเรียน ตามล�ำดับ และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรุจิวัฒน์ วิระค�ำ (2559) ได้ศึกษา
การด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาแพร่
เขต 2 ผลการวิจยั พบว่า การด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษา สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 โดยรวมและรายด้านทั้ง 5 ด้าน
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเรียงล�ำดับตามค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการส่งเสริมนักเรียน ด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการ
คัดกรองนักเรียน และด้านการส่งต่อ ตามล�ำดับ
4. ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา พบว่า โดยรวมอยู่
ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้มี
การจัดกิจกรรมซ่อมเสริมให้กับนักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาและ
คณะครูมีการวางแผนเพื่อหาวิธีการช่วยเหลือนักเรียน มีการดูแล
เอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิดและทั่วถึงโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงหรือ
กลุ่มที่มีปัญหา มีการให้ค�ำปรึกษาเบื้องต้นในด้านต่าง ๆ ให้กับ
นักเรียน นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมในการช่วยเหลือนักเรียน
ได้แก่ กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อให้
นักเรียนรู้จักการเอื้อเฟื้อต่อกันและกัน และในการด�ำเนินกิจกรรม
การป้องกันและแก้ไขปัญหาได้มุ่งเน้นให้ครูมีการติดตามผลการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนอย่างต่อเนือ่ ง สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ ธนาภรณ์ วงค์ค�ำลือ (2562) ได้ศึกษาการด�ำเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนในเขตคุณภาพกบินทร์บรุ ี 4 ส�ำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ผลการวิจยั พบว่า
ระดับความคิดเห็นต่อการด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนในเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 4 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก
เมือ่ พิจารณารายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน ด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่
สูงที่สุด ได้แก่ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน รองลงไป
คือ ด้านการส่งเสริมพัฒนานักเรียน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
คือ ด้านการส่งต่อนักเรียน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นฤมล
กอบแก้ว (2559) ได้ศึกษาปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อการด�ำเนินงาน
ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลการวิจัยพบว่า การด�ำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทั้ง 5 ด้าน มีระดับการปฏิบัติ
อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดยด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ คือ การป้องกัน
ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา รองลงมาคือ การรูจ้ กั นักเรียนเป็นรายบุคคล

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ
จากผลการวิจยั พบว่า การด�ำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม ส�ำนักงานเขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร มีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ด้ า นการรู ้ จั ก นั ก เรี ย นเป็ น รายบุ ค คล ผู ้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาควรจะสนับสนุนให้มีการใช้เครื่องมือที่หลากหลาย
ในการรวบรวมข้อมูลของนักเรียน เช่น ด้านเศรษฐกิจของครอบครัว
นักเรียน ด้านการคุ้มครองนักเรียน เป็นต้น และควรจัดให้มีการใช้
แบบสัมภาษณ์ผู้ปกครองเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นและการเยี่ยมบ้าน
นักเรียน
2. ด้านการคัดกรองนักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาควร
จะจัดให้มีการใช้แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ในการ
คัดกรองนักเรียน และจัดหาวิธกี ารทีเ่ หมาะสมในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนให้ตรงกับสภาพปัญหา
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3. ด้ า นการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นานั ก เรี ย น ผู ้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาควรจะจัดให้มีการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนด้วย
เครือ่ งมือทีห่ ลากหลาย และส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู ้ เรี ย นเพื่ อ พั ฒนาศั กยภาพของนัก เรียนให้เกิด ความภาคภู มิใจ
ในตนเองในด้านต่าง ๆ
4. ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ควรจะมีการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครอง โดยจัดประชุมผู้ปกครอง
ทุก ๆ ภาคเรียน เพือ่ ป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยไม่ปล่อยปละละเลย
นักเรียนจนกลายเป็นปัญหาของสังคม
5. ด้านการส่งต่อนักเรียน ผูบ้ ริหารและคณะครูควรจะมี
การชี้แจงให้นักเรียนทราบถึงความจ�ำเป็นในการส่งต่อ และควรมี
การประสานความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานหรื อ บุ ค คลภายนอก
เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาให้ได้รับการช่วยเหลือที่ถูกต้อง
และรวดเร็ว
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรจะศึกษาปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการด�ำเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2. ควรจะศึกษาแนวทางการพัฒนาการด�ำเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา ในระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการด�ำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองค�ำ
ปานข�ำอนุสรณ์) ส�ำนักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร มีทั้งหมด 6 ด้าน ได้แก่ 1) การก�ำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2) การจัดท�ำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 3) การด�ำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 4) การประเมิน
ผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 5) ติดตามผลการด�ำเนินงานเพือ่ พัฒนาสถานศึกษาให้มคี ณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน และ
6) จัดท�ำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ ครูโรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองค�ำ ปานข�ำอนุสรณ์)
ส�ำนักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานครจ�ำนวน 66 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.865 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า การด�ำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองค�ำ ปานข�ำอนุสรณ์) ส�ำนักงาน
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร มีทั้งหมด 6 ด้าน ได้แก่ 1) การก�ำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2) การจัดท�ำ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 3) การด�ำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 4) การประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 5) ติดตามผลการด�ำเนินงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน และ
6) จัดท�ำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา พบว่า โดยรวมทั้ง 6 ด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ด้านการจัดท�ำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด รองลงมาคือ ด้านการจัดท�ำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและ
ด้านการด�ำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ส่วนด้านการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด
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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.
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ความประพฤติดี มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมที่จะ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไปในอนาคต ผู้บริหารจ�ำเป็น
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ต้องพัฒนาดูแลและเอาใจใส่ การบริหารกิจการนักเรียนให้ประสบ
และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 เน้นจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทย ความส� ำ เร็ จ ผู ้ บ ริ ห ารควรมี ค วามสามารถสู ง เพราะผู ้ บ ริ ห าร
ให้เป็นคนเก่ง คนดี มีจริยธรรม สามารถอยูร่ ว่ มกันได้อย่างมีความสุข สถานศึกษาเป็นบุคลากรหลักทีส่ ำ� คัญของสถานศึกษา และเป็นผูน้ ำ�
ในมาตรา 27, 28 และ29 ได้ก�ำหนดให้สถานศึกษาจัดท�ำหลักสูตร วิชาชีพที่จะต้องมีสมรรถนะความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ให้สอดคล้องกับสภาพ จริยธรรม ตลอดจนมีจรรยาบรรณวิชาชีพทีด่ จี งึ จะน�ำไปสูก่ ารจัดและ
ปัญหาและความต้องการของผู้เรียน เพื่อให้เป็นคนดีมีปัญญา บริหารสถานศึกษาที่ดีมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (กวินญาดา
มีความสุขในการด�ำรงชีวิต และก�ำหนดจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ ชัยเดช, 2560 : 1) สถานศึกษาต้องมีระบบการประกันคุณภาพ
ให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ภายใน เพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพของตนเองด�ำเนินการปรับปรุง
เพื่อความเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ สถานศึกษามีหน้าที่ คุณภาพ มีการก�ำกับ ติดตามคุณภาพ และมีระบบประเมินตนเอง
จัดการศึกษา และวางรากฐานทางความคิด ความประพฤติของ ก่อนต่อจากนั้นจึงรับการประเมินคุณภาพภายนอกโดย สมศ. ซึ่งจะ
เยาวชน ปลูกฝังค่านิยมให้เป็นพลเมืองทีด่ ขี องชาติ โดยเน้นให้ผเู้ รียน ด�ำเนินการพิจารณาและตรวจสอบจากผลการประเมินคุณภาพ
มีความรู้ทางวิชาการ และทักษะที่เหมาะสมกับวัย งานกิจกรรม ภายในของสถานศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและการประเมิน
นั ก เรี ย น เป็ น งานที่ ส นั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ให้ ง านวิ ช าการมี คุณภาพภายนอกจึงควรสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากการท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน เพราะต่างมุง่ สูม่ าตรฐานหรือคุณภาพทีค่ าดหวังให้เกิดขึน้ แก่ผเู้ รียน
ท�ำให้มีความพร้อมในการเรียนมากขึ้น และยังเป็นการพัฒนา ตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
บุคลิกภาพของนักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมี แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และ
ความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) พระราชบัญญัติการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ระบุวา่ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และ (ฉบับ จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่า
ที่ 4) พ.ศ. 2562 หมวด 5 ว่าด้วยการบริหารและการจัดการศึกษา การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
ก�ำหนดให้กระทรวงศึกษาธิการมีอ�ำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริม การศึกษาที่ต้องด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแล
และก�ำกับดูแลการศึกษาทุกระดับทุกประเภท ก�ำหนดนโยบาย แผน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ มีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมิน
และมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพือ่ การศึกษา ส่งเสริม ผลการด�ำเนินงานเพื่อน�ำไปสู่การพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพอย่าง
และประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา ต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ ด้วยเหตุนี้ระบบการประกันคุณภาพภายใน
เพือ่ การศึกษา รวมทัง้ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด จึงต้องดูแลทั้งปัจจัยน�ำเข้า กระบวนการ และผลผลิตหรือผลลัพธ์
การศึกษาและหมวด 6 ว่าด้วยเรื่องมาตรฐานและการประกัน ซึง่ ต่างจากการประเมินคุณภาพภายนอกทีเ่ น้นการประเมินผลการจัด
คุณภาพภายในสถานศึกษา ก�ำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพ การศึกษา (ส�ำนักงานคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน
การศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2554 : 12-13) การประกันคุณภาพ
ทุกประเภท ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายในและ การศึกษาจึงเป็นสิง่ ส�ำคัญในการพัฒนาสถานศึกษา เพราะเป็นระบบ
ระบบการประเมินคุณภาพภายนอก ทั้งนี้ ระบบ หลักเกณฑ์และวิธี ที่สร้างความมั่นใจว่า สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้คุณภาพ
การประกันคุณภาพให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง การ ผู ้ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษามี ค วามรู ้ ค วามสามารถ มี คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ก�ำหนดให้สถานศึกษาจัดให้ ประสงค์ และเป็นที่ต้องการของสังคม สถานศึกษาจึงจ�ำเป็นต้องมี
มี ร ะบบการประกั น คุณภาพการศึก ษาภายในสถานศึก ษา โดย ระบบการประกันคุณภาพ เพื่อให้การด�ำเนินการด้านการบริหาร
ก�ำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน จัดการ การจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมและจัดการศึกษา
การศึกษาแต่ละระดับชั้นและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการ ได้อย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง
กระทรวงศึกษาธิการก�ำหนด โดยมีสาระส�ำคัญของการประกัน และมีความสุข และต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่าง เช่น ผู้บริหาร ครู
คุณภาพการศึกษา 3 ประการ ได้แก่ การประเมินคุณภาพการศึกษา อาจารย์ ต้องร่วมใจกันปฏิบัติงานอย่างเต็มก�ำลังความสามารถและ
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพ ใช้แนวทางในการพัฒนาคุณภาพ รวมทั้งต้องค�ำนึงถึงข้อสังเกตและ
ปัจจัยต่าง ๆ เช่น อาคารสถานที่บุคลากร สื่ออุปกรณ์ งบประมาณ
การศึกษา (ส�ำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, ม.ป.ป. : 2-3)
ผู้บริหารสถานศึกษา จึงมีบทบาทส�ำคัญในการส่งเสริม การท�ำงานเป็นทีม ในการพัฒนาให้สถานศึกษามีคุณภาพ
พฤติกรรมและผลักดันคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ให้มี
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คลองหนองใหญ่ (ทองค�ำ ปานข�ำอนุสรณ์) ส�ำนักงานเขตบางแค
กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2563 จ�ำนวน 66 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจัย
ในครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการด�ำเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา โรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองค�ำ ปานข�ำ
อนุสรณ์) ส�ำนักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ยึดกรอบแนวคิด
ด้ า นการด� ำ เนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักการ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 ก�ำหนดไว้ 6 ด้าน คือ ด้านการก�ำหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ด้านการจัดท�ำแผนพัฒนา
การจัดการศึกษา ด้านการด�ำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการ
ศึกษาของสถานศึกษา ด้านการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
ภายในสถานศึ ก ษา ด้ า นติ ด ตามผลการด� ำ เนิ น งานเพื่ อ พั ฒ นา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน และด้านการจัดท�ำรายงาน
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ตอน
ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม
จ�ำแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การท�ำงาน
มีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามการด�ำเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา โรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองค�ำ ปานข�ำ
อนุสรณ์) ส�ำนักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ด้านการก�ำหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 10 ข้อ ด้านการจัดท�ำแผน
พัฒนาการจัดการศึกษา 10 ข้อ ด้านการด�ำเนินงานตามแผน
พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 10 ข้อ ด้านการประเมินผล
และตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 10 ข้อ ด้านติดตามผล
การด�ำเนินงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
10 ข้อ และด้านการจัดท�ำรายงานผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา 10 ข้อ รวม 60 ข้อ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม ผู้วิจัย
ได้ด�ำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ น�ำ
ข้อมูลมาเป็นแนวทางในการก�ำหนดโครงสร้างการด�ำเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองค�ำ
ปานข�ำอนุสรณ์) ส�ำนักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร
2. น�ำข้อมูลมาวิเคราะห์เนือ้ หา ก�ำหนดแนวคิดการด�ำเนิน
งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนคลองหนองใหญ่
(ทองค�ำ ปานข�ำอนุสรณ์) ส�ำนักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร
3. สร้างแบบสอบถามโดยใช้การรับรูข้ องครูทปี่ ฏิบตั งิ าน
อยู่ในโรงเรียน 6 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการก�ำหนดมาตรฐานการศึกษา
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ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2561 ข้อ 3 ได้ก�ำหนดแนวด�ำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาเพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง มีแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฯ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของ
หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่ก�ำกับดูแลสถานศึกษา และ
ก�ำหนดเป็นแนวด�ำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไว้
6 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การก�ำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2) การจั ด ท� ำ แผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา
3) การด�ำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
4) การประเมิ น ผลและตรวจสอบคุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา
5) การติดตามผลการด�ำเนินงานเพือ่ พัฒนาสถานศึกษาให้มคี ณ
ุ ภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา และ 6) การจัดท�ำรายงานผลการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา
ผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน
คลองหนองใหญ่ (ทองค�ำ ปานข�ำอนุสรณ์) ส�ำนักงานเขตบางแค
กรุงเทพมหานคร ในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนมีดา้ นคุณภาพผูเ้ รียน
อยู ่ ใ นระดั บ ยอดเยี่ ย ม แต่ มี ป ั ญ หาด้ า นการจั ด ท� ำ แผนพั ฒ นา
การด�ำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
การพัฒนาระบบสารสนเทศภายในโรงเรียน การจัดท�ำรายงาน
ประจ�ำปี ครูและบุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจในรูปแบบและ
วิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ขาดความร่วมมือและ
ตระหนักในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เป็นต้น (โรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองค�ำ ปานข�ำอนุสรณ์), 2562)
ซึ่งส่งผลเสียต่อการด�ำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาเป็นอย่างยิง่ จากความเป็นมาและปัญหาดังกล่าว ผูว้ จิ ยั
ในฐานะทีเ่ ป็นบุคลากรทางการศึกษา ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของ
การด� ำ เนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา จึ ง มี ค วาม
ประสงค์เพือ่ ทีจ่ ะได้นำ� ไปใช้เป็นแนวทางพิจารณาสนับสนุน ส่งเสริม
พัฒนาตนเองและพัฒนาการด�ำเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุวัตถุประสงค์
ของการจัดการศึกษาต่อไป
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เพือ่ ศึกษาการด�ำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองค�ำ ปานข�ำอนุสรณ์) ส�ำนักงานเขต
บางแค กรุงเทพมหานคร

วิธีด�ำเนินการวิจัย

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได้ แ ก่ ครู โรงเรี ย น
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วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป ดังนี้
1. วิเคราะห์สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบ
ด้วย เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท�ำงาน โดยใช้ค่า
ร้อยละ
2. วิเคราะห์ระดับการด�ำเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองค�ำ ปานข�ำอนุสรณ์)
ส�ำนักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ใน 6 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการ
ก�ำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2) ด้านการจัดท�ำแผน
พัฒนาการจัดการศึกษา 3) ด้านการด�ำเนินงานตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา 4) ด้านการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษา 5) ด้านการติดตามผลการด�ำเนินงาน
เพือ่ พัฒนาสถานศึกษาให้มคี ณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน 6) ด้านการจัดท�ำ
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โดยใช้ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย
ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 103)
ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง มีการด�ำเนินงาน
					
ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง มีการด�ำเนินงาน
					
ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง มีการด�ำเนินงาน
					
ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง มีการด�ำเนินงาน
					
ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง มีการด�ำเนินงาน
					
ในระดับน้อยที่สุด
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ของสถานศึกษา 2) ด้านการจัดท�ำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
3) ด้ า นการด� ำ เนิ น งานตามแผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษา 4 )ด้านการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึ ก ษา 5) ด้ า นการติ ด ตามผลการด� ำ เนิ น งานเพื่ อ พั ฒ นา
สถานศึกษา และ 6) ด้านการจัดท�ำรายงานผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึ ก ษา แล้ ว น� ำ ฉบั บ ร่ า งเสนอต่ อ กรรมการที่ ป รึ ก ษา
สารนิ พ นธ์ เพื่ อ พิ จ ารณาตรวจสอบแก้ ไข ปรั บ ปรุ ง ให้ ถู ก ต้ อ ง
เหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
4. น� ำ แบบสอบถามให้ ผู ้ เชี่ ย วชาญ จ� ำ นวน 3 ท่ า น
ตรวจสอบความถูกต้องและความเที่ยงตรงของเนื้อหาของแต่ละ
ข้อค�ำถามได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC, index of objective
congruence) ระหว่าง 0.67-1.00
5. ท�ำการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะ
ของผู้เชี่ยวชาญเป็นฉบับสมบูรณ์
6. น�ำแบบสอบถามที่มีการปรับปรุง แก้ไขสมบูรณ์แล้ว
ไปทดลองใช้กับครูโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม ส�ำนักงานเขต
ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 30 คน แล้วหาค่าความเชื่อมั่น
(Reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิธหี าค่าสัมประสิทธิแอลฟาของ
ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient, 1990 : 202-204)
ได้ความเชื่อมั่น 0.865
7. น�ำแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ ด้าน
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความเชื่อมั่น ไปใช้กับครูโรงเรียน
คลองหนองใหญ่ (ทองค�ำ ปานข�ำอนุสรณ์) ส�ำนักงานเขตบางแค
กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 66 คน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมเครือ่ งมือ ในการวิจยั ครัง้ นีไ้ ด้ดำ� เนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้
1. น�ำหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ไปขอความร่วมมือจากผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
คลองหนองใหญ่ (ทองค�ำ ปานข�ำอนุสรณ์) ส�ำนักงานเขตบางแค
กรุ ง เทพมหานคร เพื่ อ แจกแบบสอบถามให้ แ ก่ ค รู ใ นโรงเรี ย น
คลองหนองใหญ่ (ทองค�ำ ปานข�ำอนุสรณ์) ส�ำนักงานเขตบางแค
กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 66 คน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแจกแบบสอบถาม
ด้วยตนเองจ�ำนวน 66 ฉบับ
3. ผู้วิจัยติดตามเก็บแบบสอบถามคืนจากครูในโรงเรียน
คลองหนองใหญ่ (ทองค�ำ ปานข�ำอนุสรณ์) ส�ำนักงานเขตบางแค
กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 57 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 86.36
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากระดั บ การด� ำ เนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพ
ภายในสถานศึกษา โรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองค�ำ ปานข�ำ
อนุสรณ์) ส�ำนักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยน�ำมา
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ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่ง
เป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ้ ต อบ
แบบสอบถาม จ�ำแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์
การท�ำงาน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามทัง้ หมด 57 คน จากประชากร
ทัง้ หมด 66 คน คิดเป็นร้อยละ 86.36 ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง จ�ำนวน
46 คน คิดเป็นร้อยละ 80.70 และเป็นเพศชาย จ�ำนวน 11 คน
คิดเป็นร้อยละ 19.30 ส่วนใหญ่มีวุฒิทางการศึกษาปริญญาตรี
จ�ำนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 65.40 และสูงกว่าปริญญาตรี จ�ำนวน
37 คน คิดเป็นร้อยละ78.72 และส่วนใหญ่มปี ระสบการณ์การท�ำงาน
15 ปีขึ้นไป มากที่สุด จ�ำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 46.81
รองลงมาคือประสบการณ์การท�ำงาน 5-10 ปี จ�ำนวน 17 คน
คิดเป็นร้อยละ 36.17 น้อยที่สุดคือ ประสบการณ์การท�ำงานต�่ำกว่า
5 ปี จ�ำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 17.02
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ปานข�ำอนุสรณ์) ส�ำนักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร น�ำเสนอ
ในรูปของค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ตอนที่ 2 การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การด� ำ เนิ น งาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองค�ำ

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการด�ำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนคลองหนองใหญ่
		 (ทองค�ำ ปานข�ำอนุสรณ์) ส�ำนักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร โดยรวม 6 ด้าน
การด�ำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนคลองหนองใหญ่
(ทองค�ำ ปานข�ำอนุสรณ์) ส�ำนักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร
1 ด้านการก�ำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2 ด้านการจัดท�ำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
3 ด้านการด�ำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
4 ด้านการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
5 ด้านการติดตามผลการด�ำเนินงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
6 ด้านการจัดท�ำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
			
รวม

μ

4.36
4.39
4.39
4.35
4.36
4.42
4.38

σ

ระดับ

ล�ำดับ

0.59
0.57
0.63
0.60
0.57
0.59
0.63

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4
2
2
6
4
1

ัฏรำ
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แผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (µ=4.60)
รองลงมาคือ ผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด�ำเนินงานจัดท�ำแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา (µ=4.40)
ส่วนผูบ้ ริหารสถานศึกษาได้มกี ารรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเกีย่ วกับ
สภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด (µ=4.26)
3. การด�ำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองค�ำ ปานข�ำอนุสรณ์) ส�ำนักงานเขต
บางแค กรุงเทพมหานคร ในด้านการด�ำเนินงานตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (µ=4.39)
เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผูบ้ ริหารสถานศึกษาได้มกี ารก�ำหนด
ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (µ=4.49)
รองลงมาคื อ ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาได้ มี ก ารจั ด ท� ำ รู ป เล่ ม แผน
ปฏิบัติการประจ�ำปี (µ=4.47) ส่วนผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการ
ประมาณการงบประมาณรายรับของสถานศึกษา เพือ่ ใช้ในโครงการ/
กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด (µ=4.25)
4. การด�ำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองค�ำ ปานข�ำอนุสรณ์) ส�ำนักงานเขต
บางแค กรุงเทพมหานคร ในด้านการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (µ=4.35)
เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผูบ้ ริหารสถานศึกษาได้มกี ารประเมินผล
และการตรวจสอบการด�ำเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาที่สถานศึกษาประกาศก�ำหนด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (µ=4.44)
รองลงมาคือ ผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการด�ำเนินการตามแผน
ปฏิบัติการที่วางไว้เป็นการด�ำเนินงานโดยสถานศึกษาอย่างน้อย
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง (µ=4.42) ส่วนผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการ
สร้างเครื่องมือที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
และก�ำหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด (µ=4.19)
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จากตารางที่ 1 พบว่า การด�ำเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา โรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองค�ำ ปานข�ำ
อนุสรณ์) ส�ำนักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร โดยรวมทั้ง 6 ด้าน
อยู่ในระดับมาก (µ=4.38) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
การจัดท�ำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษามีค่าเฉลี่ย
สูงสุด (µ=4.42) รองลงมาคือ ด้านการจัดท�ำแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาและด้านการด�ำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (µ=4.39) ส่วนด้านการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด (µ=4.35)
โดยผลการวิจัยในแต่ละด้าน มีดังนี้
1. การด�ำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองค�ำ ปานข�ำอนุสรณ์) ส�ำนักงานเขต
บางแค กรุงเทพมหานคร ในด้านการก�ำหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (µ=4.36) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ผูบ้ ริหารสถานศึกษาได้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการ
ก�ำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (µ=4.47)
รองลงมาคือ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาได้มคี วามตระหนักถึงความส�ำคัญ
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการ
น�ำเสนอมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา (µ=4.40) ส่วนผู้บริหารสถานศึกษา
ได้มีการเผยแพร่มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทั้งภายในภายนอก มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด (µ=4.25)
2. การด�ำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองค�ำ ปานข�ำอนุสรณ์) ส�ำนักงานเขต
บางแค กรุงเทพมหานคร ในด้านการจัดท�ำแผนพัฒนา การจัดการ
ศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา โดยรวมอยู ่ ใ นระดั บ มาก ( µ =4.39)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการจัดท�ำ
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ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาได้ มี ก ารน� ำ เสนอมาตรฐานการศึ ก ษาของ
สถานศึกษาผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
ส่วนผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการเผยแพร่มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในภายนอก มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด
2. ด้ า นการจั ด ท� ำ แผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษา อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาได้ มี ก ารจั ด ท� ำ แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพของ
สถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ผู้บริหารสถานศึกษาได้มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการด�ำเนินงานจัดท�ำแผนพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึ ก ษา ส่ ว นผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาได้ มี ก ารรวบรวมข้ อ มู ล
สารสนเทศเกีย่ วกับสภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา มีคา่ เฉลีย่
ต�่ำสุด
3. ด้านการด�ำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการก�ำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ/
กิจกรรม มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด รองลงมาคือ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาได้มกี าร
จัดท�ำรูปเล่มแผนปฏิบัติการประจ�ำปี ส่วนผู้บริหารสถานศึกษาได้มี
การประมาณการงบประมาณรายรับของสถานศึกษาเพื่อใช้ใน
โครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด
4. ด้านการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการประเมินผลและการตรวจสอบการ
ด�ำเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษา
ประกาศก�ำหนด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ผู้บริหารสถานศึกษา
ได้มีการด�ำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้เป็นการด�ำเนินงาน
โดยสถานศึ ก ษาอย่ า งน้ อ ยภาคเรี ย นละ 1 ครั้ ง ส่ ว นผู ้ บ ริ ห าร
สถานศึ ก ษาได้ มี ก ารสร้ า งเครื่ อ งมื อ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐาน
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาของสถานศึกษาและก�ำหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน
สรุปผลการวิจัย
การศึกษาการด�ำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถาน มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด
5. ด้ า นการติ ด ตามผลการด� ำ เนิ น งานเพื่ อ พั ฒ นา
ศึกษา โรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองค�ำ ปานข�ำอนุสรณ์) ส�ำนักงาน
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร พบว่า โดยรวมทั้ง 6 ด้าน อยู่ในระดับ สถานศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐาน อยู ่ ใ นระดั บ มาก
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการจัดท�ำรายงานผล เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผูบ้ ริหารสถานศึกษาได้มกี ารก�ำหนด
การประเมินตนเองของสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ปฏิทินการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ผู้บริหาร
ด้านการจัดท�ำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและด้านการด�ำเนินงาน สถานศึ ก ษาได้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการรั บ ผิ ด ชอบงาน
ตามแผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา ส่ ว นด้ า น ส่วนผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการน�ำผลที่ได้เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์
การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา มีคา่ เฉลีย่ ไปใช้ ป รั บ ปรุ ง หรื อ พั ฒ นาการด� ำ เนิ น งานของสถานศึ ก ษาด้ า น
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด
ต�่ำสุด โดยมีรายละเอียดของผลการวิจัยในแต่ละด้านดังนี้
6. ด้ า นการจั ด ท� ำ รายงานการประเมิ น ตนเองของ
1. ด้านการก�ำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
อยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผูบ้ ริหารสถานศึกษา สถานศึกษา อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการก�ำหนดมาตรฐานการศึกษาของ ผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการน�ำเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา
สถานศึกษามีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ผู้บริหารสถานศึกษาได้มี ให้ความเห็นชอบและรับรองผลการประกันคุณภาพภายในของ
ความตระหนักถึงความส�ำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ สถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ผู้บริหารสถานศึกษาได้มี
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5. การด�ำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองค�ำ ปานข�ำอนุสรณ์) ส�ำนักงานเขต
บางแค กรุงเทพมหานคร ในด้านการติดตามผลการด�ำเนินงานเพื่อ
พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก (µ=4.36) เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ได้มีการก�ำหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (µ=4.56)
รองลงมาคือ ผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบงาน (µ=4.42) ส่วนผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการน�ำผล
ทีไ่ ด้เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ไปใช้ปรับปรุงหรือพัฒนาการด�ำเนินงาน
ของสถานศึกษาด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย
ต�่ำสุด (µ=4.21)
6. การด�ำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองค�ำ ปานข�ำอนุสรณ์) ส�ำนักงานเขต
บางแค กรุงเทพมหานคร ในด้านการจัดท�ำรายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (µ=4.42) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการน�ำเสนอ
คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบและรับรองผลการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (µ=4.53)
รองลงมาคือ ผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ในการด� ำ เนิ น งาน และผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาได้ มี ก ารน� ำ ข้ อ มู ล
ย้อนกลับจากผลการสรุปรายงานประจ�ำปีมาใช้ใน การปรับปรุงและ
พัฒนาการด�ำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (µ=4.49)
ส่วนผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูล
ทัว่ ไปและข้อมูลการด�ำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา
มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด (µ=4.33)
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ด�ำเนินการด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนมีความ
เหมาะสมและจัดการศึกษาได้อย่างมีคณ
ุ ภาพเพือ่ พัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียน เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข ด้วยเหตุนี้ระบบการประกัน
คุณภาพภายในจึงต้องดูแลทัง้ ปัจจัยน�ำเข้า กระบวนการ และผลผลิต
หรื อ ผลลั พ ธ์ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาโรงเรี ย น
คลองหนองใหญ่ (ทองค�ำ ปานข�ำอนุสรณ์) กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพ กลยุทธ์ที่ 4.2 การจัดระบบประกันคุณภาพ
สอดคล้องส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์กรมหาชน) (2554 : 2-3) กล่าวว่า ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษามุ่งสร้างความมั่นใจให้ผู้เกี่ยวข้องว่าผู้เรียนได้รับการ
ศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพและจะพัฒนาให้เป็นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถและ
คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ต ามมาตรฐานการศึ ก ษาที่ เขี ย นไว้ ใ น
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสถานศึกษา จึงจ�ำเป็นต้องก�ำหนด
วิ สั ย ทั ศ น์ และภารกิ จ ที่ ชั ด เจน เพื่ อ จั ด ท� ำ แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษา ซึ่งในการจัดท�ำวิสัยทัศน์และภารกิจเพื่อจัดท�ำแผน
ดังกล่าว จ�ำเป็นต้องใช้ขอ้ มูลสารสนเทศพืน้ ฐานเกีย่ วกับสภาพทัว่ ไป
ของท้องถิน่ เมือ่ ด�ำเนินการตามแผนแล้วจะต้องมีการตรวจสอบและ
ทบทวนคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา จ�ำเป็นต้องมี
ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการด�ำเนินงาน และผลการด�ำเนินงาน
ทีม่ งุ่ เป้าหมายไปทีผ่ เู้ รียน สารสนเทศจากผลของการตรวจสอบและ
ทบทวนคุณภาพการศึกษาจะน�ำไปสู่การวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาต่อไป สอดคล้องกับงานวิจัยของสวัสดิ์ โครตสมบัติ
(2559) ได้ศึกษาวิจัย เรื่องการพัฒนาแนวทางการด�ำเนินงาน
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ของการด�ำเนินงาน
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า โดย
ภาพรวม มีการด�ำเนินงานอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ทุกด้าน เมือ่ พิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ทุกด้าน โดยด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่
สูงสุด คือ ด้านจัดท�ำรายงานประจ�ำปีทเี่ ป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายใน สอดคล้องกับงานวิจยั ของเอมอร สุลำ� นาจ (2559) ได้ศกึ ษา
วิจัย เรื่อง การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาในจั ง หวั ด ขอนแก่ น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาระดับการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น ผลการวิจยั พบว่า โดยภาพรวมและ
รายด้านใน 8 ด้าน อยู่ในระดับมาก โดยด้านจัดท�ำรายงานประจ�ำปี
ที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ
ด้านจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ด้านจัดให้มีการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ส่วนด้าน
ด� ำ เนิ น งานตามแผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา
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การแต่งตัง้ คณะกรรมการในการด�ำเนินงาน และผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ได้มีการน�ำข้อมูลย้อนกลับจากผลการสรุปรายงานประจ�ำปีมาใช้
ในการปรับปรุงและพัฒนาการด�ำเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึ ก ษา ส่ ว นผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาได้ มี ก ารรวบรวมข้ อ มู ล
สารสนเทศ ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลการด�ำเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรมของสถานศึกษามีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยเรื่องการศึกษาการด�ำเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองค�ำ
ปานข�ำอนุสรณ์) ส�ำนักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร พบว่า
โดยรวมทั้ง 6 ด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้าน
การจัดท�ำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมาคือ ด้านการจัดท�ำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและ
ด้านการด�ำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ส่วนด้านการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
มีคา่ เฉลีย่ ต�ำ่ สุด ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะผูบ้ ริหารสถานศึกษาได้ให้ความ
ส�ำคัญกับการจัดท�ำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
โดยได้ด�ำเนินการตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ให้โรงเรียนด�ำเนินการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาตามประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธกี ารประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
ข้อ 3 ได้ก�ำหนดแนวด�ำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาเพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบ
กระกันคุณภาพของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง มีแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฯ ตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของ
หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่ก�ำกับดูแลสถานศึกษาเพื่อน�ำ
ไปสูก่ ารพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 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
ทีต่ อ้ งด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ ง โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้อง
กับคุณภาพ มีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการด�ำเนินงาน
เพือ่ น�ำไปสูก่ ารพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนือ่ งและสม�ำ่ เสมอ
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาจึ ง เป็ น สิ่ ง ส� ำ คั ญ ในการพั ฒ นา
สถานศึกษา เพราะเป็นระบบที่สร้างความมั่นใจว่า สถานศึกษา
สามารถจัดการศึกษาได้คุณภาพ ผู้ส�ำเร็จการศึกษามีความรู้ความ
สามารถ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเป็นที่ต้องการของสังคม
สถานศึกษาจึงจ�ำเป็นต้องมีระบบการประกันคุณภาพ เพื่อให้การ

ศรัญญา วันลักษณ์, พัชรา เดชโฮม

146 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2564

ไพพ

รรณ

ี

ค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชีว้ า่ ด้วยการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาในกลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
รับทราบ
2. ด้ า นการจั ด ท� ำ แผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษา พบว่า โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ทัง้ นีเ้ ป็นเพราะผูบ้ ริหาร
สถานศึ ก ษามี ก ารการจั ด ท� ำ แผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษา เพือ่ ให้มคี ณ
ุ ภาพตามทีก่ ำ� หนดในกฎกระทรวงฯ โดยมุง่
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาซึง่ มีสาระส�ำคัญ คือ ศึกษามาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา สภาพปัญหาและความต้องการจ�ำเป็น
ของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยใช้ข้อมูลตามสภาพจริง มีการ
ก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายด้านต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นคุณภาพ
ผู ้ เรี ย นและความส� ำ เร็ จ ของการพั ฒ นาไว้ อ ย่ า งชั ด เจนและเป็ น
รูปธรรม โดยทุกฝ่ายมีสว่ นร่วม มีการก�ำหนดวิธดี ำ� เนินงาน กิจกรรม
โครงการที่ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา
การพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการเพือ่ ให้บรรลุถงึ มาตรฐาน
การศึ ก ษาที่ ก� ำ หนดไว้ เสนอแผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษาต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของแสงมณี วงศ์คูณ (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การด�ำเนิน
งานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาสภาพการด�ำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ผลการวิจัยพบว่า สภาพการด�ำเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาโดยภาพรวมและทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านการจัดท�ำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
รองลงมาคือ ด้านจัดให้มีการพัฒนาคุณภาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ส่วนด้านการด�ำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษามีคา่ เฉลีย่ ต�ำ่ ทีส่ ดุ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของวันทนา
เนือ้ น้อย (2560) ได้ศกึ ษาวิจยั เรือ่ ง การด�ำเนินงานระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ
ศึกษาระดับการด�ำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา
เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
เมือ่ พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านจัดท�ำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาทีม่ งุ่ คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
และด้านจัดให้มกี ารประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ส่วนด้านการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด
3. ด้านการด�ำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะ
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มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของแรงชนน์ ขวัญศรี
(2559) ได้ศกึ ษาวิจยั เรือ่ งการด�ำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี
วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาการด�ำเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จังหวัด
สระบุรี ผลการวิจยั พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก
โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการจัดท�ำแผนพัฒนาการจัดการ
ศึกษาของสถานศึกษา ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา รองลงมาคือ ด้านการจัดให้มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา และด้านการจัดให้มกี ารประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด
ส่วนผลการวิจยั เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน ผูว้ จิ ยั อภิปราย
ผลในแต่ละด้านดังนี้
1. ด้านการก�ำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
พบว่า โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ทัง้ นีเ้ ป็นเพราะว่า ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ได้มีการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการก�ำหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ สร้างความรู้ความเข้าใจ
และความตระหนักถึงความส�ำคัญ เพือ่ ใช้เป็นเป้าหมายในการพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษา โดยวิเคราะห์ และสังเคราะห์ มีการก�ำหนด
ค่าเป้าหมายความส�ำเร็จของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เผยแพร่ให้ผเู้ กีย่ วข้องทัง้ ภายในภายนอก ซึง่ มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของภัควิภา ลูกเงาะ (2562) ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง สภาพและแนวทางการด�ำเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึ ก ษาของโรงเรี ย นสั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาบุรรี มั ย์ เขต 1 วัตถุประสงค์ของการวิจยั เพือ่ ศึกษาสภาพ
การด�ำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน
ในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
ผลการวิจยั พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณารายด้าน
พบว่าอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน โดยด้านที่มีความเฉลี่ยสูงสุด คือ
ด้านก�ำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา รองลงมา คือ ด้าน
การติดตามผลการด�ำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษา ส่วนด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต�่ำที่สุด คือ ด้านการส่งรายงานผลการประเมินตนเอง และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของลดาวัลย์ ตั้งมั่น (2561) ได้ศึกษาวิจัย
เรื่ อ งการด� ำ เนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธานี
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้แก่ ศึกษาการด�ำเนินการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมและ
รายด้ า นอยู ่ ใ นระดั บ มาก โดยด้ า นพั ฒ นามาตรฐานการศึ ก ษา
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการด�ำเนินงานตามแผนพัฒนา
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา และด้ า นการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูในสถานศึกษามีการก�ำหนด
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มอบหมายงานอย่างชัดเจน มีการนิเทศ ก�ำกับ ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการด�ำเนินงาน มีการตรวจสอบและสรุปผลการด�ำเนินงาน
ในทุกขั้นตอนของการน�ำแผนไปสู่การปฏิบัติเพื่อน�ำผลจากการ
ประเมินมาเขียนรายงานผลการประเมินตนเองส�ำหรับผู้บริหารใช้
เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
สอดคล้องกับงานวิจัยของวรรณา ประเสริฐแก้ว (2561) ได้ศึกษา
วิจัยเรื่อง การด�ำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
โรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี วัตถุประสงค์
ของการวิจัยเพื่อศึกษาสภาพการด�ำเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึ ก ษาของโรงเรี ย นในสั ง กั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
ปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า สภาพการด�ำเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปทุมธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยสามารถเรียงล�ำดับค่าเฉลี่ย
ของแต่ละด้านจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านการด�ำเนินงานตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา รองลงมาคือ ด้าน
การจัดให้มกี ารประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ตามล�ำดับ
และสอดคล้องกับงานวิจัยของเอมอร สุลำ� นาจ (2559) ได้ศึกษา
วิจัยเรื่อง การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาในจั ง หวั ด ขอนแก่ น
วัตถุประสงค์ของการวิจยั เพือ่ ศึกษาระดับการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษาในจั ง หวั ด ขอนแก่ น ผลการวิ จั ย พบว่ า ผู ้ บ ริ ห าร
สถานศึ ก ษาและครู ผู ้ ส อนมี ร ะดั บ การประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาในจังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมและรายด้านใน 8 ด้าน อยูใ่ น
ระดับมาก โดยด้านจัดท�ำรายงานประจ�ำปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพภายในมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านจัดให้มีการ
ประเมินคุณภาพภายในตาม มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ส่วนด้านด�ำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด
5. ด้านการติดตามผลการด�ำเนินงานเพือ่ พัฒนาสถานศึกษา
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
เป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษามีการติดตามผลการด�ำเนินงานจาก
การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
และการติดตามผลการด�ำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาและแผนปฏิบตั กิ ารประจ�ำปี เพือ่ น�ำผลทีเ่ ป็นข้อมูล
เชิ ง ประจั ก ษ์ ไ ปใช้ ป รั บ ปรุ ง หรื อ การพั ฒ นาการด� ำ เนิ น งานของ
สถานศึกษาด้านการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การพัฒนา
บุคลากร การบริหารจัดการ ฯลฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
ที่สถานศึกษาก�ำหนด จัดท�ำรายงานผลการติดตาม น�ำเสนอผลการ
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ผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการด�ำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา โดยการแต่งตัง้ คณะกรรมการจัดท�ำแผน
ปฏิบัติการประจ�ำปี มีการศึกษาวิเคราะห์แผนพัฒนาการจัดการ
ศึกษาของสถานศึกษา มีการประมาณการงบประมาณรายรับของ
สถานศึ ก ษา เพื่ อ ใช้ ใ นโครงการ/กิ จ กรรมวิ เ คราะห์ แ ละจั ด ท� ำ
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ก�ำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละ
โครงการ/กิจกรรม มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ ในการ
ด�ำเนินงาน ได้จดั ท�ำรูปเล่มแผนปฏิบตั กิ ารประจ�ำปี ประเมิน ติดตาม
และตรวจสอบผลการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ�ำปี และ
จั ด ท� ำ รายงานผลการด� ำ เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ� ำ ปี
ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของวรรณา ประเสริฐแก้ว (2561) ได้ศกึ ษา
วิจัยเรื่อง การด�ำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี วัตถุประสงค์
ของการวิจัยเพื่อศึกษาสภาพการด�ำเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึ ก ษาของโรงเรี ย นในสั ง กั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
ปทุมธานี ผลการวิจยั พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เรียงล�ำดับ
ค่าเฉลีย่ ของแต่ละด้านจากมากไปหาน้อยได้ดงั นี้ ด้านการด�ำเนินงาน
ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา รองลงมาคือ ด้าน
การจัดให้มกี ารประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ตามล�ำดับ
และสอดคล้องกับงานวิจัยของศิรินทร ดงเรืองศรี (2561) ได้ศึกษา
วิจัยเรื่อง การด�ำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษากลุ่ม
โรงเรียนนิคมพัฒนา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 1 วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาการด�ำเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนนิคมพัฒนา สังกัด
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ผลการวิจยั
พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก เรียงล�ำดับค่าเฉลีย่
จากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา ด้านการด�ำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และด้านการก�ำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4. ด้านการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา พบว่า โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ทัง้ นีเ้ ป็นเพราะ ผูบ้ ริหาร
สถานศึกษามีการประเมินผลและการตรวจสอบการด�ำเนินงานของ
สถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษาประกาศก�ำหนด
โดยสถานศึกษาได้เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร มีการกระตุ้นให้
ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความตระหนักและเห็นความส�ำคัญ
ของการประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึก ษา จัด ให้มีก ารอบรม
เชิงปฏิบัติการให้ความรู้และแนวทางในการด�ำเนินงาน และการ
ประชาสัมพันธ์การด�ำเนินงานของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องให้แก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนทราบเป็น
ระยะ ท�ำให้ทกุ ฝ่ายมีความเข้าใจและเกิดความมัน่ ใจในการด�ำเนินงาน
ของสถานศึกษา นอกจากนัน้ ผูบ้ ริหารสถานศึกษายังได้มกี ารแบ่งงาน
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เอมอร สุล�ำนาจ (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ
ศึกษาระดับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น
ผลการวิ จั ย พบว่ า ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและครู ผู ้ ส อนมี ร ะดั บ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวม
และรายด้านใน 8 ด้าน อยู่ในระดับมาก โดยด้านจัดท�ำรายงาน
ประจ�ำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในมีค่าเฉลี่ยสูงสุด
รองลงมาคือ ด้านจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ด้านจัดให้มีการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ส่วนด้านด�ำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด
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ติดตามต่อผู้บริหารเพื่อรับทราบ และใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน
พัฒนา ปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มี
คุณภาพสูงขึ้นไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศิรินทร ดงเรืองศรี
(2561) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การด�ำเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษากลุ่มโรงเรียนนิคมพัฒนา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาการด�ำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษากลุ่ม
โรงเรียนนิคมพัฒนา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก เรียงล�ำดับค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่
ด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ด้านการด�ำเนินงาน
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และด้านการก�ำหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา และสอดคล้องกับงานวิจยั ของภณัฐพงศ์
พลมุข (2561) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพและปัญหาการด�ำเนินงาน
ประกั น คุ ณ ภาพภายในของโรงเรี ย น สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษา
สภาพการด�ำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน ผลการ
วิจัยพบว่า โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
6. ด้ า นการจั ด ท� ำ รายงานการประเมิ น ตนเองของ
สถานศึกษา พบว่า โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ทัง้ นีเ้ ป็นเพราะผูบ้ ริหาร
สถานศึกษามีการจัดท�ำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
โดยให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดท�ำรายงานผลการปฏิบตั งิ าน
ของตนเองเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อน�ำมาเก็บรวมรวมจัดท�ำเอกสาร
ตามรูปแบบรายงานคุณภาพการศึกษาประจ�ำปี ให้มกี ารน�ำรายงาน
การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเข้ า ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ
สถานศึกษาเพือ่ รับทราบผลการด�ำเนินงาน และเพือ่ ปรับปรุงพัฒนา
การด�ำเนินงาน สร้างความตระหนักแก่ครูผู้รับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรม ได้ประเมินสรุปโครงการ/กิจกรรม จัดท�ำรายงานเพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมต่อไป เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ให้ผเู้ กีย่ วข้องได้รบั ทราบผลการด�ำเนินงานการประกันคุณภาพของ
สถานศึกษา ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของสวัสดิ์ โครตสมบัติ (2559)
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาแนวทางการด�ำเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษา
สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ของการด�ำเนินงาน การประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมมีการ
ด�ำเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านจัดท�ำรายงานประจ�ำปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพภายใน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
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ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
จากผลการวิจัยพบว่า การศึกษาการด�ำเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองค�ำ ปานข�ำ
อนุสรณ์) ส�ำนักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. ด้านการก�ำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ผู ้ บริ ห ารสถานศึ ก ษาควรจะมี ก ารเผยแพร่ มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในภายนอก เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษาน�ำมาปฏิบัติ
ภายในสถานศึกษา
2. ด้ า นการจั ด ท� ำ แผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาควรจะมีการจัดรวบรวมข้อมูล
สารสนเทศเกีย่ วกับสภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา เพือ่ ทีจ่ ะ
สามารถน�ำสภาพภายในและภายนอกมาวิเคราะห์ข้อมูลสภาพ
ภายในด้านจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา และสภาพภายนอกด้าน
โอกาสและอุปสรรคของสถานศึกษา
3. ด้านการด�ำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาควรจะมีการประมาณการ
งบประมาณรายรับของสถานศึกษา เพือ่ ใช้ในโครงการ/กิจกรรม และ
เพื่อให้เกิดความสะดวกในการด�ำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม
4. ด้านการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาควรจะมีการสร้างเครื่องมือที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและก�ำหนดเกณฑ์
การประเมินทีช่ ดั เจน เพือ่ เป็นแนวทางในการประเมินและตรวจสอบ
การด�ำเนินงานของสถานศึกษา มีการประเมินตรวจสอบอย่างน้อย
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
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5. ด้ า นการติ ด ตามผลการด� ำ เนิ น งานเพื่ อ พั ฒ นา
สถานศึกษาให้มคี ณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน ผูบ้ ริหารสถานศึกษาควรจะ
มีการน�ำผลที่ได้เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ไปใช้ปรับปรุงหรือพัฒนา
การด�ำเนินงานของสถานศึกษาด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นจริงและสามารถน�ำมาปรับปรุง พัฒนาได้อย่าง
ถูกต้อง ชัดเจน
6. ด้ า นการจั ด ท� ำ รายงานการประเมิ น ตนเองของ
สถานศึ ก ษา ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาควรจะมี ก ารรวบรวมข้ อ มู ล
สารสนเทศ ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลการด�ำเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรมของสถานศึกษา เพื่อความสะดวกต่อการน�ำไปใช้และ
การจัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินงานของสถานศึกษา
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรจะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพการด�ำเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
2. ควรจะศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นาการด� ำ เนิ น งาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
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งานวิจยั ฉบับนีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับการยอมรับเทคโนโลยี คุณภาพการบริการ และความจงรักภักดี
ของผูใ้ ช้บริการธนาคารออมสิน สาขาสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี และเพือ่ ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยี และคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์
ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความจงรักภักดีของผูใ้ ช้บริการธนาคารออมสิน สาขาสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี กลุม่ ตัวอย่าง คือ ผูใ้ ช้บริการธนาคารออมสิน
สาขาสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี จ�ำนวน 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�ำนาจการท�ำนายร้อยละ 35.00 และคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ ด้านความ
ไว้วางใจ และด้านความเป็นส่วนตัว อิทธิพลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธนาคารออมสิน สาขาสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี มีอ�ำนาจ
การท�ำนายร้อยละ 30.00 อย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ 0.05
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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.
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ปัจจุบันในยุคที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและพัฒนาไป
อย่างรวดเร็ว อุปกรณ์เครื่องใช้ในการด�ำรงชีวิตในปัจจุบันล้วนมี
เทคโนโลยีเข้ามาเกีย่ วข้องเพือ่ อ�ำนวยความสะดวกต่อการด�ำรงชีวติ
ท�ำให้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจ�ำวันของผู้คน
ในสังคมปัจจุบันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยี
โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ มี การพัฒนาโทรศัพท์มือถือให้มีความทั น สมั ย
เหมาะสมกับสถานการณ์และสอดคล้องกับการใช้งานในชีวติ ประจ�ำวัน
โดยเพิ่มเติมความสามารถที่นอกเหนือจากการใช้งานโทรออกและ
รับสายเป็นโทรศัพท์ที่มีระบบปฏิบัติการรองรับเพื่อการใช้งาน
แอปพลิ เ คชั่ น ที่ ห ลากหลาย อี ก ทั้ ง ยั ง สามารถใช้ ง านเชื่ อ มต่ อ
อินเทอร์เน็ตได้ เรียกว่า สมาร์ทโฟน ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการก�ำหนด
มาตรฐานของสมาร์ทโฟนออกมาอย่างชัดเจน แต่แนวโน้มภาค
อุตสาหกรรมตลาดมือถือมีการปรับตัวเข้าหาผูบ้ ริโภคมากขึน้ รวมถึง
เรียนรู้สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการ เพื่อตอบสนองการใช้งานของผู้บริโภค
(SIAMPHONE DOT COM COMPANY LIMITED, 2563) โดย
เทคโนโลยียอ่ มมีขอ้ ดีและข้อเสียปนกันคือ เทคโนโลยีให้ความสะดวก
รวดเร็วแก่ผู้บริโภคจะท�ำธุรกรรมสิ่งใดก็กระท�ำผ่านเทคโนโลยีที่มี
แต่ ใ นความรวดเร็ ว สะดวกสบายเหล่ า นี้ ก็ มี ช ่ อ งว่ า งที่ จ ะท� ำ ให้
เทคโนโลยีเกิดข้อผิดพลาดได้ซงึ่ ข้อผิดพลาดไม่ได้เกิดจากเทคโนโลยี
ทั้งหมดแต่อาจเกิดจากตัวผู้ใช้บริการเองด้วย เพราะเป็นเทคโนโลยี
ที่ ใ หม่ อ าจจะต้ อ งใช้ เวลาในการศึ ก ษาที่ จ ะใช้ บ ริ ก าร ซึ่ ง การที่
เทคโนโลยีมีข้อดีข้อเสียนี้จะส่งผลต่อทั้งตัวผู้ให้บริการและผู้บริโภค
โดยในส่วนของผูใ้ ห้บริการจะต้องมีการแก้ไขระบบทีม่ คี วามซับซ้อน
และจะต้องแก้ปญ
ั หาให้แก่ผบู้ ริโภคอีกด้วย ส่วนผูบ้ ริโภคนัน้ เมือ่ พบ
ปัญหาก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าทัศนคติทางด้านลบต่อตัวผู้ให้บริการ
รายนี้ว่ามีข้อผิดพลาดทางระบบและอยากไปใช้บริการกับรายอื่น
แต่ในทางกับกันถ้าผูใ้ ห้บริการรายนีม้ คี วามรับผิดชอบแก้ปญ
ั หาและ
ดูแลผูบ้ ริโภคในระหว่างทีพ่ บปัญหาด้วยความเต็มใจและสุภาพก็จะ
ท�ำให้ผู้บริโภคเกิดทัศนคติด้านบวกและต้องการที่จะใช้บริการกับ
ผู้ให้บริการรายนี้อีกในครั้งต่อไป
ในปั จ จุ บั น ธุ ร กิ จ ธนาคารกลายเป็ น ธุ ร กิ จ ธนาคาร
อิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เรียกกันว่า Internet Banking นั้น หมายถึง
การประกอบธุรกิจการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ เกีย่ วกับการให้บริการ
ท�ำธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ ผ่านอุปกรณ์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์
เช่น โทรศัพท์มือถือ หรืออินเทอร์เน็ต มีการให้บริการ เช่น การฝาก
เงิน ถอนเงิน โอนเงิน หรือสอบถามยอดเงิน เป็นต้น โดยในอนาคต
การให้บริการของธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ ยังสามารถพัฒนาได้อีก
เรื่อย ๆ เพื่อรองรับความต้องการในการใช้บริการของผู้ใช้บริการ
ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ทเี่ พิม่ มากขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง เนือ่ งจากธนาคาร
อิเล็กทรอนิกส์ท�ำให้เกิดความรวดเร็วและสะดวกสบายในการท�ำ
ธุรกรรมมากขึ้นและประหยัดทรัพยากร (ธนาคารออมสิน, 2563)

ความจงรั ก ภั ก ดี คื อ การที่ ผู ้ บ ริ โ ภคมี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต ่ อ
ตราสินค้าหนึ่งไม่ว่าจะเกิดจากความเชื่อมั่น การนึกถึง หรือตรงใจ
ผูบ้ ริโภค และเกิดการซือ้ ซ�ำ้ ต่อเนือ่ งตลอดมา มีคำ� กล่าวว่า การสร้าง
ลูกค้าใหม่ 1 คน จะมีต้นทุนสูงกว่าการรักษาลูกค้าเก่า 1 คน
ถึง 5-10 เท่า และในปัจจุบันเกิดความหลากหลายในตราสินค้า
ประกอบกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดมากมายเพื่อดึงดูดใจให้
ผู้บริโภคเปลี่ยน หรือหันไปใช้สินค้าตราใหม่ ๆ อยู่เสมอ ดังนั้น
กลยุทธ์ที่ส�ำคัญทางการตลาด คือ การสร้างความภักดีในตราสินค้า
(Brand Loyalty) การสร้างความภักดีในตราสินค้าจึงมีความจ�ำเป็นมาก
และท�ำให้ลูกค้าเกิดต้นทุนที่จะเปลี่ยนไปใช้สินค้าตราอื่น (กิตติ
สิริพัลลภ, 2542) ซึ่งความความจงรักภักดี จะมีข้อดีและข้อเสีย
ต่างกันออกไป ในด้านของข้อดีจะท�ำให้การเลือกใช้บริการของ
ผูบ้ ริโภคประหยัดเวลาและมีความเชือ่ มัน่ ไว้วางใจให้แก่ผใู้ ห้บริการนัน้
ส่ ว นในด้ า นของข้ อ เสี ย นั้ น ในเมื่ อ ผู ้ บ ริ โ ภคได้ ใ ห้ ค วามเชื่ อ มั่ น
ไว้วางใจให้แก่ผู้ให้บริการแล้วหากผู้ให้บริการกระท�ำการให้บริการ
ที่ไม่เหมาะไม่สมต่อการให้บริการจะส่งผลให้ความเชื่อมั่นและ
ความไว้วางใจเหล่านั่นถูกท�ำลายไปในส่วนคุณภาพการให้บริการ
เป็นมโนทัศน์และปฏิบัติการในการประเมินของผู้รับบริการโดย
ท�ำการเปรียบเทียบระหว่างการบริการที่คาดหวังกับการบริการ
ที่รับรู้จริงจากผู้ให้บริการ ซึ่งหากผู้ให้บริการสามารถให้บริการที่
สอดคล้องตรงตามความต้องการของผูร้ บั บริการหรือสร้างการบริการ
ที่มีระดับสูงกว่าที่ผู้รับบริการได้คาดหวัง จะส่งผลให้การบริการ
ดั ง กล่ า วเกิ ด คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารซึ่ ง จะท� ำ ให้ ผู ้ รั บ บริ ก ารเกิ ด
ความพึ ง พอใจจากบริ ก ารที่ ไ ด้ รั บ เป็ น อย่ า งมาก (Zeithaml,
Parasuraman and Berry, 1985)
ธนาคารออมสิน เป็นธนาคารของรัฐที่มีศักยภาพในการ
ให้บริการเช่นเดียวกับธนาคารพาณิชย์ทั่วไปซึ่งมีการให้บริการ
ทางการเงินหลากหลายประเภท ทัง้ การรับฝากเงิน การปล่อยสินเชือ่
ต่าง ๆ การลงทุน เป็นต้น และหนึ่งในการให้บริการที่ส�ำคัญใน
ปัจจุบันของธนาคารออมสิน คือ การให้บริการธุรกรรมทางการเงิน
ผ่านระบบออนไลน์ โดยธนาคารออมสินได้มกี ารพัฒนาแอปพลิเคชัน
ชือ่ “มายโม่” ซึง่ เป็นแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนทีใ่ ห้บริการธุรกรรม
ด้านการเงินแก่ลูกค้าของธนาคารในการโอนเงิน การช�ำระเงิน
ค่าสินค้าและบริการต่าง ๆ ฯลฯ เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่เป็น
คนรุน่ ใหม่ทม่ี กี ารใช้งานสมาร์ทโฟนเป็นจ�ำนวนมาก เพือ่ ท�ำให้ลกู ค้า
ได้รับความสะดวกในการใช้บริการของธนาคารมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยัง
สามารถท�ำธุรกรรมทางการเงินได้ทุกที่ทุกเวลาเมื่อมีความต้องการ
แต่การที่แอปพลิเคชันมายโม่นั้นจะได้รับการยอมรับในการใช้งาน
ของลูกค้าต้องมีปัจจัยต่าง ๆ ที่จะส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ ซึ่ ง จะเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมของผู ้ บ ริ โ ภคไป อี ก ทั้ ง
การแข่งขันในการให้บริการด้านการเงินในปัจจุบันมีการแข่งขันกัน
อย่างรุนแรงและการเปลี่ยนแปลงซึ่งพฤติกรรมการใช้บริการของ
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ความจงรักภักดีไม่ได้เป็นเพียงพฤติกรรมการซื้อซ�้ำเท่านั้น แต่ยัง
ครอบคลุมความหมายไปถึงความรู้สึกนึกคิดและความสัมพันธ์ใน
ระยะยาวด้วย ซึ่งการซื้อซ�้ำของลูกค้าไม่ได้หมายความว่าจะมีความ
จงรักภักดีเสมอไป จากความหมายข้างต้นผู้วิจัยได้ให้ความหมาย
ของความจงรักภักดีว่า ความจงรักภักดี หมายถึง ข้อผูกมัดและ
ทัศนคติระหว่างผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภคทีม่ ตี อ่ กัน ซึง่ น�ำไปสูก่ ารใช้บริการ
ซ�ำ้ และยังรวมไปถึงการทีผ่ บู้ ริโภคมีความรูส้ กึ ผูกพันต่อตัวผูใ้ ห้บริการ
ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาองค์ประกอบของความจงรักภักดี จากงาน
วิจัย ได้แก่ Oliver (1991); Parasuraman, Zeithamt and Berry
(1995); Pong & Yee (2001) และชุลีรัตน์ ก้อนทอง (2553) และ
ได้ทำ� การสรุปองค์ประกอบของความจงรักภักดี พบว่า องค์ประกอบ
ของความจงรักภักดีที่มีการวิจัยตรงกัน คือ 1. ด้านพฤติกรรม
การบอกต่อ 2. ด้านความตั้งใจที่จะซื้อ 3. ด้านความอ่อนไหวต่อ
ปัจจัยราคา และ 4. ด้านพฤติกรรมการร้องเรียน ผู้วิจัยจึงได้น�ำเอา
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการยอมรับ องค์ ป ระกอบทั้ ง 4 ด้ า นดั ง ที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น มาปรั บ ใช้ เ ป็ น
เทคโนโลยี คุณภาพการบริการ และความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการ องค์ ป ระกอบในการวั ด ความความจงรั ก ภั ก ดี ข องผู ้ ใช้ บ ริ ก าร
เนื่องจากเป็นองค์ประกอบที่เข้าใจง่าย ชัดเจน ครอบคลุมลักษณะ
ธนาคารออมสิน สาขาสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
2. เพื่ อ ศึ ก ษาการยอมรั บ เทคโนโลยี ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ของความจงรักภักดี
แนวคิดเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี
ความจงรักภักดีของผูใ้ ช้บริการธนาคารออมสิน สาขาสามชุก จังหวัด
สิงหะ ฉวีสุข และสุนันทา วงศ์จตุรภัทร (2555) ได้กล่าว
สุพรรณบุรี
3. เพื่ อ ศึ ก ษาคุ ณ ภาพการบริ ก ารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ มี ถึงการยอมรับเทคโนโลยีวา่ เป็นการอธิบายถึงวิธกี ารและเหตุผลของ
อิทธิพลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธนาคารออมสิน สาขา แต่ละบุคคลในการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่เพื่อพยากรณ์
พฤติกรรมบุคคลในการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศที่น�ำไปสู่การ
สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
ให้ค�ำอธิบายและสร้างความเข้าใจในอิทธิพลของปัจจัยที่ก่อให้เกิด
การยอมรับเทคโนโลยี และอัครเดช ปิน่ สุข และนิตนา ฐานิตธนกร
สมมติฐานการวิจัย
1. การยอมรับเทคโนโลยีอย่างน้อย 1 ตัวแปร มีอิทธิพล (2559) ได้กล่าวถึงการยอมรับเทคโนโลยีว่า เป็นการวางแผน
ต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธนาคารออมสิน สาขาสามชุก การใช้งานเทคโนโลยีใหม่ โดยผู้ใช้มีการคิดวิเคราะห์วางแผนที่จะ
เรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยีใหม่และเมื่อผู้ใช้ได้ทดลองใช้งานแล้ว
จังหวัดสุพรรณบุรี
2. คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์อย่างน้อย 1 ตัวแปร พอใจจึ ง เกิ ด การยอมรั บ เทคโนโลยี ใ หม่ นั้ น รวมทั้ ง เกวริ น ทร์
มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธนาคารออมสิน สาขา ละเอี ย ดดี นั น ท์ และนิ ต นา ฐานิ ต ธนกร (2559) ได้ ก ล่ า วถึ ง
การยอมรับเทคโนโลยีว่า เป็นพฤติกรรมของผู้ใช้ที่ท�ำความเข้าใจ
สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
ในเทคโนโลยีและตระหนักถึงการน�ำเทคโนโลยีมาใช้จะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องจึงตัดสินใจยอมรับ
การทบทวนวรรณกรรม
เทคโนโลยีนั้นไปประยุกต์ใช้ จากความหมายข้างต้นผู้วิจัยได้ให้
แนวคิดเกี่ยวกับความจงรักภักดี
ความหมายของการยอมรับเทคโนโลยีว่า การยอมรับเทคโนโลยี
อมรรัตน์ พินัยกุล (2549) ได้กล่าวว่า นักการตลาด
หมายถึง การทีบ่ คุ คลให้ความเชือ่ มัน่ ต่อการน�ำเอาเทคโนโลยีเข้ามา
มีความสนใจในแนวคิดด้านความจงรักภักดี เพราะความจงรักภักดี
ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงานของมนุษย์โดยเทคโนโลยี
ในตราสินค้าสามารถดึงดูดใจให้ลูกค้ามาใช้บริการ และตราสินค้า
เหล่านั้นได้มีการยอมรับมาก่อนหน้าแล้ว
เป็นประโยชน์ตอ่ การซือ้ หรือใช้บริการซ�ำ้ และบอกต่อไปยังบุคคลอืน่
ผู้วิจัยได้ศึกษาองค์ประกอบของการยอมรับเทคโนโลยี
การบริหารตราสินค้าจึงเป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญต่อการสร้างความจงรักภักดี
จากงานวิจัย ได้แก่ Davis, Bagozzi and Warshaw (1989); Chu
นอกจากนี้ ณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์ (2549) อธิบายไว้ว่า ความ
& Chu (2011) และสิงหะ ฉวีสขุ และสุนนั ทา วงศ์จตุรภัทร (2012)
จงรักภักดีเป็นทัศนคติของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการ ซึ่งต้อง
และได้ท�ำการสรุปองค์ประกอบของการยอมรับเทคโนโลยี ได้แก่
น�ำไปสู่ความสัมพันธ์ในระยะยาว เป็นการเหนี่ยวรั้งลูกค้าไว้ โดย
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ลูกค้าเองก็มีความหลากหลายและมีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น
เช่นกัน ซึ่งการพัฒนาค้นการให้บริการผ่านแอปพลิเคชันจึงเป็น
ทางเลื อ กที่ เ ป็ น ทั้ ง ลดต้ น ทุ น ในการให้ บ ริ ก ารของธนาคารและ
ยังเป็นการเพิ่มความสะดวกให้แก่ลูกค้ามากยิ่งขึ้น
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั มีความสนใจทีจ่ ะศึกษาเกีย่ วเรือ่ ง การยอมรับ
เทคโนโลยีและคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอิทธิพลต่อ
ความจงรักภักดีของผูใ้ ช้บริการธนาคารออมสิน สาขาสามชุก จังหวัด
สุพรรณบุรี เนื่องด้วยทางธนาคารออมสิน สาขาสามชุก จังหวัด
สุพรรณบุรี มีการให้บริการผ่านเทคโนโลยี ผู้วิจัยเห็นว่าการยอมรับ
เทคโนโลยี และคุณภาพการให้บริการของธนาคารออมสิน สาขา
สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี มีความน่าสนใจและยังสามารถปรับปรุง
ไปในทางที่ดีขึ้นได้อีก

ลัดดาวัลย์ ส�ำราญ, โสรยา สุภาผล, วีรยุทธ ไทยโพธิ์ศรี, สุทิวัส มธุรนัตต์
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ของคุ ณ ภาพการบริ ก ารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ว ่ า คุ ณ ภาพการบริ ก าร
อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง ความสามารถในการตอบสนองความ
ต้องการของธุรกิจให้บริการคุณภาพของบริการเป็นสิ่งส�ำคัญที่สุด
ทีจ่ ะสร้างความแตกต่างของธุรกิจให้เหนือกว่าคูแ่ ข่งขันได้การเสนอ
คุณภาพการให้บริการทีต่ รงกับความคาดหวังของผูร้ บั บริการเป็นสิง่
ทีต่ อ้ งกระท�ำผูร้ บั บริการจะพอใจถ้าได้รบั สิง่ ทีต่ อ้ งการเมือ่ ผูร้ บั บริการ
มีความต้องการ ณ สถานที่ที่ผู้รับบริการต้องการ และในรูปแบบที่
ต้องการ
ผู ้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษาองค์ ป ระกอบของคุ ณ ภาพการบริ ก าร
อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ Barnes and Vidgen (2002); Wolfinbarger
and Gilly (2003); Parasuraman, Zeithamt and Berry (1995);
Lee and Lin (2005) และได้ท�ำการสรุปองค์ประกอบของคุณภาพ
การบริการอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ 1. ด้านประสิทธิภาพ 2. ความไว้
วางใจ และ 3. ด้านความเป็นส่วนตัว ผู้วิจัยได้น�ำเอาองค์ประกอบ
ทั้ง 3 ด้านดังกล่าวข้างต้นมา ปรับใช้เป็นองค์ประกอบในการวัด
คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการ เนื่องจากเป็น
องค์ประกอบที่เข้าใจง่าย ชัดเจน ครอบคลุมลักษณะของคุณภาพ
การบริการอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการ
จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าว ผู้วิจัยสามารถสรุป
กรอบแนวคิดได้ดังนี้

ตัวแปรต้น

าชภ

ัฏรำ

1. ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ 2. ด้านการรับรู้ว่าใช้งานง่าย
และ 3. ด้านทัศนคติทมี่ ตี อ่ การใช้งาน ผูว้ จิ ยั จึงได้นำ� เอาองค์ประกอบ
ทั้ง 3 ด้านดังที่กล่าวมาข้างต้นมาปรับใช้เป็นองค์ประกอบในการใช้
วัดการยอมรับเทคโนโลยีของผูใ้ ช้บริการ เนือ่ งจากเป็นองค์ประกอบ
ที่เข้าใจง่าย ชัดเจน ครอบคลุมลักษณะของการยอมรับเทคโนโลยี
ของผู้ใช้บริการ
แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์
วีรพงษ์ เฉลิมจิรรัตน์ (2543) คุณภาพการบริการ คือ
ความสอดคล้องกันของความต้องการของลูกค้าหรือผูร้ บั บริการหรือ
ระดับของความสามารถในการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าหรือผู้รับบริการอันท�ำให้ลูกค้าหรือผู้รับบริการเกิดความ
พึงพอใจจากบริการที่เขาได้รับ และ Crosby (1988) คุณภาพการ
บริการ เป็นแนวคิดที่ถือหลักการการด�ำเนินงานบริการที่ปราศจาก
ข้อบกพร่องและตอบสนองตรงตามความต้องการของผูบ้ ริการ และ
สามารถทีจ่ ะทราบของต้องการของลูกค้าหรือผูร้ บั บริการได้ รวมทัง้
Jukka (2010) กล่าวไว้ว่า การบริการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นบริการ
บนเว็บไซต์ที่ส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยการด�ำเนินการการให้
บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ อาจเป็นทั้งหมดหรือแค่บางส่วนของการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการและลูกค้าที่จะด�ำเนินการผ่านทาง
อิ น เทอร์ เ น็ ต จากความหมายข้ า งต้ น ผู ้ วิ จั ย ได้ ใ ห้ ค วามหมาย
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การยอมรับเทคโนโลยี
- ด้านการรับรู้พึงประโยชน์ที่ได้รับ
- ด้านการรับรู้ว่าใช้งานง่าย
- ด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน

ิทยา

คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์
- ด้านประสิทธิภาพ
- ด้านความไว้วางใจ
- ด้านความเป็นส่วนตัว

-

    ตัวแปรตาม

ความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการ
ธนาคารออมสิน สาขาสามชุก
จังหวัดสุพรรณบุรี
ด้านพฤติกรรมการบอกต่อ
ด้านความตั้งใจที่จะซื้อ
ด้านความอ่อนไหวต่อปัจจัยราคา
ด้านพฤติกรรมการร้องเรียน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�ำเนินการวิจัย

มห
าว

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ใช้บริการธนาคาร
ออมสิน สาขาสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ซึง่ ไม่ทราบจ�ำนวนทีแ่ น่นอน
โดยการก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ W.G. Cochran
โดยการก�ำหนดค่าความน่าเชื่อมั่นที่ 95% ความคลาดเคลื่อน +5%
ได้ ข นาดของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง 400 คน โดยการสุ ่ ม แบบบั ง เอิ ญ
โดยในการเก็บข้อมูลผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์คืนมา
จ�ำนวน 350 ชุด คิดเป็นร้อยละ 87.50

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
รวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย ค�ำถามชนิดปลายปิด แบ่งออกเป็น
5 ส่วน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละระดับความคิดเห็น คือ
มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) และน้อยที่สุด (1)
และการแปลความหมายค่าเฉลี่ย 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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ทัง้ นี้ แบบสอบถามทีม่ คี า่ ตรงตามเนือ้ หาโดยพิจารณาจาก การใช้งาน อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ `(x = 4.54, S.D. = 0.41) ตามล�ำดับ
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ ค�ำถาม และวัตถุประสงค์ (Item คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ 3 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย ด้าน
objective congruence index: IOC) พบว่า ข้อค�ำถามทุกข้อมีค่า ความไว้วางใจ ด้านความเป็นส่วนตัว และด้านประสิทธิภาพการใช้งาน
มากกว่า 0.50 และแบบสอบถามมีความเชื่อมั่น โดยพิจารณาจาก ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ
ค่าสัมประสิทธิแ์ อลฟ่า (Alpha- coefficient) ตามวิธขี องครอนบาค อิเล็กทรอนิกส์ทมี่ อี ทิ ธิพลต่อความจงรักภักดีของผูใ้ ช้บริการธนาคาร
พบว่า ซึ่งได้สัมประสิทธิ์แอลฟาอยู่ระหว่าง 0.765 - 0.785 และ ออมสิน อยู่ในระดับมากที่สุด `(x = 4.62, S.D. = 0.40) แยกเป็น
ภาพรวมของแบบทุกด้านมีค่าความเชื่อมั่นมากกว่า 0.70 (กัลยา รายด้าน โดยเรียงล�ำดับค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านความ
วานิชย์บัญชา, 2550) และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามของ ไว้วางใจ อยู่ในระดับมากที่สุด `(x = 4.58, S.D. = 0.38) รองลงมา
ทั้งฉบับอยู่ที่ 0.885 จึงจะถือได้ว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือ คือ ด้านความเป็นส่วนตัว อยู่ในระดับมากที่สุด (`x = 4.58,
และสามารถน�ำไปใช้ในการศึกษาได้อย่างเหมาะสม
S.D. = 0.36) และด้านประสิทธิภาพการใช้งาน อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
`(x = 4.69, S.D. = 0.99) ตามล�ำดับ
แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูล
ความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธนาคารออมสิน สาขา
จากกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 350 ตัวอย่าง
สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 4 ด้าน ซึง่ ประกอบด้วย ด้านความอ่อนไหว
แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่มีผู้รวบรวม ต่อปัจจัยราคา ด้านพฤติกรรมการร้องเรียน ด้านพฤติกรรมการบอกต่อ
ไว้ทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน คือ 1) หนังสือวิชาการ บทความ และด้านความตั้งใจที่จะซื้อ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
วิทยานิพนธ์ และรายงานที่เกี่ยวข้อง 2) ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
เกีย่ วกับความจงรักภักดีของผูใ้ ช้บริการธนาคารออมสิน สาขาสามชุก
4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ในระดับมากที่สุด `(x = 4.62, S.D. = 0.30)
1) สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย แยกเป็นรายด้าน โดยเรียงล�ำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ด้านความอ่อนไหวต่อปัจจัยราคา อยู่ในระดับมากที่สุด `(x = 4.65,
2) สถิตเิ ชิงอนุมาน ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์แบบ S.D. = 0.43) รองลงมาคือ ด้านพฤติกรรมการร้องเรียน อยู่ในระดับ
ถดถอยพหุคูณ
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�ำดับ
ผลการวิจัย
3. ผลการทดสอบสมมติฐาน
1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 การยอมรับเทคโนโลยี
ส่วนมากเป็นเพศหญิง จ�ำนวน 203 คน ส่วนมากมีอายุ 20-30 ปี
จ�ำนวน 206 คน มีสถานภาพโสดมากที่สุด จ�ำนวน 164 คน อย่างน้อย 1 ตัวแปรมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการ
การศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด จ�ำนวน 154 คน มีอาชีพพนักงาน ธนาคารออมสิน สาขาสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
ในการวิเคราะห์การยอมรับเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลความ
บริษทั เอกชนมากทีส่ ดุ จ�ำนวน 148 คน มีรายได้ 10,001 - 15,000 บาท
จงรักภักดีของผู้ใช้บริการธนาคารออมสิน สาขาสามชุก จังหวัด
มากที่สุด จ�ำนวน 98 คน
2. ผลการวิเคราะห์ระดับการยอมรับเทคโนโลยี และ สุพรรณบุรี โดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณเส้นตรง
คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ทม่ี อี ทิ ธิพลต่อความจงรักภักดีของ (Multiple Regression Analysis) โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
		 1. ค่าเฉลี่ยของความคาดเคลื่อน มีค่าเท่ากับ 0 โดย
ผู้ใช้บริการธนาคารออมสิน
การยอมรับเทคโนโลยี 3 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย ด้านการ วิธีการก�ำลังสองน้อยที่สุด จะมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0 เสมอ
รับรูถ้ งึ ประโยชน์ทไี่ ด้รบั ด้านการรับรูว้ า่ ใช้งานง่าย และด้านทัศนคติ 		 2. ค่า Tolerance อยู่ระหว่าง 0.760 - 0.802
ที่มีต่อการใช้งาน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.10 และค่า Variance Inflation Factor อยู่
ยอมรับเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการ ระหว่าง 1.247 - 1.316 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10 แสดงว่าไม่มีปัญหา
ธนาคารออมสิน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (`x = 4.57, Multicollinearity หรือไม่เกิดสหสัมพันธ์กันเอง ระหว่างตัวแปร
S.D. = 0.30) แยกเป็นรายด้าน โดยเรียงล�ำดับค่าเฉลี่ยจากมากไป อิสระ
หาน้อย ได้แก่ ด้านการรับรูถ้ งึ ประโยชน์ทไี่ ด้รบั อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ 		 3. การตรวจสอบความเป็นอิสระของความคลาดเคลือ่ น
`(x = 4.62, S.D. = 0.36) รองลงมาด้านการรับรู้ว่าใช้งานง่าย อยู่ใน โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระมีค่าระหว่าง
ระดับมากที่สุด `(x = 4.54, S.D. = 0.38) และด้านทัศนคติที่มีต่อ 0.364 - 0.486 (r น้อยกว่า 0.80) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2550)
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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�ำคัญทางสถิติที่ 0.05

ผลการทดสอบสมมติ ฐ านที่ 2 คุ ณ ภาพการบริ ก าร
อิเล็กทรอนิกส์อย่างน้อย 1 ตัวแปร มีอทิ ธิพลต่อความจงรักภักดีของ
ผู้ใช้บริการธนาคารออมสิน สาขาสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
ในการวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพการบริ ก ารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธนาคารออมสิน สาขา
สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอย
เชิงพหุคณ
ู เส้นตรง (Multiple Regression Analysis) โดยมีเงือ่ นไข
ดังต่อไปนี้
		 1. ค่าเฉลี่ยของความคาดเคลื่อน มีค่าเท่ากับ 0 โดย
วิธีการก�ำลังสองน้อยที่สุด จะมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0 เสมอ
		 2. ค่า Tolerance อยู่ระหว่าง 0.901 - 0.989
ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.10 และค่า Variance Inflation Factor อยู่
ระหว่าง 1.011 - 1.110 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10 แสดงว่าไม่มีปัญหา
Multicollinearity หรือไม่เกิดสหสัมพันธ์กันเอง ระหว่างตัวแปร
อิสระ
		 3. การตรวจสอบความเป็นอิสระของความคลาดเคลือ่ น
โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระมีค่าระหว่าง
0.078 - 0.468 (r น้อยกว่า 0.80) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2550)
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จากตารางที่ 1 พบว่า การยอมรับเทคโนโลยีที่มีอิทธิพล
ต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธนาคารออมสิน สาขาสามชุก
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยที่มีตัวแปรอิสระร่วมกันพยากรณ์ตัวแปรได้
ร้อยละ 35.00 พิจารณาจากค่า Adjust R Square และเมือ่ พิจารณา
รายด้าน พบว่า ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ
ด้ า นการรั บ รู ้ ว ่ า ใช้ ง านง่ า ย และด้ า นทั ศ นคติ ที่ มี ต ่ อ การใช้ ง าน
มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธนาคารออมสิน สาขา
สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี อย่างมีระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ 0.05
ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ 1
เมือ่ น�ำค่าสถิตติ า่ ง ๆ มาสร้างสมการพยากรณ์ จะได้สมการ
พยากรณ์ พบว่า การยอมรับเทคโนโลยีมอี ทิ ธิพลต่อความจงรักภักดี
ของผูใ้ ช้บริการธนาคารออมสิน สาขาสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ดังนี้
สมการคะแนนดิบ คือ
Ŷ = 1.91 + 0.22 (ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ)
+ 0.25 (ด้านการรับรู้ว่าใช้งานง่าย) + 0.12 (ด้านทัศนคติที่มีต่อ
การใช้งาน)
หรือเขียนในรูปคะแนนมาตรฐาน
Zy = 0.22 (ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ) + 0.25
(ด้านการรับรู้ว่าใช้งานง่าย) + 0.12 (ด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน)

ไพพ

การยอมรับเทคโนโลยี

ตารางที่ 2 แสดงผลวิเคราะห์คุณภาพการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธนาคารออมสิน
		 สาขาสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
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�ำคัญทางสถิติที่ 0.05
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มนทกานติ์ ลิ้มสกุล และศิริพร อร่ามศรี (2559) ศึกษาปัจจัยด้าน
การยอมรับนวัตกรรมทีส่ ง่ ผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า Apple
ของกลุ่มคนรักตราสินค้า apple (ไอโฟน ไอพอต ไอแพต) พบว่า
ด้านคุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบ ด้านคุณลักษณะที่เข้ากันได้
และด้านคุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้ ส่งผลต่อความจงรักภักดี
ในตราสินค้า Apple (Y) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์อย่างน้อย 1 ตัวแปร
มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธนาคารออมสิน สาขา
สามชุ ก จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี ทั้ ง นี้ เ พราะคุ ณ ภาพการบริ ก าร
อิเล็กทรอนิกส์ ผูใ้ ช้บริการมีความเชือ่ มัน่ ว่าธนาคารฯ ให้บริการท่าน
ด้วยความซื่อสัตย์ และผู้ใช้บริการมีความเชื่อมั่นในสรรถนะของ
เทคโนโลยีของธนาคารฯ และผูใ้ ช้บริการคิดว่าระบบธนาคารมีความ
ปลอดภัยในการรับส่งข้อมูล ระหว่างผู้ใช้บริการกับผู้ให้บริการ และ
ผู้ใช้บริการคิดว่าระบบมีการรักษาความปลอดภัย สามารถที่จะ
ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล/ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้งาน
จากการเข้าใช้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต จึงท�ำให้คุณภาพการบริการ
อิเล็กทรอนิกส์อย่างมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการ
ธนาคารออมสิน สาขาสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี สอดคล้องกับ
ผลงานการวิจัยของ เซดริค ทอง เอคอฟเฟย์ (2559) ศึกษาคุณภาพ
การให้บริการส่งผลต่อความจงรักภักดีของผูใ้ ช้บริการสายการบินไทย
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่อง การยอมรับเทคโนโลยี และคุณภาพ Thai Lion Air พบว่า คุณภาพการให้บริการของสายการบิน Indi
การบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้ Lion Air ด้านความน่าเชือ่ ถือ ด้านการตอบสนองด้านความมัน่ ใจได้
บริการธนาคารออมสิน สาขาสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี สามารถ มีผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการสายการบินไทย Thai Lion
Air ที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ .05 และสอดคล้องกับการศึกษา
อภิปรายผลตามสมมติฐาน ได้ดังนี้
การยอมรับเทคโนโลยีอย่างน้อย 1 ตัวแปรมีอิทธิพลต่อ ของ หัทญา คงปรีพันธุ์ (2557) ศึกษาคุณภาพการให้บริการและ
ความจงรักภักดีของผูใ้ ช้บริการธนาคารออมสิน สาขาสามชุก จังหวัด เปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของ
สุพรรณบุรี ทั้งนี้เพราะผู้ใช้บริการคิดว่าเทคโนโลยีของธนาคารฯ ลูกค้าระหว่างธนาคารกรุงไทยและธนาคารกรุงเทพในเขตอ�ำเภอ
มีประสิทธิภาพในการให้บริการ และท�ำให้ธนาคารฯ สามารถให้บริการ เมือง จังหวัดปทุมธานี พบว่า คุณภาพการให้บริการด้านความเป็น
ที่รวดเร็วขึ้น จึงสร้างมีความเชื่อมั่นในสรรถนะของเทคโนโลยีของ รูปธรรมของการบริการ ด้านความเชือ่ มัน่ ต่อลูกค้าและด้านการดูแล
ธนาคารฯ และผูใ้ ช้บริการมีความเชือ่ มัน่ ว่าธนาคารฯ ให้บริการท่าน เอาใจใส่มคี วามสัมพันธ์เชิงบวกกับความจงรักภักดีทล่ี กู ค้ามีตอ่ และ
ด้วยความซือ่ สัตย์ อีกทั้งผู้ใช้บริการมีความตัง้ ใจในการใช้เทคโนโลยี ยังสอดคล้องกับการศึกษาของ จิตตาภา ยิ้มละมัย (2558) ศึกษา
ต่าง ๆ ของธนาคารฯ ท�ำให้ผู้ใช้บริการมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ ปัจจัยเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดี
เทคโนโลยีของต่าง ๆ ของธนาคารฯ จึงท�ำให้การยอมรับเทคโนโลยี ของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนของธนาคาร
การยอมรับเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการ ออมสินเขตชลบุรี 3 ที่พบว่า คุณภาพการให้บริการของพนักงาน
ธนาคารออมสิน สาขาสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี สอดคล้องกับ สินเชื่อธนาคารออมสิน ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ การให้
ผลงานการวิจยั ของ นวรัตน์ ช่วยบุญชู, อรจันทร์ ศิรโิ ชติ และเจษฎา ความเชื่อมั่นต่อผู้ใช้บริการการเอาใจใส่ผู้ใช้บริการ มีผลต่อความ
นกน้อย (2562) ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีและคุณภาพการบริการ จงรักภักดีของผู้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนของ
อิเล็กทรอนิกส์ทมี่ อี ทิ ธิพลต่อความจงรักภักดีของผูใ้ ช้บริการธนาคาร ธนาคารออมสินเขตชลบุรี 3
อิเล็กทรอนิกส์ ที่พบว่าการยอมรับเทคโนโลยี ด้านสภาพสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกในการใช้งาน มีอทิ ธิพลเชิงบวกต่อความจงรักภักดีของ ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้
ผูใ้ ช้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์โดยรวม อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
1. ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี
ที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับการศึกษาของเกตุวดี สมบูรณ์ทวี,
- ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ ธนาคารควรต้อง
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จากตารางที่ 2 พบว่า คุณภาพการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์
ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความจงรักภักดีของผูใ้ ช้บริการธนาคารออมสิน สาขา
สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี โดยที่มีตัวแปรอิสระร่วมกันพยากรณ์
ตัวแปรได้ร้อยละ 30.00 โดยพิจารณาจากค่า R Square และเมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความไว้วางใจ และด้านความเป็น
ส่วนตัว มีอทิ ธิพลต่อความจงรักภักดีของผูใ้ ช้บริการธนาคารออมสิน
สาขาสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี อย่างมีระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่
0.05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ 2
เมื่อน�ำค่าสถิติต่าง ๆ มาสร้างสมการพยากรณ์ จะได้
สมการพยากรณ์ พบว่า คุณภาพการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์
มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธนาคารออมสิน สาขา
สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ดังนี้
สมการคะแนนดิบ คือ
Ŷ = 2.06 + 0.24 (ด้ า นความไว้ ว างใจ) + 0.30
(ด้านความเป็นส่วนตัว)
หรือเขียนในรูปคะแนนมาตรฐาน
Zy = 0.24 (ด้านความไว้วางใจ) + 0.30 (ด้านความเป็น
ส่วนตัว)
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2. จากผลการวิเคราะห์ พบว่า ธนาคารออมสิน สาขา
สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ต้องมีการจัดการประชุมเรือ่ งการแนะน�ำ
การใช้เทคโนโลยีทธี่ นาคารใช้เพือ่ ให้พนักสามารถบริการผูใ้ ช้บริการ
ได้อย่างเต็มความสามรถ และใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด

เอกสารอ้างอิง

รรณ

พัฒนาเทคโนโลยีให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น เพราะในบางเทคโนโลยีของ
ธนาคารนั้นไม่มีความจ�ำเป็นต่อผู้ใช้บริการก็ควรพิจารณาถึงความ
ส� ำ คั ญ ในตั ว เทคโนโลยี ว ่ า ควรจะท� ำ เช่ น ไรถึ ง จะพั ฒ นาให้ เ กิ ด
ประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการได้
- ด้านการรับรู้ว่าใช้งานง่าย ธนาคารควรต้องสร้าง
ความเชือ่ มัน่ ให้แก่ผใู้ ช้บริการเพือ่ ทีจ่ ะได้ความวางใจจากผูใ้ ช้บริการ
เนือ่ งจากผูใ้ ช้บริการมีความรูค้ วามสามารถทีไ่ ม่เท่ากัน ธนาคารควร
พิจารณาถึงความสะดวกและใช้งานได้ง่าย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
ผูใ้ ช้บริการจะได้ใช้งานได้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจากเทคโนโลยีของ
ธนาคาร
- ด้านทัศนคติทมี่ ตี อ่ การใช้งาน ธนาคารควรจะต้องแจ้ง
ถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีให้ผู้ใช้บริการทราบ เนื่องจากหาก
ผู้ใช้บริการรับรู้ถึงการใช้บริการทางเทคโนโลยีที่ธนาคารมีนั้นว่า
มี ป ระโยชน์ แ ละสามารถท� ำ สิ่ ง ใดที่ จ ะอ� ำ นวยความสะดวกแก่
ผู้ใช้บริการได้ สิ่งเหล่านั้นจะช่วยส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการมีทัศนคติที่ดี
และจะใช้เทคโนโลยีของธนาคารได้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ปัจจัยคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์
- ด้านความไว้วางใจ ธนาคารควรสร้างช่องทางการ
เข้าถึงการบริการให้ผใู้ ช้บริการสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว เพราะ
การบริการทีร่ วดเร็วจะสามารถสร้างความไว้วางใจทีผ่ ใู้ ช้บริการมีตอ่
ธนาคารได้เนือ่ งด้วยการบริการทีร่ วดเร็วไม่สามารถกระท�ำอย่างอืน่
ทีน่ อกเหนือการบริการ และการบริการทีร่ วดเร็วยังจะสามารถสร้าง
ความประทับใจจากผู้ใช้บริการกับธนาคารอีกด้วย
- ด้านความเป็นส่วนตัว ธนาคารควรให้ความเป็นส่วนตัว
แก่ผู้ใช้บริการให้มากขึ้นเพื่อที่ผู้ใช้บริการจะสามารถมั่นใจต่อการ
บริการของธนาคาร เพราะผู้ใช้บริการส่วนมากจะเป็นผู้ใช้บริการ
ประเภทสินเชื่อมีเอกสารที่เป็นความลับมากมาย ธนาคารจะต้อง
สร้างความปลอดภัยในด้านความเป็นส่วนตัวแก่ผใู้ ช้บริการให้สงู ทีส่ ดุ
เพื่อความสบายใจของผู้ใช้บริการ
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การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจของผูเ้ ข้าชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพในประเทศไทย จ�ำแนกตามปัจจัย
ลักษณะส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม กลุม่ ตัวอย่าง คือ ผูเ้ ข้าชมการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีก ประจ�ำปี 2561 ทีซ่ อื้ บัตรผ่านประตู
เข้ามาชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลในสนาม ณ เวลาการแข่งขันจริง จ�ำนวน 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 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า แรงจูงใจของผู้เข้าชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพด้านความภาคภูมิใจในท้องถิ่น และด้านความรู้สึกในความส�ำเร็จ มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านความชื่นชอบในกีฬาฟุตบอล ส่วนแรงจูงใจด้านการหลีกหนีจากชีวิตประจ�ำวัน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
2. การเปรียบเทียบแรงจูงใจของผู้ชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพในประเทศไทย จ�ำแนกตามปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล
ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพที่มีเพศ อายุ และสถานภาพสมรสต่างกัน มีแรงจูงใจในการเข้าชม
การแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพโดยรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนผู้ชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพที่มีระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้รวมทั้งหมดต่อเดือนต่างกัน มีแรงจูงใจในการเข้าชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01
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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.
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การศึกษาพฤติของผู้บริโภคการกีฬา (Sport consumer
behavior) ถือได้วา่ เป็นจุดเริม่ ต้นของการท�ำการตลาดในธุรกิจกีฬา
(Mullin et al., 2014) ซึ่งศาสตร์ทางด้านพฤติกรรมในการบริโภค
กิจกรรมและการกีฬานั้น Funk et al. (2016, p 91) ได้ให้
ความส�ำคัญกับปัจจัยด้านแรงจูงใจเป็นอย่างมาก และได้น�ำเสนอ
กระบวนการด้ า นแรงจู ง ใจของผู ้ บ ริ โ ภคกิ จ กรรมและการกี ฬ า
(Sport and consumer motivation process) ซึ่งประกอบด้วย
5 ขั้นตอน ดังนี้ 1. การรับรู้ถึงความต้องการ (Need recognition)
2. การลดอุ ป สรรค/ความตึ ง เครี ย ด (Tension reduction)
3. การสร้างแรงผลักดัน (Drive state) โดยมีอิทธิจากแรงจูงใจ
(Strength of motivation) 4. การสร้างความต้องการ (Want
pathway) และ 5. การแสดงออกซึ่งพฤติกรรมเป้าหมาย (Goal
behavior) ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อในธุรกิจ
ทั่วไป จึงเป็นสิ่งที่ย�้ำให้เห็นถึงความส�ำคัญว่า การท�ำการตลาด
ทางการกีฬาหรือธุรกิจการกีฬานั้นจ�ำเป็นต้องศึกษาเรื่องแรงจูงใจ
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
เก็บรักษาไม่ได้ (Perishability) 4. การบริการไม่มคี วามคงทีแ่ น่นอน
(Heterogeneity) (Hoffman & Bateson, 2010 : 57-71) ดังนั้น
แรงจูงใจจึงเป็นปัจจัยด้านจิตวิทยา ทีม่ ผี ลต่อการก�ำหนดพฤติกรรม
ผู้บริโภคกีฬาเป็นอย่างยิ่ง (Funk et al., 2016)
ในช่วง 20 ปีทผี่ า่ นมา นักวิจยั ด้านการตลาดในกีฬาอาชีพ
ได้ให้ความสนใจในการศึกษาปัจจัยทางจิตวิทยา ทีเ่ ป็นสิง่ กระตุน้ ให้
ผูค้ นเข้าชมการแข่งขันกีฬาเป็นอย่างมาก (เช่น Cottingham et al.,
2014; Wann et al., 2008; Won & Kitamura, 2007; Mehus,
2005) ซึ่งกีฬาที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก อย่างกีฬาฟุตบอลที่มี
จ�ำนวนผูต้ ดิ ตามเป็นจ�ำนวนมากและมีมลู ค่าทางเศรษฐกิจเป็นมูลค่า
มหาศาล (Merelo et al., 2013) ยิ่งต้องให้ความส�ำคัญกับ
การท�ำความเข้าใจในปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดการเข้าชมการแข่งขัน
ฟุตบอล ซึง่ จะช่วยให้หน่วยงานทีม่ หี น้าทีบ่ ริหารจัดการฟุตบอล เช่น
องค์กรลีกอาชีพ หรือสโมสรฟุตบอล สามารถออกแบบและวางแผน
กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อช่วยเพิ่มความ
สนใจในกีฬาฟุตบอล (McDonald et al., 2002) เนื่องจากผู้ชม
แต่ละคนต่างมีเหตุผลทีแ่ ตกต่างกันในการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอล
ปัจจัยด้านแรงจูงใจจึงเป็นสิ่งที่นักการการตลาดสามารถน�ำไปเป็น
ตัวแปรแบ่งกลุ่ม เพื่อแยกแยะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ (Trail and
James, 2001) จึงมีการศึกษาอิทธิพลของแรงจูงใจต่อการเข้าชม
กีฬาฟุตบอลออกมาอย่างแพร่หลาย เช่น

การศึกษาของ Mahony et al. (2002) เกี่ยวกับแรงจูงใจ
ของผู้ชมชาวญี่ปุ่นที่เข้าชมการแข่งขันการแข่งขันฟุตบอลอาชีพ
โดยท�ำการศึกษาใน 7 ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ได้แก่ ความรู้สึกที่ได้จาก
การแข่งขัน (Drama) ด้านสิ่งที่สื่อถึงความส�ำเร็จ (Vicarious
achievement) ด้านสุนทรียภาพ (Aesthetics) ด้านความผูกพัน
กับทีม (Team attachment) ด้านความผูกพันกับนักกีฬา (Player
attachment) ด้านความผูกพันกับกีฬา (Sport attachment) และ
ด้านความภูมิใจในชุมชน (Community pride) ผลการศึกษาแสดง
ให้เห็นว่า ปัจจัยด้านความผูกพันกับทีม ด้านความภูมิใจในชุมชน
ความรู้สึกที่ได้จากการแข่งขัน และด้านสิ่งที่สื่อถึงความส�ำเร็จ เป็น
ปัจจัยพยากรณ์ที่ส�ำคัญในการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลลีกญี่ปุ่น
Mehus (2005) ได้น�ำเสนอว่า การเข้าชมกีฬานั้น ผู้ชม
จะมีความเกี่ยวพันกับนักกีฬาและการเป็นสมาชิกของชุมชนนั้น ๆ
และเขายังชี้ให้เห็นว่า กีฬาเป็นกิจกรรมนันทนาการที่ส่งผลกับ
อารมณ์ ด้านความเร้าใจและความรื่นรมย์ ผ่านการเคลื่อนไหว การ
เข้าสังคม และธรรมชาติของกีฬา Mehus ชี้ให้เห็นว่า มีเหตุผล
สองประการที่ส�ำคัญว่าท�ำไมคนถึงเลือกเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา คือ
การเข้าสังคมและความตื่นเต้น ทั้งนี้การน�ำเสนอของ Mehus
สอดคล้องกับข้อเสนอของ Dunning (1999) ที่ว่า บุคคลเข้าร่วมชม
กิ จ กรรมกี ฬ าเนื่ อ งจากสั ง คมที่ เ กิ ด ขึ้ น ในวงการกี ฬ าท� ำ ให้ เ กิ ด
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ซึ่งแรงจูงใจที่ส�ำคัญที่ให้เกิดการเข้าชมกีฬา
และการศึกษาของ Mehus ยังพบอีกว่า แรงจูงใจที่เกี่ยวข้องกับ
ความตื่นเต้นมีความส�ำคัญมากกว่าแรงจูงทางสังคมในผู้ชมกีฬา
ฟุตบอล
Beccarini และ Ferrand (2006) ได้ท�ำการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ของสโมสรฟุตบอล กับแรงจูงใจ
ในการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลทีส่ นามแข่งขัน โดยได้พฒ
ั นาตัวแปร
ด้านแรงจูงใจในการเข้าชมฟุตบอลจากข้อค�ำถามทีเ่ กีย่ วข้องต่อไปนี้
ได้แก่ ต้องการบรรยากาศในการแข่งขัน ต้องการความสุขใจ ต้องการ
ชมการแข่งขัน ต้องการพักผ่อน ต้องการผ่อนคลาย ต้องการใช้เวลา
ที่ดี ต้องการแสดงตัวตน การมองหาเป้าหมาย เพราะทีมประสบ
ความส�ำเร็จ และต้องการมาดูทมี คูแ่ ข่ง ซึง่ จากการวิเคราะห์ทางสถิติ
นั ก วิ จั ย พบว่ า สามารถสรุ ป ปั จ จั ย ด้ า นแรงจู ง ใจในการเข้ า ชม
การแข่งขันฟุตบอลที่สนามแข่งขันได้เป็นสามปัจจัยหลัก ได้แก่
การได้รับความสุขจากการแข่งขัน (Expressing pleasure from
performance) การสนองความต้องการตัวเอง (Self-expression)
และการสนใจและติดตามในกีฬา (Focus on sporting interest)
Won และ Kitamura (2007) ได้ศึกษาเปรียบเทียบ
แรงจูงใจของผูช้ มกีฬาฟุตบอลในประเทศเกาหลีใต้และญีป่ นุ่ พวกเขา
พบว่าทั้งผู้ชมชาวเกาหลีใต้และชาวญี่ปุ่นมีแนวโน้มที่จะเข้าชม
การแข่งขันฟุตบอลเพื่อให้ได้รับความสนุก และเร้าอารมณ์จาก
การแข่งขัน ได้รับความบันเทิง และเพื่อสนับสนุนความส�ำเร็จของ
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

ไพพ

ขอบเขตของการวิจัย

รรณ

ี

1. เพื่ อ ศึ ก ษาแรงจู ง ใจของผู ้ เข้ า ชมการแข่ ง ขั น กี ฬ า
ฟุตบอลลีกอาชีพในประเทศไทย
2. เพือ่ เปรียบเทียบแรงจูงใจของผูเ้ ข้าชมการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลลีกอาชีพในประเทศไทย จ�ำแนกตามปัจจัยลักษณะส่วน
บุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้รวมทั้งหมดต่อเดือน

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู ้ วิ จั ย มุ ่ ง ศึ ก ษาแรงจู ง ใจในการเข้ า ชม
การแข่งขันของผู้ชมกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพในประเทศไทย ผู้วิจัย
ได้น�ำองค์ประกอบด้านแรงจูงใจและข้อค�ำถามจากการศึกษาวิจัย
ของ Won & Kitamura (2007) และการศึกษาวิจัยของ Izzo et al.
(2011) มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเครื่องมือในการวิจัยโดย
ก�ำหนดตัวแปรที่จะศึกษา ดังนี้
		 1.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล
ของผู้ตอบแบบสอบถาม		
		 1.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ แรงจูงใจในการเข้าชมการ
แข่งขันของผู้ชมกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพในประเทศไทย
2. ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เข้าชมการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้า
ไทยลีก ประจ�ำปี 2561 จ�ำนวน 1,000 คน
3. ขอบเขตด้านสถานที่
สถานที่ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ สนามแข่งขันของทีม
สโมสรกีฬาฟุตบอลอาชีพทีท่ ำ� การแข่งขันในลีกสูงสุดของประเทศไทย
ติดต่อกัน 2 ปี (ปี 2560-2561) และมียอดผู้เข้าชมการแข่งขัน
ประจ�ำปี 2560 เฉลี่ยสูงสุด 10 อันดับแรก ซึ่งได้แก่ ทีมบุรีรัมย์
ยูไนเต็ด ทีมเอสซีจีเมืองทองยูไนเต็ด ทีมสุพรรณบุรีเอฟซี ทีม
เชียงรายยูไนเต็ด ทีมนครราชสีมามาสด้าเอฟซี ทีมบางกอกกล๊าส
เอฟซี ทีมสุโขทัยเอฟซี ทีมการท่าเรือ ทีมราชบุรีมิตรผลเอฟซี และ
ทีมชลบุรีเอฟซี ตามล�ำดับ
4. ขอบเขตด้านเวลา
ระยะเวลาเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่ 1 เมษายน
2561 ถึง 30 กันยายน 2561

มห
าว

ิทยา

ลัยร

าชภ

ัฏรำ

ทีมโปรดของพวกเขา Won & Kitamura ยังพบอีกว่า ผู้ชมฟุตบอล
ชาวเกาหลีใต้และชาวญี่ปุ่นมีแรงจูงใจในการเข้าชมการแข่งขัน
ที่แตกต่างกันในด้านการแสดงทักษะ (Physical skill) ความรู้สึก
ที่ได้จากการแข่งขัน (Drama) ความบันเทิง (Entertainment)
ด้านนักกีฬา (Player) ด้านสิ่งที่สื่อถึงความส�ำเร็จ (Vicarious
achievement) และด้านครอบครัว (Family)
ในส่ ว นของกี ฬ าฟุ ต บอลอาชี พ (Thai League) ใน
ประเทศไทย เป็นกีฬาอาชีพที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทย
และมีแนวโน้มว่าจะสามารถเป็นกีฬาอาชีพได้อย่างยั่งยืน (การกีฬา
แห่งประเทศไทย, 2560) แต่กีฬาฟุตบอลอาชีพของประเทศไทย
ยังขาดการศึกษาแรงจูงใจในการเข้าชมการแข่งขันของผู้ชมกีฬา
ในภาพรวมระดับประเทศ เพื่อท�ำความเข้าใจแรงจูงใจที่เป็นปัจจัย
ด้านจิตวิทยาที่มีผลต่อการก�ำหนดพฤติกรรมผู้บริโภคทางการกีฬา
และน�ำองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัยมาใช้วางแผนการท�ำ
การตลาดในธุรกิจกีฬาฟุตบอล ซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยได้นำ�
รายได้มาเป็นองค์ประกอบหนึ่งของเกณฑ์มาตรฐานกีฬาอาชีพ
(การกีฬาแห่งประเทศไทย, 2557) การได้มาซึ่งผลประกอบการ
หรือรายได้ของสโมสรฟุตบอลอาชีพนั้นมีที่มาจาก 3 แหล่งหลัก ๆ
คือ ค่าตัว๋ เข้าชมการแข่งขัน ค่าลิขสิทธิก์ ารแพร่ภาพและกระจายเสียง
และจากผู้ให้การสนับสนุน (Mullin et al., 2014, p. 182; A.T.
Kearney, 2014) ซึ่งทั้ง 3 แหล่งนั้นมีก็มีรายได้ให้สโมสรฟุตบอล
อาชีพมาจากผู้บริโภคกีฬาฟุตบอลหรือแฟน/ผู้ชมฟุตบอลนั้นเอง
ดังนั้นการท�ำความเข้าใจในด้านแรงจูงใจของผู้ชมฟุตบอลที่เป็น
ปัจจัยด้านจิตวิทยาที่มีต่อพฤติกรรมการบริโภคกีฬาฟุตบอลจึงเป็น
สิง่ ส�ำคัญ ซึง่ สอดคล้องกับ Mahony et al. (2002) ทีไ่ ด้ศกึ ษาปัจจัย
ด้านแรงจูงใจทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมของผูช้ มฟุตบอลลีกอาชีพของ
ประเทศญีป่ นุ่ เพือ่ เป็นแนวทางในการท�ำการตลาดของกีฬาฟุตบอล
และได้แนะน�ำให้ท�ำการศึกษากับลีกอาชีพในประเทศอื่น ๆ หรือใน
ชนิดกีฬาอื่น ๆ และสอดคล้องกับ Kotler & Keller (2012 : 151)
ทีก่ ล่าวว่านักการตลาดจะต้องเข้าใจผูบ้ ริโภคว่ารูส้ กึ อย่างไร คิดและ
ท�ำอะไร เพื่อที่จะได้ท�ำการตลาดตรงกับความต้องการของผู้บริโภค
ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะการศึกษาวิจยั เรือ่ ง แรงจูงใจในการเข้าชม
การแข่งขันของผู้ชมกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพในประเทศไทย เพื่อที่จะ
ได้มาซึง่ ข้อมูลสารสนเทศอันจะเป็นประโยชน์ตอ่ ผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
ต่อไป
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ตัวแปรอิสระ

            

แรงจูงใจของผู้เข้าชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพ
13 ด้าน
1. ด้านความชื่นชอบในกีฬาฟุตบอล
2. ด้านความภาคภูมิใจในท้องถิ่น
3. ด้านการติดตามทีมสโมสรฟุตบอล
4. ด้านครอบครัว
5. ด้านนักกีฬาฟุตบอล
6. ด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
7. ด้านความบันเทิง
8. ด้านความเร้าใจ
9. ด้านการหลีกหนีจากชีวิตประจ�ำวัน
10. ด้านทักษะทางกีฬาฟุตบอล
11. ด้านความรู้ในกีฬาฟุตบอล
12. ด้านความรู้สึกในความส�ำเร็จ
13. ด้านความงดงามของกีฬาฟุตบอล

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย

าชภ

ัฏรำ

ไพพ

ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. สถานภาพสมรส
5. อาชีพ
6. รายได้รวมทั้งหมดต่อเดือน

    ตัวแปรตาม

รรณ

			

ี

กรอบแนวคิดในการวิจัย

มห
าว

ิทยา

ลัยร

กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เข้าชมการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้า
ข้อมูลสารสนเทศทีเ่ กิดจากงานวิจยั นี้ จะช่วยให้นกั การตลาด ไทยลีก ประจ�ำปี 2561 ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จ�ำนวน 1,000 คน
หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสโมสรกีฬาฟุตบอลอาชีพได้องค์ความรู้ ได้มาจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random
มาใช้ในการวางแผนการตลาด เพื่อเกิดการบริโภคของแฟน/ผู้ชม Sampling) เพื่อการกระจายตัวของข้อมูล ซึ่งท�ำการเก็บข้อมูล
กีฬาฟุตบอลที่มากขึ้น และจะส่งผลต่อผลประกอบการของรายได้ ตามสัดส่วนความจุผู้ชมของแต่ละสนาม โดยท�ำการเก็บข้อมูล
กับทีมสโมสรกีฬาฟุตบอลอาชีพที่ท�ำการแข่งขันในลีกสูงสุดของ
ของสโมสรฟุตบอลที่เพิ่มขึ้นตามมา
ประเทศไทยติดต่อกัน 2 ปี (ปี 2560-2561) และมียอดผู้เข้าชม
การแข่งขันประจ�ำปี 2560 เฉลี่ยสูงสุด 10 อันดับแรก ซึ่งได้แก่ ทีม
วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่องแรงจูงใจของผู้เข้าชม บุรีรัมย์ยูไนเต็ด ทีมเอสซีจีเมืองทองยูไนเต็ด ทีมสุพรรณบุรีเอฟซี
การแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพในประเทศไทย มีรายละเอียดของ ทีมเชียงรายยูไนเต็ด ทีมนครราชสีมามาสด้าเอฟซี ทีมบางกอกกล๊าส
เอฟซี ทีมสุโขทัยเอฟซี ทีมการท่าเรือ ทีมราชบุรีมิตรผลเอฟซี และ
วิธีด�ำเนินการวิจัยดังนี้
ทีมชลบุรีเอฟซี ตามล�ำดับ โดยจะท�ำการเก็บข้อมูลจากผู้เข้าชม
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ ผู้เข้าชมการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีก การแข่งขันทีอ่ ยูใ่ นบริเวณโซนทีน่ งั่ ชมการแข่งขันฝัง่ ทีมเหย้า ดังแสดง
ประจ�ำปี 2561 ทีซ่ อื้ บัตรผ่านประตูเข้ามาชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล รายละเอียดในตารางที่ 1
ในสนาม ณ เวลาการแข่งขันจริง
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มห
าว

รรณ

ี

จ�ำนวนตัวอย่าง (คน)
206
95
107
95
158
82
51
76
76
54
1,000

		 3 หมายถึง เป็นแรงจูงใจในระดับ ปานกลาง
		 2 หมายถึง เป็นแรงจูงใจในระดับ น้อย
		 1 หมายถึง เป็นแรงจูงใจในระดับ น้อยที่สุด
การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นแบบสอบที่ผู้วิจัย
ได้พัฒนาขึ้นโดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ
ในการเข้าชมการแข่งขันของผูช้ มกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพในประเทศไทย
โดยน�ำแบบสอบถามทีไ่ ด้พฒ
ั นาขึน้ มาเสนอให้ผทู้ รงคุณวุฒติ รวจสอบ
จ�ำนวน 7 ท่าน เพื่อหาความตรงตามเนื้อหา (Content Validity)
โดยใช้วิธีการหาค่าดัชนีของความสอดคล้อง (Index of Item
Objective Congruence) หรือ IOC แล้วจึงน�ำไปทดลองใช้กับ
ผู้เข้าชมการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีก ณ สนามของสโมสร
พัทยายูไนเต็ด จ�ำนวน 50 คน เพื่อหาค่าความเที่ยง (Reliability)
ของแบบสอบถามก่อนน�ำไปใช้เก็บข้อมูลในการวิจัย
แบบสอบถามเรือ่ ง แรงจูงใจในการเข้าชมการแข่งขันของ
ผู้ชมกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 39 ข้อ มีค่าดัชนี
ของความสอดคล้อง (IOC) รายข้อตั้งแต่ 0.57 จนถึง 1.00 มีค่า
อ�ำนาจจ�ำแนกรายข้อตั้งแต่ 0.20 จนถึง 0.70 และมีค่าความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับเท่ากับ 0.95
การเก็บรวบรวมข้อมูล
งานวิจยั เรือ่ งแรงจูงใจของผูเ้ ข้าชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
ลีกอาชีพในประเทศไทยในครัง้ นี้ มีการด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
งานวิจัยดังนี้
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล
		 1.1 ท�ำหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลถึงผู้จัดการสโมสรฟุตบอลที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในงานวิจัย

าชภ

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้
พัฒนาขึ้นโดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ
ในการเข้าชมการแข่งขันของผู้ชมกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพ แบ่งเป็น
2 ขั้นตอน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ
(Checklist) เกี่ยวกับปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ของผู้ตอบแบบ
สอบถาม ประกอบด้วยค�ำถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้รวมทั้งหมดต่อเดือน
ขั้นตอนที่ 2 เป็นค�ำถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) ตามวิธขี องลิเคิรท์ (Likert Scale) เกีย่ วกับแรงจูงใจ
ในการเข้าชมการแข่งขันของผูช้ มกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพในประเทศไทย
ผู้วิจัยได้น�ำองค์ประกอบด้านแรงจูงใจและข้อค�ำถามจากงานวิจัย
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�ำวัน 10. ด้านทักษะ
ทางกีฬาฟุตบอล 11. ด้านความรูใ้ นกีฬาฟุตบอล 12. ด้านความรูส้ กึ
ในความส�ำเร็จ และด้านที่ 13. ด้านความงดงามของกีฬาฟุตบอล
ค�ำตอบมี 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามล�ำดับ ดังนี้
		 5 หมายถึง เป็นแรงจูงใจในระดับ มากที่สุด
		 4 หมายถึง เป็นแรงจูงใจในระดับ มาก
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สัดส่วนร้อยละ
20.61
9.48
10.74
9.48
15.80
8.22
5.06
7.59
7.59
5.43
100

ไพพ

ความจุ (คน)
32,600
15,000
17,000
15,000
25,000
13,000
8,000
12,000
12,000
8,600
158,200

ัฏรำ

ตารางที่ 1 จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย
ล�ำดับที่
ชื่อสโมสร
จังหวัด
1
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
บุรีรัมย์
2
เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด
นนทบุรี
3
สุพรรณบุรี เอฟซี
สุพรรณบุรี
4
เชียงราย ยูไนเต็ด
เชียงราย
5
นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี
นครราชสีมา
6
บางกอกกล๊าส เอฟซี
ปทุมธานี
7
สุโขทัย เอฟซี
สุโขทัย
8
การท่าเรือ
กรุงเทพฯ
9
ราชบุรี มิตรผล เอฟซี
ราชบุรี
10
ชลบุรี เอฟซี
ชลบุรี
รวม
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ตารางที่ 1 ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม

ี

รรณ

ไพพ

ผลการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท�ำการศึกษาเรื่องแรงจูงใจของ
ผู้เข้าชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพในประเทศไทย และได้
น�ำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 3 ข้อ ดังนี้
1. ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลดังปรากฏดังตารางที่ 1

                                กลุ่มตัวอย่าง (n = 1,000)
จ�ำนวน (คน)
ร้อยละ

าชภ

		

3. การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวแปรในการวิจัย เมื่อ
จ�ำแนกตามเพศ ใช้สถิตสิ ำ� หรับเปรียบเทียบกลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ป็นอิสระ
ต่อกัน (t-test for independent samples) ส่วนอายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้ ใช้การวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Analysis of Variance/
ANOVA) และเมื่อพบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 จะต้องท�ำการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่โดยใช้วิธีของ
LSD (Least-Significant Difference)

ัฏรำ

		 1.2 ผู้วิจัยและผู้ช่วยเก็บข้อมูลวิจัยด�ำเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ท�ำการแจกแบบสอบถามแก่กลุม่ ตัวอย่าง
จ�ำนวน 1,000 ฉบับ และรอรับแบบสอบถามคืนทันที
2. การจัดกระท�ำข้อมูล
		 2.1 เมื่อได้รับแบบสอบถามคืนแล้ว ตรวจความ
สมบูรณ์แล้วก�ำหนดให้คะแนนตามน�ำ้ หนักคะแนนแต่ละข้อ เพือ่ น�ำ
ไปวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
		 2.2 น�ำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลตามวัตถุประสงค์
ที่ต้องการศึกษา
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลส�ำหรับงานวิจัยนี้ โดยมีแนวทางการ
วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
1. การวิเคราะห์ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถามโดยใช้สถิตเิ ชิงบรรยาย ได้แก่ ค่าความถี่ และค่าร้อยละ
2. การวิเคราะห์สถิติเบื้องต้นของตัวแปรการวิจัยโดยใช้
สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

มห
าว

ิทยา

ลัยร

1. เพศ		
		 ชาย
704
		 หญิง
296
2. อายุ		
		 18 - 25 ปี
314
		 26 - 30 ปี
239
		 31 - 40 ปี
232
		 41 - 50 ปี
141
		 51 - 60 ปี
56
		 61 ปีขึ้นไป
18
3. ระดับการศึกษา		
		 ม.6/ปวช.
341
		 อนุปริญญา/ปวส.
207
		 ปริญญาตรี
392
		 สูงกว่าปริญญาตรี
60
4. สถานภาพสมรส		
		 โสด
574
		 แต่งงาน
387
		 หม้าย
17
		 หย่าร้าง
22

70.4
29.6
31.4
23.9
23.2
14.1
5.6
1.8
34.1
20.7
39.2
6.0
57.4
38.7
1.7
2.2

ณรงค์ฤทธิ์ นิ่มมาก
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
                                กลุ่มตัวอย่าง (n = 1,000)
จ�ำนวน (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

รรณ

ี

ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม

ัฏรำ

ไพพ

		

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

ลัยร

าชภ

จากตารางที่ 1 พบว่า กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้
มีจำ� นวน 1,000 คน เป็นเพศชายร้อยละ 70.4 เพศหญิงร้อยละ 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
มีสถานภาพสมรสโสด ร้อยละ 57.4 แต่งงาน ร้อยละ 38.7
หม้าย ร้อยละ 1.7 หย่าร้าง ร้อยละ 2.2 มีอาชีพเป็นนักเรียน/

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับแรงจูงใจของผู้เข้าชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพในประเทศไทย
		 (n = 1,000)
		

แรงจูงใจ

มห
าว

ิทยา

1. ด้านความชื่นชอบในกีฬาฟุตบอล
2. ด้านความภาคภูมิใจในท้องถิ่น
3. ด้านการติดตามทีมสโมสรฟุตบอล
4. ด้านครอบครัว		
5. ด้านนักกีฬาฟุตบอล
6. ด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
7. ด้านความบันเทิง		
8. ด้านความเร้าใจ		
9. ด้านการหลีกหนีจากชีวิตประจ�ำวัน
10. ด้านทักษะทางกีฬาฟุตบอล
11. ด้านความรู้ในกีฬาฟุตบอล
12. ด้านความรู้สึกในความส�ำเร็จ
13. ด้านความงดงามของกีฬาฟุตบอล
		
รวม

ณรงค์ฤทธิ์ นิ่มมาก

X̄

SD

ระดับ

อันดับที่

4.33
4.34
4.23
3.84
4.01
4.26
4.30
4.28
3.61
4.26
4.22
4.34
4.32
4.18

0.79
0.79
0.84
1.08
0.99
0.78
0.78
0.79
1.15
0.79
0.84
0.78
0.78
0.90

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3
1
9
12
11
7
5
6
13
7
10
1
4
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อนุปริญญา/ปวส. ปริญญาตรี และระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี
มีคา่ เฉลีย่ รวมอยูใ่ นระดับมาก โดยทีแ่ รงจูงใจของผูเ้ ข้าชมการแข่งขัน
กีฬาฟุตบอลลีกอาชีพที่มีการศึกษาระดับ ม.6/ปวช. มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด (X̄ = 4.25, SD = 0.90) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
โดยส่วนมากมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก โดยที่แรงจูงใจของ
ผู ้ เข้ า ชมการแข่ ง ขั น กี ฬ าฟุ ต บอลลี ก อาชี พ ด้ า นความภาคภู มิ ใจ
ในท้องถิ่นของผู้ชมที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ยรวม
มากที่สุด (X̄ = 4.47, SD = 0.81)
		 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบ
แรงจูงใจของผูเ้ ข้าชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพในประเทศไทย
จ�ำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ผูช้ มกีฬาฟุตบอลอาชีพทีม่ รี ะดับ
การศึกษาต่างกัน มีแรงจูงใจของผู้เข้าชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
ลีกอาชีพโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
		 3.4 แรงจูงใจของผู้เข้าชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
ลีกอาชีพในประเทศไทย จ�ำแนกตามสถานภาพสมรส โสด สมรส
หม้าย และหย่าร้าง มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก โดยที่แรงจูงใจ
ของผู้เข้าชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ลีกอาชีพที่มีสถานภาพสมรส
สมรส มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (X̄ = 4.19, SD = 0.87) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า โดยส่วนมากมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก
โดยที่แรงจูงใจของผู้เข้าชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพด้าน
ปฏิสมั พันธ์ทางสังคมของผูช้ มกีฬาฟุตบอลอาชีพทีม่ สี ถานภาพสมรส
หม้าย มีค่าเฉลี่ยรวมมากที่สุด (X̄ = 4.45, SD = 0.70)
		 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบ
แรงจูงใจของผูเ้ ข้าชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพในประเทศไทย
จ�ำแนกตามสถานภาพสมรส พบว่า ผู้ชมกีฬาฟุตบอลอาชีพที่มี
สถานภาพสมรสต่างกัน มีแรงจูงใจของผู้เข้าชมการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลลีกอาชีพโดยรวมไม่แตกต่างกัน
		 3.5 แรงจูงใจของผู้เข้าชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
ลีกอาชีพในประเทศไทย จ�ำแนกตามอาชีพทีเ่ ป็นนักเรียน/นักศึกษา
พนักงานบริษัทเอกชน เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ เจ้าของกิจการ/
ธุรกิจส่วนตัว และอาชีพอื่น ๆ มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก โดยที่
แรงจูงใจของผู้เข้าชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพที่มีอาชีพ
อื่น ๆ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (X̄ = 4.39, SD = 0.86) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า โดยส่วนมากมีคา่ เฉลีย่ รวมอยูใ่ นระดับมาก โดยที่
แรงจูงใจด้านความรู้สึกในความส�ำเร็จของผู้ชมกีฬาฟุตบอลอาชีพ
ที่มีอาชีพอื่น ๆ มีค่าเฉลี่ยรวมมากที่สุด (X̄ = 4.66, SD = 0.65)
		 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบ
แรงจูงใจของผูเ้ ข้าชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพในประเทศไทย
จ�ำแนกตามอาชีพ พบว่า ผู้ชมกีฬาฟุตบอลอาชีพที่มีอาชีพต่างกัน
มีแรงจูงใจของผู้เข้าชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพโดยรวม
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

มห
าว

ิทยา
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จากตารางที่ 2 พบว่า แรงจูงใจของผู้เข้าชมการแข่งขัน
กีฬาฟุตบอลลีกอาชีพในประเทศไทย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
(X̄ = 4.18, SD = 0.90) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า แรงจูงใจ
ของผูเ้ ข้าชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพในประเทศไทยทุกด้าน
อยู่ในระดับมาก โดยที่แรงจูงใจด้านความภาคภูมิใจในท้องถิ่น
และด้านความรู้สึกในความส�ำเร็จ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (X̄ = 4.34,
SD = 0.79) และ (X̄ = 4.34, SD = 0.78) ตามล�ำดับ ส่วนแรงจูงใจ
ด้านการหลีกหนีจากชีวิตประจ�ำวันมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (X̄ = 3.61,
SD = 1.15)
3. ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจของผู้เข้าชมการแข่งขัน
กีฬาฟุตบอลลีกอาชีพในประเทศไทย จ�ำแนกตามปัจจัยลักษณะ
ส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สถานภาพสมรส อาชี พ และรายได้ ร วมทั้ ง หมดต่ อ เดื อ น
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
		 3.1 แรงจูงใจของผู้เข้าชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
ลีกอาชีพในประเทศไทย จ�ำแนกตามเพศ มีคา่ เฉลีย่ รวมของเพศชาย
อยู่ในระดับมาก (X̄ = 4.19, SD = 0.89) และค่าเฉลี่ยรวมของ
เพศหญิงอยู่ในระดับมาก (X̄ = 4.17, SD = 0.92) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า ทุกด้านมีคา่ เฉลีย่ รวมอยูใ่ นระดับมาก โดยทีแ่ รงจูงใจ
ของผู้เข้าชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพในประเทศไทยด้าน
ความชื่นชอบในกีฬาฟุตบอลของเพศชาย มีค่าเฉลี่ยรวมมากที่สุด
(X̄ = 4.40, SD = 0.76)
		 ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจของผู้เข้าชมการแข่งขัน
กีฬาฟุตบอลลีกอาชีพในประเทศไทย จ�ำแนกตามเพศ พบว่า ผู้ชม
กีฬาฟุตบอลอาชีพเพศชายและเพศหญิงมีแรงจูงใจในการชมกีฬา
ฟุตบอลอาชีพโดยรวม ไม่แตกต่างกัน
		 3.2 แรงจูงใจของผู้เข้าชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
ลีกอาชีพในประเทศไทย จ�ำแนกตามอายุ 18-25 ปี อายุ 26-30 ปี
อายุ 31-40 ปี อายุ 41-50 ปี อายุ 51-60 ปี และอายุ 61 ปีขึ้นไป
มีคา่ เฉลีย่ รวม อยูใ่ นระดับมาก โดยทีแ่ รงจูงใจของผูเ้ ข้าชมการแข่งขัน
กีฬาฟุตบอลลีกอาชีพทีม่ อี ายุ 26-30 ปี และอายุ 31-40 ปี มีคา่ เฉลีย่
มากที่สุด (X̄ = 4.22, SD = 0.82) (X̄ = 4.22, SD = 0.90) ตาม
ล�ำดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า โดยส่วนมากมีค่าเฉลี่ยรวม
อยูใ่ นระดับมาก โดยทีแ่ รงจูงใจของผูเ้ ข้าชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
ลีกอาชีพ ด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของผู้ชมอายุ 61 ปีขึ้นไป
มีค่าเฉลี่ยรวมมากที่สุด (X̄ = 4.57, SD = 0.66)
		 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบ
แรงจูงใจของผูเ้ ข้าชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพในประเทศไทย
จ�ำแนกตามอายุ พบว่า ผู้ชมกีฬาฟุตบอลอาชีพที่มีอายุแตกต่างกัน
มีแรงจูงใจของผูเ้ ข้าชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพไม่แตกต่างกัน
		 3.3 แรงจูงใจของผู้เข้าชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
ลีกอาชีพในประเทศไทย จ�ำแนกตามระดับการศึกษา ม.6/ปวช.,

ณรงค์ฤทธิ์ นิ่มมาก
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ซึง่ เมือ่ พิจารณาจากความข้อมูลเชิงประจักษ์แล้ว ก็จะพบว่า ฟุตบอล
ไทยลีกไม่ได้มีการแข่งขันในสนามทุกวัน จะแข่งขันสัปดาห์ละ 1 วัน
ในช่วงของสุดสัปดาห์ จึงไม่สามารถน�ำมาใช้เป็นกิจกรรมในการหลีก
หนีจากชีวิตประจ�ำวันได้ และการแข่งขันมีทั้งการเป็นทีมเหย้าและ
ทีมเยือน ซึง่ มีเรือ่ งของเวลาในการเดินทางและลักษณะทางกายภาพ
ของสนามแข่งขันมาเกี่ยวข้อง ท�ำให้การไปชมการแข่งขันพร้อมกับ
ครอบครัวนั้นเป็นเรื่องที่ยากพอสมควร
เมื่อพิจารณาปัจจัยที่ผู้ชมกีฬาฟุตบอลให้ความส�ำคัญ
3 อันดับแรก ได้แก่ ปัจจัยแรงจูงใจด้านด้านความรู้ในกีฬาฟุตบอล
ด้านความเร้าใจและด้านความบันเทิง ตามล�ำดับ สอดคล้องกับ
การศึกษาของ Tokuyama & Greenwell (2011) ที่ท�ำการศึกษา
แรงจูงใจในกลุม่ ผูช้ มการแข่งขันการฟุตบอลเมเจอร์ลกี ซึง่ การศึกษา
พบว่า ปัจจัยด้านการเข้ากลุม่ สังคม และสุนทรียภาพของการแข่งขัน
มีอทิ ธิพลในทางบวกต่อการชมการแข่งขันฟุตบอล นัน่ หมายความว่า
การที่ ผู ้ ช มจะเข้ า มาดู แข่ ง ขั น ฟุ ต บอลนั้ น เขาจะต้ อ งมี ค วามรู ้
ในกีฬาฟุตบอล ไม่วา่ จะเป็นในเรือ่ งของกฎกติกา ความเข้าใจในประวัติ
ของทีม รวมถึงวิธีการแข่งขัน เป็นต้น ดังนั้นนักการตลาดหรือ
ผู้บริหารสโมสรกีฬาฟุตบอล ต้องมีการให้ความรู้เกี่ยวกับฟุตบอล
ในมิติต่าง ๆ ผ่านช่องทางการสื่อสารการตลาดหลากหลายรูปแบบ
อภิปรายผล
แรงจูงใจเป็นปัจจัยภายในทางจิตวิทยาของผู้บริโภคที่มี เพื่อให้ผู้ชมกีฬาฟุตบอลได้เข้าใจในกีฬาฟุตบอลให้มากที่สุด อีกทั้ง
อิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ปัจจัยภายในที่มา ยังต้องเน้นให้การแข่งขันเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ซึง่ จะเป็นการสร้าง
จากตัวผู้บริโภคนับได้ว่าเป็นปัจจัยส�ำคัญ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรม ความบันเทิงและความเร้าใจให้กลับมายังผู้ชมกีฬาฟุตบอลอีกด้วย
ในส่วนผลเปรียบเทียบแรงจูงใจของผู้เข้าชมการแข่งขัน
ผู้บริโภคในการระบุว่าจะซื้อหรือไม่ และต้องการสินค้าหรือบริการ
ในลักษณะใด (Schiffman, Kanuk and Hansen, 2012) การที่ กีฬาฟุตบอลลีกอาชีพในประเทศไทย จ�ำแนกตามปัจจัยลักษณะ
ผู้บริโภคแสดงพฤติกรรมออกมา เกิดจากแรงจูงใจที่อยู่ภายในตัว ส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ทีพ่ บว่า ผูช้ มกีฬาฟุตบอลอาชีพ
ผู ้ บ ริ โ ภค เนื่ อ งจากความต้ อ งการที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ การตอบสนอง ในประเทศไทยทีม่ เี พศ อายุ และสถานภาพสมรสต่างกัน มีแรงจูงใจ
นักการตลาดจึงจ�ำเป็นต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับแรงจูงใจ อันน�ำไป ของผู้เข้าชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพโดยรวมไม่แตกต่าง
สู่การวิจัยแรงจูงใจของผู้บริโภค ซึ่งเป็นประโยชน์กับนักการตลาด ส่วนผู้ชมกีฬาฟุตบอลอาชีพในประเทศไทยที่มีระดับการศึกษา
ในการน� ำ ไปใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ในการตั ด สิ น ใจด้ า นการตลาด (วุ ฒิ อาชีพ และรายได้รวมทัง้ หมดต่อเดือนแตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการ
ชมกีฬาฟุตบอลอาชีพโดยรวมทีแ่ ตกต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษา
สุขเจริญ, 2559)
จากผลการวิจัยจะเห็นว่า แรงจูงใจด้านครอบครัว และ ของ กิตติคุณ บุญเกตุ และปรีชา วิจิตรธรรมรส (2557) ท�ำการ
การหลีกหนีจากชีวติ ประจ�ำวัน มีคา่ เฉลีย่ เป็นอันดับรองสุดท้ายและ ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์
อันดับสุดท้าย ตามล�ำดับ สอดคล้องกับการศึกษาของ Mehus ยูไนเต็ดของผู้บริโภคในจังหวัดบุรีรัมย์ และพบว่า ปัจจัยลักษณะ
(2005) ชีใ้ ห้เห็นว่า มีเหตุผลสองประการทีส่ ำ� คัญว่าท�ำไมคนถึงเลือก พื้ น ฐานส่ ว นบุ ค คลที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องสโมสร
เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา คือ การเข้าสังคมและความตืน่ เต้น ซึง่ ผูช้ มกีฬา ฟุตบอล ได้แก่ เพศ อาชีพและรายได้ ส่วนปัจจัยด้านอายุ การศึกษา
ฟุตบอลอาชีพ จะมีความเกีย่ วพันกับนักกีฬาและการเป็นสมาชิกของ และสถานภาพสมรสไม่มีอิทธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ของสโมสร
ทีมนั้น ๆ ดังนั้นการเข้าชมกีฬาฟุตบอลอาชีพจึงเป็นเป็นกิจกรรม ฟุตบอล ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลเป็นปัจจัยภายในที่เป็นลักษณะ
นันทนาการที่ส่งผลกับการมีส่วนร่วมทางอารมณ์ ด้านความเร้าใจ เฉพาะของบุคคล ซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งชี้ความเป็นปัจเจกบุคคล และเป็น
และความรื่นรมย์ ผ่านการเคลื่อนไหว การเข้าสังคม และธรรมชาติ สิ่ ง ที่ ก� ำ หนดลั ก ษณะของแรงจู ง ใจ หรื อ การมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ
ของกีฬาฟุตบอลมากกว่าใช้เป็นกิจกรรมส�ำหรับครอบครัวและ สถานการณ์ต่าง ๆ ของบุคคลนั้น ๆ การน�ำเอาปัจจัยลักษณะ
การใช้หลีกหนีจากชีวิตประจ�ำวัน ดังนั้นสโมสรกีฬาฟุตบอลจึงต้อง ส่วนบุคคลมาเป็นตัวแปรในการศึกษา จึงเป็นสิง่ จ�ำเป็นต่อการวางแผน
น�ำข้อมูลนี้มาเป็นข้อมูลพิจารณาประกอบในการส่งเสริมการตลาด การท�ำการตลาดในธุรกิจกีฬากีฬาฟุตบอล ดังนั้นนักการตลาดหรือ
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		 3.6 แรงจูงใจของผู้เข้าชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
ลีกอาชีพในประเทศไทย จ�ำแนกตามรายได้รวมทั้งหมดต่อเดือน
ต�ำ่ กว่า 15,000 บาท 15,001 - 25,000 บาท 25,001 - 35,000 บาท
และ 35,001 บาทขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก โดยที่
แรงจูงใจของผูเ้ ข้าชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพทีม่ รี ายได้รวม
ทั้งหมดต่อเดือน 15,001 - 25,000 บาท มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (X̄ =
4.24, SD = 0.84) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า โดยส่วนมาก
มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก โดยที่แรงจูงใจด้านความชื่นชอบ
ในกีฬาฟุตบอลของผู้ชมกีฬาฟุตบอลอาชีพที่มีรายได้รวมทั้งหมด
ต่อเดือน 15,001 - 25,000 บาท มีค่าเฉลี่ยรวมมากที่สุด (X̄= 4.38,
SD = 0.74)
		 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบ
แรงจูงใจของผูเ้ ข้าชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพในประเทศไทย
จ�ำแนกตามรายได้รวมทั้งหมดต่อเดือน พบว่า ผู้ชมกีฬาฟุตบอล
อาชีพที่มีรายได้รวมทั้งหมดต่อเดือนแตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการ
ชมกีฬาฟุตบอลอาชีพโดยรวมที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
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ผู้บริหารสโมสรกีฬาฟุตบอล ต้องมีการศึกษารูปแบบของแรงจูงใจ
ของผู ้ ช มกี ฬ า เพื่ อที่จะได้น�ำไปใช้ในการวางแผนการตลาดให้
ตอบสนองความต้องการของผูช้ มกีฬา ซึง่ จะส่งผลให้เกิดการส่งเสริม
ให้ผู้ชมกีฬาฟุตบอล เข้ามาชมการแข่งขันในสนามมากขึ้น อันจะ
น�ำมาซึ่งการสร้างความนิยมในสโมสรและรายได้ที่เข้ามายังสโมสร
ต่อไป
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน และศึกษาความ
พึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดยใช้การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานแก่นักศึกษาวิชาเอกสังคมศึกษา โดยการวิจัยครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมาย
คือ นักศึกษาวิชาชีพครูสาขาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 4 จ�ำนวน 28 คน ในปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
ประกอบด้วย 1) มคอ.3 ของรายวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ส�ำหรับสาขาสังคมศึกษา 2) แผนการสอนรายวิชานวัตกรรมการจัด
การเรียนรู้ส�ำหรับสาขาสังคมศึกษา จ�ำนวน 7 แผน จ�ำนวน 21 ชั่วโมง 3) แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดยใช้การสอน
แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน ใช้แบบสอบถามเพือ่ ส�ำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาวิชาเอกสังคมศึกษาต่อการจัดการเรียนรูโ้ ดยการใช้การสอน
แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก เก็บข้อมูลจากนักศึกษาสาขาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 4 เพื่อน�ำจากการสัมภาษณ์น�ำมา
รวบรวมวิเคราะห์โดยวิเคราะห์เนื้อหา ด้านแบบสอบถามน�ำมาวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วน�ำค่าเฉลี่ยที่ได้
แปลความหมาย
ผลการวิจัยพบว่า 1) การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานสามารถจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาวิชาชีพครูสาขาสังคมศึกษา
ซึ่งจากการวิจัยนี้ผลของการทดลองใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา การจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบดังกล่าวนักศึกษาได้เกิดทักษะประสบการณ์องค์ความรู้ ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้ ด้านการตั้ง
ถิ่นฐาน นักศึกษาสามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ในรายวิชาภูมิศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจของชุมชนน�ำมาประยุกต์ใช้ในรายวิชาเศรษฐศาสตร์
ด้านทักษะการท�ำงานและทักษะการสือ่ สารและทักษะชีวติ นักศึกษาใช้วธิ กี ารสอบถาม สังเกตและสัมภาษณ์คนในชุมชนเพือ่ น�ำมาออกแบบ
แผนการสอนที่สามารถใช้ในโรงเรียนได้ นักศึกษาสามารถน�ำความรู้มาสอบสอนหน้าชั้นเรียนโดยใช้สถานการณ์จ�ำลองได้ 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�ำส�ำคัญ : การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน, นักศึกษาวิชาชีพครู, สังคมศึกษา
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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.
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สิ่งใหม่ ๆ เสมอ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมส�ำหรับการแก้ปัญหา
สังคมศึกษามีบทบาทส�ำคัญเป็นอย่างยิ่งในสังคมโลก ในการด�ำรงชีวิตเพื่อให้เด็กได้ประสบผลส�ำเร็จในการเรียนรู้และ
ปัจจุบันและสังคมโลกในอนาคต ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ ด�ำเนินชีวิตอย่างมีความสุข (อารี พันธ์มณี, 2552 : 19) เนื่องจาก
ั หาทีห่ ลากหลาย
ในการด�ำรงชีวิตของมนุษย์ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ ในสังคมปัจจุบนั ผูเ้ รียนจะพบเจอกับสถานการณ์ปญ
ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากร การทีจ่ ะท�ำให้ผเู้ รียนมีระบบการคิดเป็นขัน้ เป็นตอน เป็นความคิดที่
ที่มีอยู่อย่างจ�ำกัด เข้าใจถึงการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย แปลกใหม่และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ความคิดสร้างสรรค์เป็น
กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่าง ๆ เกิดความเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน กระบวนการฝึกความคิดที่ส�ำคัญ การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
มีความอดทน อดกลัน้ ยอมรับในความแตกต่าง มีคณ
ุ ธรรม สามารถ จึงเป็นการแยกแยะข้อมูลข่าวสาร ปัญหาและสถานการณ์รอบตัว
น�ำความรูไ้ ปปรับใช้ในการด�ำเนินชีวติ เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ วิพากษ์วิจารณ์และประเมินสถานการณ์รอบตัวด้วยหลักเหตุผล
และสังคมโลก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 132) รัฐบาลไทยได้ และข้อมูลที่ถูกต้อง รับรู้ปัญหา สาเหตุของปัญหา หาทางเลือกและ
ประกาศนโยบาย Creative Thailand โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์
เป็ น พื้ น ฐานของการพั ฒ นาประเทศ ตลอดจนระบบเศรษฐกิ จ ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ประกอบด้วย
การวิจัยถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ที่ครูสามารถน�ำไป กระบวนการแก้ปัญหา ผ่านกระบวนการคิดสร้างสรรค์ และการคิด
ใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน และพัฒนาการจัดการ อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ เป็ น ทั ก ษะที่ ส ามารถฝึ ก ฝนและพัฒ นาได้
เรี ย นรู ้ ใ ห้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ดั ง นั้ น การวิ จั ย จึ ง มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ กระบวนการดังกล่าวเป็นหน้าที่ที่ส�ำคัญของผู้สอนที่มีส่วนช่วยให้
กระบวนการเรียนรู้ ซึ่งครูต้องท�ำวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ผู้เรียนเกิดทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (วัชรา เล่าเรียนดี,
ให้เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา (ส�ำนักงานคณะ 2556 : 52) การจัดการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันจึงต้องเน้นผู้เรียนเป็น
กรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2553) พระราชบัญญัติการศึกษา ส� ำ คั ญ และต้ อ งส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้ เรี ย นมี ทั ก ษะในการเรี ย นรู ้ ส� ำ คั ญ
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553) 4 ประการ ได้แก่ ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ทักษะด้านการค้นคว้า
ประกอบกับความคาดหวังทางสังคมที่มีต่อครูว่าครูเป็นวิชาชีพ หาความรู้ ทักษะด้านการสื่อสาร และทักษะด้านการคิดสร้างสรรค์
ชั้นสูงจะต้องมีผลงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพ การจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity-Based
ผู้เรียน เพราะฉะนั้นแล้วครูจะต้องพัฒนาสมรรถนะทักษะความ Learning : CBL) เป็นหนึ่งในวิธีของการจัดการเรียนการสอน
สามารถ ความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านการวิจัยเพื่อแก้ปัญหา โดยมีผเู้ รียนเป็นส�ำคัญ โครงสร้างหลักของรูปแบบการเรียนการสอน
การเรี ย นรู ้ ข องผู ้ เรี ย นและยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษา อี ก ทั้ ง แบบสร้างสรรค์เป็นฐานออกแบบตามทฤษฎีด้านการวัดความคิด
กระบวนการวิจัยนั้นยังเป็นวิธีการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ สร้างสรรค์ของศาสตราจารย์อี พอล ทอร์แรนซ์ (E. Paul Torrance)
แนวทางการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์แบบความคิดแนวขนานของ
เรียนรู้และคุณภาพของผู้เรียนอย่างได้มีประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เอ็ดเวิร์ด เดอโบโน (Edward de Bono) และทฤษฎีความคิด
ส�ำหรับสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (หลักสูตรแกนกลาง สร้างสรรค์น�ำมาสร้างรูปแบบการเรียนแบบใหม่ ซึ่งเป็นการเรียน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560) (2560 : 120) ซึ่งเป็นหลักสูตร แบบ Active Learning คือ การจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน
เพือ่ การจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานให้ความส�ำคัญต่อนโยบายและมีแนวคิด ตื่นตัวในการค้นคว้าแทนที่จะรอรับการบรรยายแบบเดิม นักเรียน
ทีต่ อ้ งสอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม มีความสุขในการเรียน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์
สภาพแวดล้อมและความรู้สังคมศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่าง การสือ่ สารและการท�ำงานเป็นทีมของนักเรียนมีเพิม่ มากขึน้ การจัด
รวดเร็ว เพือ่ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนของชาติ โดยการยกระดับ การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน มี 5 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 กระตุ้น
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับ ความสนใจ ขั้นที่ 2 ตั้งปัญหาและแบ่งกลุ่มตามความสนใจ ขั้นที่ 3
สากล สอดคล้องกับประเทศไทย โลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งในชีวิต ค้นคว้าและคิด ขั้นที่ 4 น�ำเสนอผลงาน และขั้นที่ 5 ประเมินผล
ั นาทักษะทีจ่ ำ� เป็นต่ออนาคต ต้องเปลีย่ นแปลง
ประจ�ำวันของเรามีปัญหาเกิดขึ้นตลอดเวลา การแก้ปัญหาอย่าง จะช่วยให้ผเู้ รียนได้พฒ
สร้างสรรค์นบั เป็นความคิดรูปแบบหนึง่ ทีต่ อ้ งอาศัยทัง้ องค์ประกอบ ทัศนะ (Perspectives) กระบวนทัศน์แบบดั้งเดิม (Tradition
ของการแก้ปญ
ั หาและความคิดสร้างสรรค์ ซึง่ เป็นความสามารถทาง Paradigm) ไปสู่กระบวนทัศน์ใหม่ (New Paradigm) ที่ให้โลก
สติปญ
ั ญาทีต่ อ้ งอาศัยความสามารถในการจัดการเรียนการสอน เพือ่ ของนักเรียนและโลกความเป็นจริงเป็นศูนย์กลางของกระบวนการ
พัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าหากเด็กได้รับการกระตุ้นให้ เรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ที่ไปไกลกว่าการได้รับความรู้แบบง่าย ๆ ไปสู่
แก้ปญ
ั หาอย่างสร้างสรรค์ยอ่ มท�ำให้เด็กมีอสิ ระทางความคิด มีความ การเน้ น การพั ฒ นาทั ก ษะและทั ศ นคติ ทั ก ษะการคิ ด ทั ก ษะ
คิดนอกกรอบและแสวงหาแนวทาง วิธีการต่าง ๆ ในการสร้างสรรค์ การแก้ ปั ญหา ทั ก ษะองค์ ก าร ทั ศ นคติ เชิ ง บวก เคารพตนเอง
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นักศึกษา และเพื่อตอบจุดเน้นของหลักสูตร คณะครุศาสตร์และ
มหาวิทยาลัยที่มุ่งผลิตครูชั้นวิชาชีพที่สามารถบูรณาการความรู้
ทักษะ และคุณธรรม จริยธรรมแห่งวิชาชีพ ไปสู่การจัดการศึกษา
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี รักการเรียนรู้ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม สามารถเผชิญปัญหาหรือวิกฤตได้ด้วยสติปัญญา และอยู่
ร่วมกับผูอ้ นื่ ได้อย่างมีความสุข และเป็นส่วนส�ำคัญในการขับเคลือ่ น
ประเทศไปสู่เป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ ซึ่งเป็นกระบวนการในการจัด
การศึกษาอย่างสร้างสรรค์นนั้ เป็นระบบและทุกส่วนมีความสัมพันธ์
ซึ่งกันและกัน โดยมุ่งเน้นไปที่การคิดของ “คน” ซึ่งเป็นคนสร้าง
“สื่อ” และเป็นผู้สร้าง “สภาพแวดล้อม” ซึ่งการใส่ความสร้างสรรค์
เข้าไปสู่สังคมนั้น ต้องเริ่มต้นที่การใส่ความสร้างสรรค์เข้าไปในคน
เป็นอันดับแรก และจากนั้นสิ่งที่เหลือก็จะตามมาและท้ายที่สุด
ประเทศไทยก็จะได้ผลลัพธ์ (Output) ที่มีคุณภาพ คือ เป็นคนที่มี
คุณธรรม จริยธรรม และความดีงาม อันควรจะเป็นผลของการ
จัดการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ของสังคมไทย โดยสาขาสังคมศึกษา
มีการจัดการเรียนการสอนในด้านวิชาชีพครู และวิชาเอก ซึง่ วิชาเอก
ประกอบไปด้วย 5 สาระ ได้แก่ สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด�ำเนินชีวิตในสังคม
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ และสาระที่ 5
ภูมิศาสตร์ ดังนั้นสังคมศึกษาจึงเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ใน
ทุกสังคมทุกด้านของการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน เพื่อช่วยให้ผู้เรียน
ได้นำ� ความรูไ้ ปใช้และปรับตัวได้ในทุกสังคม ทุกประเทศของการอยู่
ร่วมกันอย่างสงบสุข และสังคมศึกษาสะท้อนให้เห็นถึงความเป็น
ศาสตร์ต้นแบบแห่งการบูรณาการ น�ำความรู้มาจากกลุ่มวิชาทาง
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศาสตร์อนื่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องสังคมศึกษา
จึงต้องมีการจัดการเรียนการสอนทีส่ ร้างสรรค์เพือ่ ให้ครูสงั คมศึกษา
ได้นำ� ความรูท้ งั้ ด้านวิชาชีพครูและวิชาเอก น�ำไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอนสังคมศึกษาในระดับโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากทีส่ ดุ ดังนัน้ การจัดการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์
เป็นฐานที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาวิชาชีพครู
ก่อนที่มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนั้น ได้แก่ รูปแบบการสอน
แบบสร้างสรรค์เป็นฐานและมีการทดลองใช้การสอนแบบสร้างสรรค์
เป็นฐาน เพือ่ พัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ เพือ่ ให้สอดคล้องและบรรลุผล
กับสมรรถนะวิชาชีพครูสังคมศึกษา ดังนั้นครูสังคมศึกษาจึงจ�ำเป็น
ต้องศึกษาความรูพ้ นื้ ฐานเกีย่ วกับสังคมศึกษา เพือ่ น�ำมาใช้ในการจัด
การเรียนรูส้ งั คมศึกษาให้สอดคล้องกับธรรมชาติวชิ าของสังคมศึกษา
ต่อไป (พิชาติ แก้วพวง, 2563 : 1)
จากเหตุผลและความส�ำคัญดังที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัย
ในฐานะทีเ่ ป็นครูผสู้ อนได้เห็นถึงความส�ำคัญและตระหนักด้านการจัด
การเรียนการสอนเพื่อสอดคล้องและเหมาะสมกับผู้เรียนในยุค
ปัจจุบันเพื่อน�ำไปใช้ในอนาคตได้จริง จึงได้เลือกศึกษาจัดการเรียน
การสอนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานและศึกษา
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นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ทักษะการสื่อสาร ทักษะและค่านิยม
ทางเทคโนโลยี ความเชือ่ มัน่ ตนเอง ความคิดยืดหยุน่ การจูงใจตนเอง
และความตระหนักในสภาพแวดล้อม และเหนืออื่นใดคือ ความ
สามารถใช้ความรู้อย่างสร้างสรรค์ (วิริยะ ฤาชัยพานิชย์, 2558 : 8)
เด็กไทยในยุคใหม่เป็นคนยุคเจนเนอเรชัน (Generation Z)
เป็นเด็กชาวเน็ตหรือพวกที่ชอบใช้อินเทอร์เน็ต ดังที่ วิจารณ์ พานิช
(2556 : 4) กล่าวว่า การศึกษาลักษณะนิสยั เพือ่ ประโยชน์ทางการตลาด
ครูเพื่อศิษย์อาจช่วยกันศึกษารวบรวมลักษณะของเด็กไทยยุคใหม่
เอาไว้ใช้ในการออกแบบการเรียนรู้ การเรียนรู้ที่แท้จริงในโลกจริง
หรือชีวิตจริง การเรียนวิชาในห้องเรียนยังไม่ใช่การเรียนรู้ที่แท้จริง
ยังเป็นการเรียนทีส่ มมติ ดังนัน้ ครูเพือ่ ศิษย์จงึ ต้องออกแบบการเรียนรู้
ให้ศิษย์ในสภาพที่ใกล้เคียงชีวิตจริงที่สุด การจัดการในชั้นเรียน
กระบวนการหนึ่งที่สามารถช่วยขัดเกลาและกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้เพื่อน�ำไปศึกษาและค้นคว้าต่อไปได้ โดยในอดีตที่ผ่านมา
พบว่า ส่วนใหญ่การเรียนการสอนในประเทศไทยใช้การศึกษา โดย
ครูเป็นศูนย์กลางเน้นการท่องจ�ำ ส่งผลให้ผเู้ รียนได้รบั ความรูใ้ นช่วง
ระยะสั้น แต่ขาดทักษะในด้านต่าง ๆ การเรียนการสอนในรูปแบบ
ดังกล่าวไม่สามารถพัฒนาทักษะทีส่ ำ� คัญต่อตัวผูเ้ รียน โดยเฉพาะกับ
โลกปัจจุบันและการเตรียมตัวของนักศึกษาฝึกสอนเพื่อไปเป็นครู
ในอนาคต ดังที่ ทิศนา แขมมณี (2555 : 11) ได้กล่าวไว้ว่า การจัด
การเรียนการสอนในลักษณะทีค่ รูเป็นศูนย์กลางนัน้ ยึดครองอ�ำนาจ
ในการเรียนของผู้เรียนมานาน
ในส่วนด้านงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาใน
ระดับอุดมเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ ศศิธร จันทมฤก
(2561 : 156) ได้วิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการศึกษาวไลยอลงกรณ์
ส�ำหรับการศึกษายุค 4.0 : การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ
เป็นรูปแบบเชิงมโนทัศน์ที่พัฒนาจากกระบวนการวิจัย มีการศึกษา
ข้อมูลด้านการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งระดับประเทศและ
ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
การวิเคราะห์และสังเคราะห์และผลิตภาพ ทดลองใช้กระบวนการ
เรียนรูใ้ นบริบทของมหาวิทยาลัย ปรับปรุงองค์ประกอบของรูปแบบ
ผลพบว่า รูปแบบการจัดการศึกษาวไลยอลงกรณ์ส�ำหรับการศึกษา
ยุค 4.0 : การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ ประกอบด้วย
กระบวนการเรียนรู้ส�ำคัญ 4 ระยะ ได้แก่ 1. ระยะก่อนการพัฒนา
ผลิตภาพ 2. ระยะพัฒนาผลิตภาพ 3. ระยะหลังพัฒนาผลิตภาพ
ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ระดับรายวิชา และ 4. ระยะเผยแพร่และ
น�ำไปใช้ประโยชน์ ซึง่ เป็นการขับเคลือ่ นระดับมหาวิทยาลัย รูปแบบ
การจัดการศึกษาวไลยอลงกรณ์ปัจจัยเอื้อต่อกระบวนการเรียนรู้
ได้แก่ นโยบายของมหาวิทยาลัย หน่วยงาน ศูนย์ส�ำนักต่าง ๆ และ
คณะเป็นหน่วยงานการขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้
ดั ง นั้ น ผู ้ วิ จั ย จึ ง สนใจในด้ า นการจั ด การศึ ก ษาอย่ า ง
สร้างสรรค์โดยใช้การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานในการพัฒนา
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วิธีการด�ำเนินการวิจัย

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ตามวัตถุประสงค์
ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอน
แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน ผู้วิจัยศึกษาเอกสารที่เกีย่ วข้องด้านการจัด
การเรียนการสอน รูปแบบการสอนสร้างสรรค์เป็นฐาน วัตถุประสงค์
ที่ 2 ด้านความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดยใช้การสอนแบบ
สร้างสรรค์เป็นฐานแก่นกั ศึกษาวิชาเอกสังคมศึกษา ใช้การวิเคราะห์
ค่าเฉลี่ย ผลการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพทั่วไป ได้แก่ เพศ
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่
Smart Phone Computer Internet
ตอนที่ 2 วิ เ คราะห์ ห าค่ า เฉลี่ ย และค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐานของความพึงพอใจของนักศึกษาวิชาเอกสังคมศึกษาต่อ
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน โดย
จ�ำแนกเป็น 3 ฐาน ได้แก่ Find out what is right, Custom design,
Creative presentation

าชภ

ัฏรำ

ในการวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ
การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานเพื่อเตรียมพร้อมก่อนออกฝึกสอน
ส�ำหรับนักศึกษาสาขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาสาขาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 4
จ�ำนวน 28 คน ที่ลงทะเบียนในรายวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
สังคมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 การเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
ในการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)

รรณ

วัตถุประสงค์การวิจัย

ี

1. เพื่อศึกษาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ
การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดยใช้
การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานแก่นักศึกษาวิชาเอกสังคมศึกษา

จากแบบสอบถาม น�ำมาวิเคราะห์โดยวิเคราะห์ขอ้ มูลตอนที่ 1 ข้อมูล
สถานภาพทั่วไป ได้แก่ เพศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสะสม ด้วย
วิเคราะห์ค่าความถี่ และร้อยละ แล้วน�ำเสนอเป็นตารางประกอบ
ความเรียง ข้อมูลตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา น�ำมา
วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard deviation) แล้วน�ำค่าเฉลี่ยที่ได้แปลความหมาย
น�ำเสนอในรูปของตารางประกอบความเรียง โดยแปลความหมาย
ของค่าเฉลี่ย ในการเก็บข้อมูลด้านแบบสัมภาษณ์ จ�ำนวน 5 ฉบับ
โดยเก็บจากนักศึกษาจ�ำนวน 5 คน โดยใช้วิธีการสุ่มไม่เจาะจง
น�ำข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา

ไพพ

ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดยใช้การสอนแบบสร้างสรรค์
เป็นฐานแก่นักศึกษา การเสริมสร้างให้ผู้เรียนได้คิดเป็น คิดอย่าง
สร้างสรรค์ เกิดประเด็นในการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
และใช้ในการฝึกและปฏิบัติจริงในชั้นเรียน

การเก็บรวบรวมข้อมูล
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ครูผู้สอนชี้แจงข้อมูลขั้นตอนกระบวนการศึกษา วิธีการ
ด�ำเนินการเพื่อให้เข้าใจวัตถุประสงค์และวิธีการตอบแบบสอบถาม
จากนั้นควบคุมติดตามเก็บข้อมูลด้วยตนเองโดยผู้วิจัยแบ่งกิจกรรม
การเรียนการสอนเป็น 3 กิจกรรมหลัก ตามกระบวนการในการจัด
การเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 1. Find out what is
right ใช้เวลา 2 คาบเรียน เป็นกิจกรรมกลุ่มโดยครูกระตุ้นและสร้าง
แรงบันดาลใจ โดยใช้แผนทีท่ างกายภาพ น�ำเสนอให้นกั ศึกษาดู และ
ใช้ค�ำถามเป็นการกระตุ้นความคิดในสิ่งที่ผู้เรียนสนใจ 2. Custom
design ใช้เวลา 5 คาบเรียน เป็นกิจกรรมกลุ่มที่นักศึกษาใช้เกม
ค้นหาขุมทรัพย์ ในการค้นหาศัพท์ 5 ค�ำ จากนั้นน�ำค�ำศัพท์ 5 ค�ำ
เชื่อมโยงเข้ากับ 5 สาระการเรียนรู้ โดยแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม
(ตามสาระภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง
ศาสนา) โดยเขียนลงในกระดาษปรุ๊ฟแล้วน�ำเสนองานหน้าชั้นเรียน
และลงพืน้ ทีศ่ กึ ษาเก็บข้อมูลด้วยตนเอง 3. Creative presentation
ใช้เวลา 7 คาบเรียน เป็นกิจกรรมเดีย่ วทีน่ กั ศึกษาเขียนแผนการสอน
ด้วยตนเอง โดยน�ำองค์ความรู้จากขั้น 1 และ 2 โดยใช้ออกแบบ
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในเรือ่ งทีต่ นเองสนใจ ในพืน้ ทีท่ ไี่ ด้
จากการศึกษางานกลุ่ม โดยออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ลงในแผนการสอนของตนเอง และทดลองสอนหน้าชัน้ เรียน จนครบ
จ�ำนวนของนักศึกษา 28 คน แล้วแจกแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูล

ผลการวิจัย

จากงานวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาการจัด
การเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน
ค้นพบว่า การจัดการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานนั้น
สามารถจั ด การเรี ย นการสอนให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู สาขา
สังคมศึกษา เนือ่ งมาจากสาระเนือ้ หาของสาขาวิชาทีป่ ระกอบไปด้วย
ทัง้ 5 สาระ สามารถน�ำมาบูรณาการในสาขาได้ โดยการศึกษาครัง้ นี้
มีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในสาระที่นักศึกษาถนัด เพื่อน�ำไปประกอบ
การเรียนการสอน ดังนั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม จึงมิใช่การเรียนแต่เนื้อหาความรู้ แต่ต้องการให้
ผูเ้ รียนเป็นนักวิเคราะห์เพือ่ แก้ปญ
ั หา น�ำความรูไ้ ปใช้ในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้จัดโอกาสให้ผู้เรียนได้ส�ำรวจความเป็นไปในสังคมและ
ในโลก พิจารณาว่ามนุษย์ พูด เขียน ประเมิน คิดค�ำนวณ วิเคราะห์
สร้างจินตนาการ ต่อสู้ และพากเพียรพยายามในเรื่องต่าง ๆ กัน
ขวัญดาว ปิ่นทองพันธุ์
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เป็นฐาน

บรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์

ไพพ

รรณ

ี

1. ครูควรเหลือเวลาให้เด็กค้นคว้ามาก ๆ คุยมาก ๆ
น�ำเสนอมาก ๆ ใช้เวลาในการสอนให้น้อยลงและมักจะเดินสอน
ตามกลุ่มมากกว่าการสอนรวม
2. หลีกเลีย่ งการอธิบายอย่างละเอียด แต่จะพยายามให้
เด็กค้นหาค�ำตอบเอง ครูมักจะตอบค�ำถามด้วยค�ำถามเพื่อให้เด็ก
สนใจต่อในการสอน
3. ผู้เรียนมักกลัวผิด เพราะผู้สอนมักจะมีค�ำตอบที่ถูก
เอาไว้แล้ว
4. ครูควรหลีกเลี่ยงการตัดสินแบบเด็ดขาด เช่น ถูกต้อง
ผิด แต่จะใช้วิธีถามว่าแน่ใจหรือไม่ ท�ำไมคิดอย่างนั้นหรือเพื่อน ๆ
คิดเห็นในเรื่องนี้อย่างไร
5. บรรยากาศของ Creativity-based Learning (CBL)
ที่ส�ำคัญมาก ๆ คือ การสนับสนุนให้คิด
6. ใช้เรื่องที่เด็กสนใจเป็นเนื้อหาน�ำ และค้นคว้า และ
เนื้อหาวิชาความรู้ตามต�ำราเป็นตัวตามช่วงเวลาเรียนควรยาวกว่า
90 นาที และอาจเรียนหลายวิชาพร้อมกัน
7. ขึ้นกับปัญหาที่ตั้งเกี่ยวโยงกับวิชาใดบ้าง ครูอาจสอน
พร้อม ๆ กัน 2-3 วิชาในห้องเรียนเดียวกัน Creativity-based
Learning (CBL) จะเน้นให้เด็กสนใจพัฒนาการตนเองในด้านต่าง ๆ
จึงไม่จ�ำเป็นต้องวัดผลครั้งเดียว
8. ควรมีการวัดผลและรายงานผลให้เด็กรู้และพัฒนา
ตนเองในแต่ละด้าน Creativity-based Learning (CBL)
9. ครูจะเป็นผู้รับฟังเรื่องราวจากเด็กคิด น�ำเสนอและ
เรียนรู้ไปพร้อม ๆ กันกับเด็ก
จากการวิจยั ครัง้ นีเ้ มือ่ มีการทดลองใช้กระบวนการในการ
จัดการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานโดยมีเกมค้นขุมทรัพย์
เป็นตัวขับเคลือ่ นกระตุน้ ทางความคิดและหาข้อมูลทีแ่ ท้จริงจากการ
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในด้านที่ตนเองถนัดแล้วน�ำมาประยุกต์ใช้กับ
วิชาชีพครู โดยน�ำเนื้อมาออกแบบแผนการสอนและนักศึกษาสอน
หน้าชั้นเรียน ในด้านบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนแบบ
สร้างสรรค์เป็นฐาน ครูเป็นผูเ้ ป็นโค้ช ชีแ้ นะ แนะน�ำ ดังเช่นในหนังสือ
ห้องเรียนแห่งอนาคตเปลี่ยนครูให้เป็นโค้ช เขียนโดย กมลรัตน์
ฉิมพลี (2559 : 4) ฉีกกฎการเรียนการสอนแบบเดิม ๆ เพิ่มพลัง
การเรียนรู้ให้เด็กไทยด้วยห้องเรียนสร้างสรรค์อย่างแท้จริง ด้าน
ข้อมูลก่อนลงพื้นที่จริงและแนะน�ำเรื่องการน�ำข้อมูลมาใช้กับการ
ออกแบบแผนการสอน ผลที่พบปรากฏว่านักศึกษาได้เกิดทักษะ
ประสบการณ์ เกิดองค์ความรู้ด้วยตนเอง ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้
พบด้านปรากฏการณ์ทางพืน้ ทีข่ องชุมชนในการวิจยั ครัง้ นีค้ อื ชุมชน
ริมทะเลสาบสงขลา ด้านการตั้งถิ่นฐานที่นักศึกษาสามารถน�ำมาใช้
สอนในรายวิชาภูมิศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจของชุมชน น�ำความรู้จาก
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อย่างไร สังคมศึกษาเชื่อมโยงกิจกรรมที่มนุษย์ท�ำ โดยเน้นทั้งเรื่อง
วรรณกรรม ศิลปะ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ในอดีต ปัจจุบัน และ
อนาคตเข้าด้วยกัน ศักยภาพการเป็นพลเมืองดีให้แก่ผู้เรียน โดยมี
เป้าหมายของการพัฒนาความเป็นพลเมืองดี ซึง่ ถือเป็นความรับผิดชอบ
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชา
สังคมจึงเป็นวิชาที่บูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อน�ำความเป็นเนื้อของ
วิชาเอกดังกล่าวเรียนรู้เกี่ยวกับคน ทรัพยากร สิ่งแวดล้อมทั้งทาง
กายภาพและชีวภาพ เพื่อมนุษย์ได้เรียนรู้ปรับตัวอยู่ได้ท่ามกลาง
การเปลี่ ย นแปลงในทุ ก ขณะ ดั ง นั้ น การจั ด การเรี ย นการสอน
ในรายวิชาสังคมศึกษาจึงมีรปู แบบการสอนทีเ่ น้นการพัฒนาในทุก ๆ
ด้าน ดังเช่น ทิศนา แขมมณี (2554 : 7) ระบุไว้ว่า “รูปแบบ
การเรียนการสอนในปัจจุบัน หากจ�ำแนกตามวัตถุประสงค์ของ
รูปแบบ สามารถแบ่งได้เป็น 5 หมวดหมู่ คือ เน้นการพัฒนาด้าน
พุทธิพสิ ยั เน้นการพัฒนาด้านจิตพิสยั เน้นการพัฒนาด้านทักษะพิสยั
เน้นการพัฒนาด้านทักษะกระบวนการ และเน้นการบูรณาการ”
ดังนั้นงานวิจัยชิ้นนี้ใช้แนวคิดการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน
Creativity-based Learning Model เป็นหลักในการศึกษา โดย
วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ (2558 : 4) กล่าวว่า การสอนรูปแบบนี้เป็นรูป
แบบการสอนที่พัฒนาต่อยอดมาจากการสอนแบบปัญหาเป็นฐาน
(Problem-based Learning: PBL) ซึง่ เป็นหนึง่ ในแนวทางการสอน
แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เป็นการสอนที่ท�ำให้ผู้เรียนตื่นตัวอยากรู้
อยากเรียน (Active Learning) แทนที่การสอนแบบบรรยาย
(Lecture Method) แบบเดิ ม การเรี ย นการสอนท� ำ โดยใช้
กระบวนการ และบรรยากาศ ดังนี้
กระบวนการในการจัดการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์
เป็นฐาน
1. สร้างแรงบันดาลใจ กระตุน้ ความอยากรู้ (Inspiration)
2. เปิดโอกาสให้ค้นหา รวบรวมข้อมูล แยกแยะและน�ำ
มาสร้างเป็นความรู้ (Self-Study)
3. การสอนมักจะท�ำเมื่อมีค�ำถาม เป็นการสอนแบบ
รายคนหรือรายกลุ่มมากกว่าการสอนรวม
4. ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสหาทางแก้ปัญหาด้วยตนเอง
(Individual Problem Solving)
5. ใช้เกมให้มสี ว่ นร่วมในการเรียนรูใ้ นห้องเรียน (Gamebased Learning)
6. แบ่งกลุ่มท�ำโครงงาน (Team Project)
7. ให้น�ำเสนอผลงาน ด้วยวิธีการต่าง ๆ (Creative
Presentation)
8. ใช้การวัดผลที่เป็นการวัดผลด้านต่าง ๆ ออกมาตาม
เป้ า หมายที่ ไ ด้ อ อกแบบไว้ (Informal Assessments and
Multidimensional Assessment Tool)
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ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

จากสถานที่จริงน�ำมาอธิบายประกอบการสอบสอนและการน�ำมา
อธิบายให้เพือ่ น ๆ ทัง้ ในชัน้ เรียนและนอกชัน้ เรียนได้เข้าใจ เกิดความ
กระจ่างชัดมากขึ้น”
นักศึกษาหญิงคนหนึง่ (11 กุมภาพันธ์, 2563). สัมภาษณ์.
นักศึกษาสาขาสังคมศึกษา. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กล่าวว่า
“ดิฉันยังขาดความแม่นย�ำในเนื้อหาและยังต้องศึกษาหาความรู้
รอบตัวให้มากขึน้ เพือ่ ทีจ่ ะน�ำความรูม้ าประยุกต์ใช้ในการเขียนแผน
การจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การออกแบบชิ้นงาน ใบงาน
และสื่อการสอน”
นักศึกษาชายคนหนึ่ง (11 กุมภาพันธ์, 2563). สัมภาษณ์.
นักศึกษาสาขาสังคมศึกษา. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กล่าวว่า
“ปัญหาในการขาดความรู้ก่อนที่จะลงพื้นที่ในโรงเรียน ท�ำให้ได้
ข้อมูลน�ำเอาปัญหาต่าง ๆ มาแก้ไข โดยใช้องค์ความรู้ที่ได้ศึกษาวิชา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา”
นักศึกษาหญิงคนนึ่ง (11 กุมภาพันธ์, 2563). สัมภาษณ์.
นักศึกษาสาขาสังคมศึกษา. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา “จากการ
ลงพื้นที่ท�ำให้ได้เรียนรู้สภาพสังคมในหลาย ๆ ด้าน ด้านวัฒนธรรม
สังคมวัฒนธรรม และทางธรรมชาติ ซึง่ มีความเกีย่ วข้องกับสาขาวิชา
ที่เรียน ซึ่งการน�ำมวลความรู้จากประสบการณ์มาใช้นั้นต้องอาศัย
การบันทึกข้อมูลทั้งการเขียน จากการสัมภาษณ์ หรืออ่านแหล่ง
ข้อมูล และการบันทึกภาพ ซึ่งหากลงพื้นที่แล้วขาดการปฏิสัมพันธ์
การสืบค้น ไม่สอบถามข้อมูล ก็จะได้เพียงแค่การเที่ยวชมเท่านั้น
การน�ำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ ควรมีการแยกแยะไตร่ตรองข้อมูลทีไ่ ด้
มา น�ำไปใช้ให้เหมาะสมกับสาระจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้”
นักศึกษาชายท่านหนึง่ (11 กุมภาพันธ์, 2563). สัมภาษณ์.
นักศึกษาสาขาสังคมศึกษา. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา “จากการ
ลงพื้นที่ได้ไปศึกษามานั้นได้น�ำมาประยุกต์ใช้ในรายวิชาเรียน คือ
การสอนนั้นเราสามารถเล่าถึงสถานที่จริงได้ และสามารถบอกถึง
ประวัติความเป็นมาได้อย่างถูกต้อง”
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จากตาราง 1 พบว่า นักศึกษา มีความพึงพอใจของนักศึกษา
วิ ช าเอกสั ง คมศึ ก ษาต่ อ การจั ด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ ก ารสอนแบบ
สร้างสรรค์เป็นฐาน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน
ทีพ่ บว่าความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบดังกล่าว
นักศึกษามีความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ ในด้านตอน Find out
what is right เนือ่ งจากฐานนีน้ กั ศึกษาได้คน้ หาประเด็นในเรือ่ ง ด้าน
ที่ตนเองสนใจ และคะแนนด้านความพึงพอใจมาก ได้แก่ ด้านตอน
Custom design นักศึกษามีความพึงพอใจล�ำดับคะแนนอยูใ่ นล�ำดับ
มาก โดยด้านนี้นักศึกษามีความพึงพอใจเนื่องจากมีความเป็นอิสระ
ในการออกแบบงานเพื่อสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด เพื่อ
เขียนจุดประสงค์การจัดการเรียนการสอนได้ ตลอดจนในช่วงของ
การสอนทั้งสามช่วง ได้แก่ ขั้นน�ำเข้าสู่บทเรียน ขั้นสอน ขั้นสรุป
นักศึกษามีความเป็นอิสระในการออกแบบในฉบับที่ตนเองถนัด
และสอดคล้องกับพื้นที่ท้องถิ่นบริบทของโรงเรียนและกลุ่มผู้เรียน
เป็นต้น และในคะแนนความพึงพอใจล�ำดับสุดท้าย คือ ช่วง Creative
presentation ในช่วงการน�ำเสนอ โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์
มีคะแนนความพึงพอใจล�ำดับสามเนื่องจากนักศึกษามีความกังวล
ไม่สามารถตีโจทย์ได้จึงระดับความพึงพอใจต�่ำสุด และอยู่ในช่วง
ระดับความพึงพอใจมาก
ด้านความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดยใช้การสอน
แบบสร้างสรรค์เป็นฐานนักศึกษาอยู่ในระดับดีทุกรายการ โดยที่
สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการสอนในชั้นเรียนเหมาะกับ
สภาพและสอดคล้องกับบริบทท้องถิน่ ของโรงเรียนในสามจังหวัด คือ
เขตพืน้ ทีบ่ ริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้แก่ จังหวัด
สงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดพัทลุง การวิจยั ครัง้ นีใ้ ช้เวลา 1 ภาคเรียน
ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการสั ม ภาษณ์ ป รากฏว่ า ด้ า นการจั ด
การเรียนการสอนในรายวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรูเ้ ฉพาะสาขา
สั ง คมศึ ก ษา โดยใช้ ก ารเรี ย นการสอนในรู ป แบบมโนทั ศ น์ ม วล
ประสบการณ์เชิงพื้นที่ พบว่า “นักศึกษาสามารถน�ำข้อมูลจากการ
ลงพื้นที่ น�ำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน เช่น การน�ำภาพถ่าย

S.D.
0.506
0.832
0.863
0.68

ไพพ

ตารางที่ 1 ด้านความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน
n=28
การใช้การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน
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จากการวิจยั พบว่า ด้านความพึงพอใจในการจัดการเรียน สังคมศึกษาต่อการจัดการเรียนรูโ้ ดยการใช้การสอนแบบสร้างสรรค์
การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานโดยมีการวิเคราะห์หาค่าเฉลีย่ และ เป็นฐาน โดยจ�ำแนกเป็น 3 ช่วงของการเรียนการสอน ตามตาราง 1
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของนักศึกษาวิชาเอก ดังนี้
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นักศึกษาได้ลงภาคสนามในครั้งนี้ในพื้นที่ชุมชนริมทะเลสาบสงขลา
1. ผลจากการศึกษาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ ท�ำให้นักศึกษาได้ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการท�ำงาน
รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน พบว่า สามารถจัดการเรียน และทักษะการสื่อสารและทักษะชีวิต ทักษะเหล่านี้ล้วนเกิดจาก
การสอนให้แก่นักศึกษาวิชาชีพครูสาขาสังคมศึกษา เนื่องมาจาก การเรียนรูป้ ฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลกับสิง่ แวดล้อม ดัง Kurt Zadek
สาระเนื้อหาของสาขาวิชาที่ประกอบไปด้วยทั้ง 5 สาระ สามารถน�ำ Lewin (1951) ระบุไว้ว่า สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้มี 2 ชนิด ได้แก่
มาบูรณาการในสาขาได้ โดยการศึกษาครัง้ นีม้ กี ารลงพืน้ ทีเ่ ก็บข้อมูล 1) สิ่ ง แวดล้ อ มทางกายภาพ 2) สิ่ ง แวดล้ อ มทางจิ ต วิ ท ยา ซึ่ ง
ในสาระที่นักศึกษาถนัด ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา สิ่งแวดล้อมทั้ง 2 จะมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่เป็นพลวัต
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 (คณะอนุกรรมการการปฏิรปู การเรียนรู้ : 2543) พฤติกรรมการเรียนรู้จะขึ้นอยู่กับสภาพสิ่งแวดล้อมในขณะปัจจุบัน
หมวด 4 แนวทางการจั ด การศึ ก ษามาตรา 24 จึ ง ได้ ก� ำ หนด ซึ่งแสดงออกมามีเป้าหมายและมีพลัง เมื่อบุคคลมีความต้องการ
กระบวนการเรียนรู้ ได้ก�ำหนดไว้ว่า “ต้องจัดเนื้อหาสาระและ ที่จะเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยครั้งนี้ที่นักศึกษาได้เรียนรู้กับ
กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดและความแตกต่าง สิ่งแวดล้อมทั้งสองจึงเกิดการเรียนรู้ จากกระบวนการรับรู้ และ
ของผู ้ เรี ย น ฝึ ก ทั ก ษะกระบวนการคิ ด การจั ด การ การเผชิ ญ กระบวนการคิด เพื่อแก้ปัญหาได้ เป็นผลงานเชิงประจักษ์ เช่น
สถานการณ์ และประยุกต์ใช้เพือ่ ป้องกัน และแก้ไขปัญหา ให้ผเู้ รียน ชิ้นงานการจ�ำลองพื้นที่ทางกายภาพชุมชนควนขนุน เป็นต้น
2. ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดย
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ ให้ท�ำได้ คิดเป็น ท�ำเป็น
รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ผสมผสานสาระความรู้ ใช้การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานแก่นกั ศึกษาวิชาเอกสังคมศึกษา
ด้านต่าง ๆ อย่างสมดุล รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมและ ด้ า นความพึ ง พอใจต่ อ การเรี ย นการสอนโดยใช้ ก ารสอนแบบ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา ผูส้ อนสามารถจัดบรรยากาศ สร้างสรรค์เป็นฐานของนักศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด X̄ = 4.55
สภาพแวดล้อมสื่อการเรียน อ�ำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนเกิดการ และ S.D. = 0.506 (ในฐาน Find out what is right เป็นฐาน
เรียนรู้ และใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ การค้นหาจากการสังเกต พบว่า นักศึกษามีความสุข สนุกในชัน้ เรียน
ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกัน จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่ ในช่วงการค้นหาข้อมูล เนื่องมาจากเริ่มแรกจะมาจากการใช้ค�ำ
หลากหลาย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการ น�ำทาง ค�ำที่ตนเองตอบแล้วน�ำมาระบุบนกระดาษ จนครบ 28 คน
เรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานการณ์” และสอดคล้องกับ หลังจากนั้น น�ำค�ำมาจัดกลุ่ม ยึดตามเนื้อหาสาระทั้ง 5 แล้วแยก
การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดย เป็นกลุม่ เพือ่ ค้นหาด้านข้อมูลเชิงพืน้ ที่ และข้อมูลด้านมาตรฐานและ
มีเนื้อหาจัดการเรียนรู้ตาม (กรมวิชาการ, 2547 : 11) ได้ระบุไว้ใน ตัวชี้วัด สังเกตพบว่า นักศึกษามีการช่วยกันในกระบวนการค้นหา
คู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ ด้านมาตรฐานและตัวชี้วัดของแต่ละระดับชั้นได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
วัฒนธรรม หน้าที่ 7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นกลุ่ม ทฤษฎี (Maynard W.Shelly, 1975 : 252-268) ได้กล่าวความ
สาระการเรียนรูท้ ตี่ อ้ งเรียนตลอด 12 ปี การศึกษาตัง้ แต่ระดับประถม พึงพอใจว่าเป็นความรูส้ กึ สองแบบของมนุษย์ คือ ความรูส้ กึ ทางบวก
ศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นกลุม่ สาระการเรียนรูท้ ี่ และความรูส้ กึ ทางลบ ความรูส้ กึ ทางบวกเป็นความรูส้ กึ ทีเ่ มือ่ เกิดขึน้
ประกอบมาจากหลายแขนงวิชา จึงมีลักษณะเป็นสหวิทยาการ โดย แล้วจะท�ำให้เกิดความสุข ความสุขนี้เป็นความรู้สึกที่แตกต่างจาก
น�ำวิทยาการจากแขนงวิชาต่าง ๆ ในสาขาสังคมศาสตร์มาหลอมรวม ความรู้สึกทางบวกอื่น ๆ กล่าวคือ เป็นความรู้สึกที่มีระบบย้อนกลับ
เข้าด้วยกัน ได้แก่ ภูมศิ าสตร์ ประวัตศิ าสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิตศิ าสตร์ ความสุขสามารถท�ำให้เกิดความสุขหรือความรู้สึกทางบวกเพิ่มขึ้น
จริยธรรม ประชากรศึกษา สิง่ แวดล้อมศึกษา รัฐศาสตร์ สังคมวิทยา ได้อกี ดังนัน้ จะเห็นได้วา่ ความสุขเป็นความรูส้ กึ ทีส่ ลับซับซ้อน และ
ปรัชญาและศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ ความสุขนี้จะมีผลต่อบุคคลมากกว่าความรู้ทางบวกอื่น ๆ สิ่งหนึ่งที่
วัฒนธรรม จึงเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริม จะท�ำให้เกิดความรู้พึงพอใจของมนุษย์ ได้แก่ ทรัพยากร หรือสิ่งเร้า
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีต่อบ้านเมืองและพลโลกต่อไป การ การวิเคราะห์ระบบความพึงพอใจ คือ การศึกษาว่าทรัพยากรหรือ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนเชิงสร้างสรรค์เป็นฐาน สิ่ ง เร้ า แบบใดเป็ น สิ่ ง ที่ ต ้ อ งการที่ จ ะท� ำ ให้ เ กิ ด ความพอใจ และ
สามารถใช้ได้จริงกับสังคมศึกษา และมีประโยชน์ตอ่ นักศึกษาทีเ่ รียน ความสุขแก่มนุษย์ ความพอใจจะเกิดได้มากที่สุดเมื่อมีทรัพยากร
ในช่วงก่อนการออกฝึกสอนเป็นการทบทวนวิธีการจัดการเรียน ทุกอย่างที่เป็นความต้องการครบถ้วน
สรุปได้ว่า ในการด�ำเนินกิจกรรมใด ๆ ก็ตามผู้ปฏิบัติจะ
การสอนโดยนักศึกษาสามารถบูรณาการเนือ้ หาทัง้ 5 สาระได้ ได้แก่
ภูมศิ าสตร์ ประวัตศิ าสตร์ ศาสนา หน้าทีพ่ ลเมือง เศรษฐศาสตร์ โดย เกิดความพึงพอใจต่อการท�ำงานจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสิ่งจูงใจ
น�ำเนื้อหานั้นไปออกแบบเพื่อเขียนแผนการสอนให้สอดคล้องกับ แรงกระตุ้นเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
มาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางได้และจากการที่ ในการด�ำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนก็เช่นกันที่จัดการเรียนรู้
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นอกสถานที่ เรียนรู้ในสถานที่จริง ประสบการณ์จริง ผู้เรียนจะเกิด
ความพึงพอใจในการเรียนนั้น ผู้เรียนต้องมีแรงจูงใจที่จะอยากเรียน
ซึ่งผู้สอนต้องค�ำนึงถึงสิ่งที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจหลาย ๆ ด้าน เช่น การ
จัดบรรยากาศ สถานการณ์ เทคนิคการสอนทีด่ ี ให้ผเู้ รียนมีสว่ นร่วม
ในการวางแผนตามความต้ อ งการ เปิ ด โอกาสให้ ผู ้ เรี ย นได้ มี
ปฏิสัมพันธ์กัน การยกย่องชมเชย การให้รางวัล ให้ผู้เรียนเกิดความ
รู้สึกภาคภูมิใจในความส�ำเร็จ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี
จะท�ำให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการเรียน
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทย ส�ำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้ได้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลการอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทยก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย
ชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทย ส�ำหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยเทคนิค SQ4R 3) เพือ่ เปรียบเทียบผลการอ่าน
วิเคราะห์วรรณคดีไทยก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทย ส�ำหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1
ด้วยเทคนิค KWL PLUS และ 4) เพื่อเปรียบเทียบผลการอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทยของนักเรียนที่ศึกษาด้วยชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
วิเคราะห์วรรณคดีไทยด้วยเทคนิค SQ4R กับ เทคนิค KWL PLUS ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านค่าย จํานวน 60 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยคือ 1) ชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทยด้วย เทคนิค SQ4R กับเทคนิค KWL PLUS 2) แบบทดสอบวัดผล
การอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทย 3) แผนการจัดการเรียนรู้ สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
และการทดสอบที
ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทยด้วยเทคนิค SQ4R กับเทคนิค KWL PLUS ส�ำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 83.83/82.44 2) ผลการอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทยก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทย ส�ำหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยเทคนิค SQ4R หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาํ คัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผลการอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทยก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทย
ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยเทคนิค KWL PLUS หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4) ผลการอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทยของนักเรียนที่ศึกษาด้วยชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทย ด้วยเทคนิค SQ4R กับ
เทคนิค KWL PLUS ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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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.
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ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ประจ�ำชาติ เป็นสมบัติทาง
วัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ และเสริมสร้างบุคลิกภาพ
ของคนในชาติให้มีความเป็นไทย นอกจากนั้นภาษาไทยยังเป็น
เครือ่ งมือส�ำคัญในการติดต่อสือ่ สาร เพือ่ สร้างความเข้าใจ และสร้าง
สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ท�ำให้สามารถประกอบกิจธุระ การงานและด�ำรง
ชีวติ ร่วมกันในสังคมประชาชาติได้อย่างสันติสขุ ภาษาไทยยังเป็นสือ่
ที่แสดงถึงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม ประเพณี โดย
บันทึกไว้เป็นวรรณคดี และวรรณกรรมอันล�้ำค่า ภาษาไทยจึงเป็น
สมบัตขิ องชาติทคี่ วรค่าแก่การเรียนรูเ้ พือ่ อนุรกั ษ์ และสืบสานให้อยู่
คู่ชาติไทยสืบไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552 : 1)
การอ่านเป็นรากฐานส�ำคัญของการศึกษาเล่าเรียน ท�ำให้
มีความรอบรู้ มีความเจริญ งอกงามทางสติปัญญา คนที่มีความ
สามารถในการอ่านจะเป็นผู้ที่มีโอกาสประสบความส�ำเร็จในชีวิต
สูงกว่าคนทีไ่ ร้ความสามารถในการอ่าน การอ่านจึงมีความส�ำคัญต่อ
ชีวิตมนุษย์ คนอ่านมาก ย่อมรู้ และมีประสบการณ์ สามารถน�ำ
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้ เพราะท�ำให้รู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง การจัดการเรียนการสอน
ในโรงเรียนถือว่าการอ่านเป็นหัวใจส�ำคัญของการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
เนื่องจากกิจกรรมในโรงเรียนประมาณร้อยละ 80-90 ต้องอาศัย
การอ่านเป็นส�ำคัญ (Strang, 1976 : 11 อ้างถึงใน ศศิธร สุริยวงศ์,
2556 : 1) ดังนั้นการอ่านจึงส�ำคัญส�ำหรับการเรียนรู้ของผู้เรียน
ซึง่ ต้องได้รบั การขัดเกลาจากครู และได้รบั การจัดการเรียนการสอน
อย่างเข้าใจจึงจะช่วยให้ผู้เรียนประสบความส�ำเร็จในการเพิ่มพูน
ความรู้ต่าง ๆ
การอ่านวิเคราะห์เป็นทักษะการอ่านในระดับที่สูงกว่า
การอ่านทัว่ ไป มิใช่เป็นการอ่านเพือ่ ความเพลิดเพลินเพียงอย่างเดียว
แต่เป็นการอ่านเพื่อพินิจพิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ จากเรื่องที่อ่านเพื่อน�ำ
ไปสู่การสร้างองค์ความรู้ ความคิด และรู้จักวิเคราะห์ เปรียบเทียบ
สังเคราะห์ ให้สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาในอนาคต
ได้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 2) ทักษะการคิดวิเคราะห์จึงเป็น
จุดเริ่มต้นในการต่อยอดองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ของเด็ก ทั้งการ
แก้ปัญหา การตัดสินใจ รวมถึงการมีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งปัจจุบัน
พบว่าเด็กไทยขาดทักษะดังกล่าวมากขึน้ อาจมีสาเหตุมาจากวิธกี าร
เลี้ยงดูจากพ่อแม่ หรือแนวการสอนของครู (เดลินิวส์, ออนไลน์,
2557 ก) สอดคล้องกับเดลินิวส์ (ออนไลน์, 2557 ข) ที่ได้ให้แนวคิด
เกีย่ วกับทักษะความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของเด็กไทยว่ายัง
อยูใ่ นระดับต�ำ่ จ�ำเป็นอย่างยิง่ ในการเร่งพัฒนา รวมถึงการพัฒนาครู
ผูส้ อนให้จดั กิจกรรมต่าง ๆ เพือ่ ให้เกิดการพัฒนาในสถานศึกษา และ
ให้สังคมของเด็กเปรียบเสมือนห้องปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะ
ส�ำคัญในด้านนี้

การทดสอบวัดความรู้นานาชาติ PISA (Programme for
International Student Assessment) ซึ่งท�ำการทดสอบโดย
องค์การเพือ่ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation
for Economic co-operation and Development-OECD)
ได้ท�ำการเผยแพร่ผลการทดสอบ PISA ของปี 2558 ใน 3 วิชาหลัก
ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และทักษะการอ่าน พบว่า เด็กไทย
ไม่มกี ารพัฒนาจากการทดสอบในครัง้ ก่อน โดยผลของทักษะการอ่าน
อยู่อันดับที่ 57 ยังคงตามหลังประเทศเวียดนาม ซึ่งอยู่อันดับที่ 32
และปัญหาดังกล่าวจึงเป็นปัญหาที่ครูผู้สอนควรให้ความสนใจที่จะ
หาวิธีการจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้
เท่าเทียมต่างประเทศ (ดวงจันทร์ วรคามิน, 2559 : ออนไลน์)
การอ่ า นวรรณคดี ไ ทยซึ่ ง เป็ น ภู มิ ป ั ญ ญาของกวี ห รื อ
นักประพันธ์ไทย เปรียบเสมือนเพชรล�้ำค่าเป็นสมบัติคู่แผ่นดินไทย
มาทุกยุคทุกสมัย ซึ่งสะท้อนภาพของสังคมไทยตามทัศนะและ
ประสบการณ์ของกวีทอี่ ยูใ่ นสังคมนัน้ ๆ หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กําหนดเนื้อหาของการศึกษา
วรรณคดีวรรณกรรมไว้ คือ การวิเคราะห์วรรณคดีวรรณกรรมเพื่อ
หาข้อมูล แนวความคิด คุณค่าของงานประพันธ์ เพือ่ ความเพลิดเพลิน
โดยกําหนดไว้ในสาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม และกําหนด
มาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนไว้ว่า ผู้เรียนต้องเข้าใจและแสดง
ความคิดเห็นวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า
นํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 55)
โรงเรี ย นบ้ า นค่ า ย อ� ำ เภอบ้ า นค่ า ย จั ง หวั ด ระยอง
ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการจัดการเรียนรูก้ ารอ่านคิดวิเคราะห์
วรรณคดี ไ ทยของนั ก เรี ย นมาโดยตลอด เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้ เรี ย น
เห็นคุณค่าและความส�ำคัญของวรรณคดีไทย แต่ปจั จุบนั ปัญหาด้าน
ผู้สอนวรรณคดีไทยในปัจจุบันยังมุ่งเน้นให้ผู้เรียนถอดค�ำประพันธ์
หาค�ำศัพท์ ซึ่งวิธีการสอนดังกล่าวนั้นเป็นประโยชน์ เพราะจะท�ำให้
ผูเ้ รียนเข้าใจเนือ้ หาได้แต่อาจจะเข้าใจเนือ้ หาของวรรณคดีไทยเพียง
ผิวเผิน ไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้ง วิธีการสอนดังกล่าวอาจส่งผลท�ำให้
ผู้เรียนเกิดทัศคติไม่ดีต่อการเรียนวรรณคดีไทย ดังค�ำสัมภาษณ์ของ
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการสอนวรรณคดีไทย ประพนธ์ เรืองณรงค์ (2557 :
68) กล่าวไว้ว่า ปัญหาการสอนวรรณคดีไทยส่วนหนึ่งเกิดจากครูที่
บางท่านใช้วิธีการสอนแบบ “ป้อนความรู้” เช่น อธิบายเนื้อค�ำศัพท์
เพียงอย่างเดียว ท�ำให้ผลการเรียนรูด้ า้ นอืน่ ๆ ไม่เจริญงอกงาม และ
ครูยังขาดการจัดกิจกรรมที่สร้างเสริมให้ผู้เรียนสนใจวรรณคดีไทย
คือ ครูต้องท�ำให้ผู้เรียน “เรียนสนุกและเรียนได้ผลตามหลักสูตร”
ชุดกิจกรรมจึงเป็นสือ่ การเรียนรูอ้ กี รูปแบบหนึง่ ทีส่ ามารถ
พัฒนาผู้เรียนได้ ซึ่งชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2545 : 120) กล่าวว่า
ชุดกิจกรรมช่วยเร้าความสนใจของนักเรียนต่อสิ่งที่ก�ำลังศึกษา
เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ช่วยสร้าง
ความพร้อม ความมั่นใจแก่ผู้สอน เพราะชุดกิจกรรมผลิตไว้เป็น
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วิเคราะห์ขนั้ สูง จึงน�ำเทคนิคการสอนอ่านแบบ SQ4R ซึง่ เป็นเทคนิค
ที่มุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการคิดขั้นสูง กับเทคนิค KWL PLUS ที่มุ่ง
เน้นพัฒนาการอ่านวิเคราะห์ โดยอาศัยความรู้เดิมของผู้เรียน
มาพัฒนาการอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทย เพื่อให้นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านค่าย อ�ำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
มีทักษะการอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทยในวิชาภาษาไทยดียิ่งขึ้น
ตามล�ำดับ

ไพพ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่ อ พั ฒ นาชุ ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ มการอ่ า นวิ เคราะห์
วรรณคดีไทย ด้วยเทคนิค SQ4R กับเทคนิค KWL PLUS ส�ำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลการอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทย
ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านวิเคราะห์
วรรณคดีไทย ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยเทคนิค
SQ4R
3. เพื่อเปรียบเทียบผลการอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทย
ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านวิเคราะห์
วรรณคดีไทยส�ำหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยเทคนิค KWL
PLUS
4. เพื่อเปรียบเทียบผลการอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทย
ของนักเรียนที่ศึกษาด้วยชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านวิเคราะห์
วรรณคดีไทยด้วยเทคนิค SQ4R กับเทคนิค KWL PLUS ส�ำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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หมวดหมู่ หยิบใช้ได้ทันที สามารถแก้ปัญหาความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ท�ำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามความสามารถ ความถนัด
ความสนใจของผู้เรียน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้นอกจากจะใช้สอนได้
ตรงตามเนื้อหาวิชา และจุดประสงค์ของหลักสูตรแล้วยังสามารถ
ช่วยพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนท�ำให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้อย่างรวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน (เลิศศิริ เต็มเปี่ยม, 2554 : 49)
ข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับกัญญรัตน์ เวชศาสตร์ (2557 :
82) ที่กล่าวเกี่ยวกับปัญหาด้านวิธีการสอนอ่านวรรณคดีไทย สรุป
ได้ว่า เด็กในปัจจุบันเป็นเด็กที่กล้าแสดงออก ดังนั้นการให้เด็ก
นั่งเรียนเฉย ๆ ฟังและจดตามที่ครูสอนจึงเป็นการสอนที่ท�ำให้เด็ก
เบื่อได้ เมื่อเด็กเบื่อวรรณคดีก็จะขาดความสนใจในเนื้อหา ท�ำให้
ไม่สามารถเก็บเกี่ยวสาระต่าง ๆ จากการเรียนได้ ฉะนั้นครูควรหา
เทคนิคการสอนใหม่ ๆ หรือสื่อการสอน เพื่อท�ำให้วรรณคดีไม่เป็น
เรื่องน่าเบื่อ
เทคนิคการสอนแบบ SQ4R เป็นเทคนิคที่ใช้ส�ำหรับ
การอ่านวิเคราะห์เพื่อให้เกิดกระบวนการคิดขั้นสูง เทคนิคดังกล่าว
จะช่วยพัฒนาความเข้าใจในการอ่านได้อย่างลึกซึ้ง เพราะมีล�ำดับ
ขั้นตอนในการอ่านเพื่อวิเคราะห์ไปตามขั้นตอนให้ผู้เรียนสามารถ
แสวงหาค�ำตอบได้ โดยใช้ค�ำถามส�ำคัญ คือ Survey (การอ่านอย่าง
คร่าว ๆ) Question (การตั้งค�ำถาม) Read (การอ่านอย่างละเอียด)
Record (การจดบันทึก) Recite (การสรุปใจความส�ำคัญ) Reflect
(การวิเคราะห์วิจารณ์) (สุคนธ์ สิทธพานนท์, 2553 : 289-290)
นอกจากเทคนิค SQ4R แล้วอีกเทคนิคหนึง่ ซึง่ เป็นเทคนิคทีเ่ หมาะสม
ในการสอนอ่านวิเคราะห์ คือ เทคนิค KWL PLUS ซึง่ เทคนิคดังกล่าว
มีขนั้ ตอนในการสอนอ่าน คือ ขัน้ ที่ 1 กิจกรรมก่อนการอ่าน 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 โดยผู้เรียนต้องอาศัยองค์ความรู้เดิม
และศึกษาเรื่องราวใหม่ พร้อมน�ำมาเปรียบเทียบกันให้เห็นถึงความ
แตกต่างและความชัดเจนของเนื้อหาวรรณคดีนั้น ๆ ให้เข้าใจลึกซึ้ง
ยิ่งขึ้น (วัชรา เล่าเรียนดี, 2552 : 146 - 147)
จากเหตุผลและความส�ำคัญที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยใน
ฐานะที่ เ ป็ น ครู ผู ้ ส อนได้ ต ระหนั ก และเห็ น ความส� ำ คั ญ ของการ
พัฒนาการอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทย จึงสนใจน�ำเรื่องราวของ
วรรณคดีไทยมาเป็นพืน้ ฐานในการพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
วิเคราะห์วรรณคดีไทย เพราะวรรณคดีคือสมบัติทางภูมิปัญญา
ที่ทรงคุณค่าควรค่าแก่การธ�ำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย และเพื่อฝึกฝน
ผู ้ เรี ย นในการอ่ า นวิ เ คราะห์ คิ ด วิ เ คราะห์ ใ ห้ มี ก ระบวนการคิ ด
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อุปกรณ์และวิธีดําเนินการวิจัย

ในวิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นาชุ ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การอ่ า น
วิเคราะห์วรรณคดีไทยด้วยเทคนิค SQ4R กับเทคนิค KWL PLUS
ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีรายละเอียดดังนี้
ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อ�ำเภอ
บ้านค่าย จังหวัดระยอง ส�ำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 18 จ�ำนวน 444 คน
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง ได้ แ ก่ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านค่าย อ�ำเภอบ้านค่าย
จังหวัดระยอง ส�ำนักเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จ�ำนวน
60 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดย
วิธีจับฉลาก
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
1. ชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทย
ด้วยเทคนิค SQ4R กับเทคนิค KWL PLUS ส�ำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 จ�ำนวน 4 ชุดกิจกรรม ได้แก่ การอ่านวิเคราะห์
เรือ่ ง โคลงโลกนิต,ิ การอ่านวิเคราะห์เรือ่ ง สุภาษิตพระร่วง, การอ่าน

ัฏรำ

ไพพ

รรณ

ี
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1. ชุดกิจกรรมสงเสริมการอานวิเคราะห วรรณคดีไทยดวยเทคนิ ค SQ4R กั บเทคนิ ค KWL PLUS สําหรับนักเรียน
ชั้นเรืมัธอ่ ยมศึ
ษาปเขาทอง
ที่ 1 จํานวน
4 ชุดากินวิ
จกรรม
ไดแนกทิ านพื
การอน้ าบ้นวิานเคราะห
่อง าโคลงโลกนิ
ติ,ดการอ
านวิเคคราะห
ง สุภาษิ
ตพระร
วง, บัตร
วิเคราะห์
ง นิรกาศภู
และการอ่
เคราะห์
วิธีกเรืารอ่
นวิเคราะห์
้วยเทคนิ
SQ4Rเรื่อและ
KWL
PLUS,
การอานวิเคราะห เรื่ อง นิ ราศภู เขาทอง และการอ านวิเคราะหนิ ทานพื้ นบ านภาคตะวันออก ภายในชุด กิ จกรรมแตล ะชุ ด
ภาคตะวันออก ภายในชุดกิจกรรมแต่ละชุด ประกอบด้วย ค�ำชี้แจง กิจกรรมฝึกวิเคราะห์ตามเทคนิค SQ4R และเทคนิค KWL PLUS
ประกอบด วย คํ าชี้ แ จงสํ า หรับ ครูผู ส อน, คํ าชี้ แ จงสํ าหรั บ ผู เรีย น, ขั้ น ตอนการใช ชุด กิ จกรรม, แบบทดสอบก อนเรีย น,
ส�ำหรับแบบทดสอบหลั
ครูผู้สอน ค�ำชี้แจงส�
รียน้อขัหา,
้นตอนการใช้
จกรรม,
บัตรกิดวจยเทคนิ
กรรมเกม
เฉลยแบบทดสอบและเฉลยบั
ตรกิ
จกรรมกเป็นต้น
ง เรียำหรั
น, บบัผูต้เรเนื
คําชี้แจงวิชธุดีกกิารอ
านวิเคราะห
ค SQ4R
และ KWL PLUS, บัต รกิ
จกรรมฝ
แบบทดสอบก่
ยน แบบทดสอบหลั
งเรียนคบัKWL
ตรเนืPLUS,
้อหา ค�ำบัชีต้แรกิ
จงจกรรมเกม, เฉลยแบบทดสอบและเฉลยบัตรกิจกรรม เปนตน
วิเคราะหอนเรี
ตามเทคนิ
ค SQ4R และเทคนิ

ภาพประกอบ
1 ชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทย
ภาพประกอบ 1 ชุดกิจกรรมสงเสริมการอานวิเคราะหวรรณคดีไทย
ด้วยเทคนิ
ค SQ4R
กับ กัเทคนิ
ค คKWL
มัธกยมศึ
ดวยเทคนิ
ค SQ4R
บ เทคนิ
KWL PLUS
PLUS สํส�าำหรัหรั
บนับกนัเรีกยเรีนชัย้นนชั
มัธ้นยมศึ
ษาปกที่ษาปี
1 ที่ 1

มห
าว

ิทยา

ลัยร

าชภ

2. แผนการจั
การเรี
ข องชุ ดงเสริ
กิ จมกรรมส
า นวิ เงคราะห
ว รรณคดี
ไ ทย ดววรรณคดี
ยเทคนิไคทยด้
SQ4R
2. แผนการจั
ดการเรียดนรู
ข้ องชุยดนรู
กิจกรรมส่
การอ่านง เสริชุมดการอ
กิจกรรมส่
เสริมการอ่
านวิเคราะห์
วยเทคนิค
สํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 1 จํ า นวน 8 แผน แผนละ 50 นาที รวม 16 คาบ แผนดั ง กล า วใช ส อนประกอบ
วิเคราะห์วรรณคดีไทย ด้วยเทคนิค SQ4R ส�ำหรับนักเรียนชั้น SQ4R กับเทคนิค KWL PLUS ส�ำหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1
กับชุ ด กิ จกรรม จํ านวน 4 ชุ ด กิ จกรรม ซึ่ งมี ขั้ นตอนของเทคนิ ค นี้ 6 ขั้น ตอน คื อ การอานอย างคราว ๆ, การตั้ ง คํ าถาม
มัธยมศึการอ
กษาปีานอย
ที่ 1 าจ�งละเอี
ำนวนยด,
8 แผน
แผนละ
นาทีปใจความสํ
รวม 16 คาบ
จ�ำนวน
30วข้ิจอารณ
ใช้เวลา
การจดบั
นทึก,50การสรุ
าคัญ, การวิ
เคราะห
เปนต1นคาบ
แผนดังกล่าวใช้สอนประกอบกั
ดกิจกรรม
นวนด กิ4จชุกรรมส
ดกิจกรรม
ด�ำเนิวนรรณคดี
การจัดการเรี
นรู้โดยผูค้วิKWL
จัยเป็นPLUS
ผู้สอนด้วย
3. แผนการจับดชุการเรี
ย นรู ขจ�ำองชุ
ง เสริ ม การอ า นวิ3.เคราะห
ไ ทยด ยว ยเทคนิ
ซึ่งมีขั้นสํตอนของเทคนิ
คนี้ น้ 6มั ธขัยมศึ
้นตอน
คือที่ การอ่
นอย่า8งคร่แผน
าว ๆแผนละ
ตนเอง
ตามแผนการจั
การเรีแผนดั
ยนรู้ขงองชุ
กิจกรรมส่
งเสริมการอ่าน
า หรับ นั ก เรี ย นชั
ก ษาป
1 จํ าานวน
50 นาที
รวม 16 ดคาบ
กล าดวใช
ส อนประกอบ
การตัง้ ค�กัำบถาม
านอย่
งละเอี4ยชุดดการจดบั
ปใจความ ควิเนีคราะห์
รรณคดี
ตัวอย่างที
่ 1 เรียนด้
ชุด กิการอ่
จกรรม
จําานวน
กิจกรรมนทึซึก่ง มีการสรุ
ขั้น ตอนของเทคนิ
้ 5 ขั้นวตอน
คือไทย
ขั้นโดยกลุ
ที่ 1 กิจม่ กรรมก
อนการอ
าน,วยเทคนิ
ขั้ นที่ 2ค SQ4R
ส�ำคัญ กิการวิ
เคราะห์วาิจงการอ
ารณ์ เป็
่มตัวอย่าางแผนผั
งที่ 2 งเรีความคิ
ยนด้วดยเทคนิ
จกรรมระหว
าน,นต้ขัน้ ที่ 3 กิจกรรมหลังการอาน, ขั้นที่ 4 และกลุ
กิจกรรมการสร
รวบยอดค ขัKWL
้นที่ 5 PLUS
กิจกรรมจ�ำนวน
เขีย3.นสรุแผนการจั
ปเรื่องที่อดานการเรียนรูข้ องชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กลุ่มตัวอย่างละ 8 แผน ชุดกิจกรรมจ�ำนวน 4 ชุด ใช้เวลาทั้งหมด
แบบทดสอบวั
ด ผลการอ
คราะห
หรั บสันัปกดาห์
เรียลนชั
ธ ยมศึยกนษาป
ที่ ย1นละ
จํ านวน
1 ฉบัรวมทั
บ ้งสิ้น
วิเคราะห์วรรณคดี4.ไทยด้
วยเทคนิค KWL
PLUSานวิ
ส�ำเหรั
บนักเรีวยรรณคดี
นชั้น ไทย
6 สัสํปาดาห์
ะ ้ 3น มัคาบเรี
คาบเรี
50 นาที
แบบปรนั
ย
4
ตั
ว
เลื
อ
ก
จํ
า
นวน
30
ข
อ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 จ�ำนวน 8 แผน แผนละ 50 นาที รวม 16 คาบ 16 คาบเรียน
ขั้นตอนการวิจบัยชุดกิจกรรม จ�ำนวน 4 ชุดกิจกรรม
แผนดังกล่าวใช้สอนประกอบกั
4. ด�ำเนินการสอนตามขั้นตอนการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อ
1.
ปฐมนิ
เ
ทศนั
ก
เรี
ย
น
เพื
่
อ
ทํ
า
ความเข
า
ใจกั
บ
นั
ก
เรี
ย
นเกี
่
ย
วกั
บ
กระบวนการจั
ย นรูไบทยควบคู
ทบาทของนั
ยน ด
ซึ่งมีขั้นตอนของเทคนิคนี้ 5 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 กิจกรรมก่อน ส่งเสริมการอ่
านวิเคราะห์ดการเรี
วรรณคดี
่ไปกับกเรี
แผนการจั
จุดประสงคการเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรู
การอ่าน ขั้นที่ 2 กิจกรรมระหว่างการอ่าน ขั้นที่ 3 กิจกรรม การเรียนรู้โดยใช้เทคนิค SQ4R กับเทคนิค KWL PLUS
2. ดําเนินการทดสอบกอนการจัดการเรียนรู กับกลุมตัวอยาง ดวยแบบทดสอบวัดผลการอานวิเคราะหวรรณคดีไทย
หลังการอ่
า
น
ขั
้
น
่ 4 กิจงกรรมการสร้
งความคิ
ดรวบยอด
5. เมื่อกัสิบ้นเทคนิ
สุดการสอนแต่
ละชุสํดากิหรั
จกรรมเพื
ด ว ยชุ ด กิ จทีกรรมส
เสริ ม การอาางแผนผั
นวิ เคราะห
ว รรณคดี
ไ ทยด ว ยเทคนิ ค SQ4R
ค KWL PLUS
บ นั ก เรี ย่อนส่งเสริม
ขั้นที่ 5ชักิ้นจมักรรมเขี
นสรุทปี่ 1เรืจํ่อางทีนวน
่อ่าน30 ขอ ใชเวลา 1 คาบ
การอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทยควบคู่ไปกับแผนการจัดการเรียนรู้
ธยมศึกยษาป
4. แบบทดสอบวั
ดผลการอ่
ทย วยตนเอง
โดยใช้เทคนิ
ค SQ4R กัดบการเรี
เทคนิยคนรูKWL
แล้วผูง้วเสริ
ิจัยให้ม ผู้เรียน
3. ดําเนินการจั
ด การเรีายนวินรูเคราะห์
โดยผูวิจวัยรรณคดี
เปนผูสไอนด
ตามแผนการจั
ของชุPLUS
ด กิจกรรมส
ส�ำหรับการอ
นักเรีายนวิ
นชัเ้นคราะห
มัธยมศึวรรณคดี
กษาปีทไี่ ทย
1 จ�โดยกลุ
ำนวน ม1ตัวฉบั
ย วยเทคนิ
ท�ำการทดสอบย่
อยในแต่
กิจ่ กรรม
อยบางทีแบบปรนั
่ 1 เรียนด
ค SQ4R และกลุ
มตัลวะชุ
อยดางที
2 เรียนดวยเทคนิค KWL
4 ตัวเลือก จ�ำนวน 30 ข้อ
6. เมื่อสิ้นสุดการสอนทุกชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ขั้นตอนการวิจัย
วิเคราะห์วรรณคดีไทยควบคู่ไปกับแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
1. ปฐมนิเทศนักเรียน เพื่อท�ำความเข้าใจกับนักเรียน เทคนิค SQ4R กับเทคนิค KWL PLUS แล้วด�ำเนินการทดสอบ
เกีย่ วกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ บทบาทของนักเรียน จุดประสงค์ หลังการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้แบบทดสอบชุดเดียวกันกับแบบทดสอบ
การเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ก่อนการจัดการเรียนรู้
2. ด�ำเนินการทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง ด้วยแบบทดสอบวัดผลการอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทย ด้วย
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ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้นําชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
วิเคราะห์วรรณคดีไทยด้วยเทคนิค SQ4R กับเทคนิค KWL PLUS
ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไปใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง และได้นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลไว้แบ่งออกเป็น
4 ตอน ดังนี้		

ตอนที่ 1 การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทยด้วยเทคนิค SQ4R กับเทคนิค KWL
PLUS ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน
80/80 โดยหาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพ
ของผลลัพธ์ (E2)

รรณ

ผลการวิจัย

ไพพ

ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ของแบบฝึกหัดในชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
วิเคราะห์วรรณคดีไทยด้วยเทคนิค SQ4R กับเทคนิค KWL PLUS ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั้ง 4 ชุด (E1)

ัฏรำ

                   คะแนนที่ได้
ชุดกิจกรรม
N
คะแนนเต็ม
				
S X1
X̄
S.D.
1
30
10
242
8.07
0.98
2
30
10
247
8.23
0.97
3
30
10
239
8.00
1.34
4
30
10
277
9.23
0.77
รวม
30
40
2179
33.53
2.32
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เท่ากับ 83.83

ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ทัง้ 4 ชุด มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 33.53 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 40 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.83 แสดงว่ามีประสิทธิภาพ
ของกระบวนการ (E1) เท่ากับ 83.83

าชภ

จากตาราง 1 พบว่า นักเรียนมีคะแนนรวมเฉลี่ยจากการ
ท�ำแบบฝึกหัดของชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทย
ด้ ว ยเทคนิ ค SQ4R กับ เทคนิค KWL PLUS ส�ำหรับนั ก เรี ย น

ร้อยละ
80.67
82.33
80.17
92.33
83.83

ลัยร

ตาราง 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ ของคะแนนจากการท�ำแบบทดสอบวัดผลการอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทย
หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทยด้วยเทคนิค SQ4R กับเทคนิค KWL PLUS ส�ำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (E2)

ิทยา

                   คะแนนที่ได้
จ�ำนวนนักเรียน
คะแนนเต็ม
			
S X1
X̄
S.D.
ร้อยละ
30
30
742
24.73
1.55
82.44
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 82.44
		
จากตาราง 2 พบว่า คะแนนจากการท�ำแบบทดสอบวัดผล เท่ากับ 24.73 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 82.44
การอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทยหลังเรียนของนักเรียน มีค่าเฉลี่ย แสดงว่ามีประสิทธิภาพของกระบวนการ (E2) เท่ากับ 82.44

มห
าว

ตาราง 3 แสดงประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทยด้วยเทคนิค SQ4R กับเทคนิค KWL PLUS ส�ำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประสิทธิภาพ

คะแนนเต็ม

ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1)
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2)

40
30
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KWL PLUS ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ (E1/E2) เท่ากับ 83.83/82.44		
ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบผลการอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทย
ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านวิเคราะห์
วรรณคดีไทยด้วยเทคนิค SQ4R ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1

รรณ

จากตาราง 3 พบว่ า ประสิ ท ธิ ภ าพของคะแนนจาก
แบบฝึกหัดของชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทย
คิดเป็นร้อยละ 83.83 แสดงว่า มีประสิทธิภาพด้านกระบวนการ (E1)
เท่ากับ 83.83 และคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลการอ่านวิเคราะห์
วรรณคดีไทยหลังเรียนของนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 82.44 แสดงว่า
มีประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 82.44 ดังนั้นชุดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทยด้วยเทคนิค SQ4R กับเทคนิค

n
30
30

คะแนนเต็ม
30
30

X̄

15.90
25.27

S.D.
t
2.88
17.235
2.42		

p

0.000*

ัฏรำ

ผลการอ่านวิเคราะห์
ก่อนเรียน
หลังเรียน
*p < .05

ไพพ

ตาราง 4 แสดงการเปรียบเทียบผลการอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทยก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านวิเคราะห์
วรรณคดีไทยด้วยเทคนิค SQ4R ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียน
มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบผลการอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทย
ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านวิเคราะห์
วรรณคดีไทยด้วยเทคนิค KWL Plus ส�ำหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 1

าชภ

จากตาราง 4 พบว่า การเปรียบเทียบผลการอ่านวิเคราะห์
วรรณคดีไทย ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
วิเคราะห์วรรณคดีไทยด้วยเทคนิค SQ4R ก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 15.90 ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.88 และหลังเรียน
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 25.27 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.42
แสดงว่า ผลการอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทย ก่อนเรียนและหลังเรียน

ตาราง 5 แสดงการเปรียบเทียบผลการอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทยก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านวิเคราะห์
วรรณคดีไทยด้วยเทคนิค KWL PLUS ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
n
30
30

คะแนนเต็ม
30
30

X̄

ลัยร

ผลการอ่านวิเคราะห์
ก่อนเรียน
หลังเรียน
*p < .05

15.87
24.33

มห
าว

ิทยา

จากตาราง 5 พบว่า การเปรียบเทียบผลการอ่านวิเคราะห์
วรรณคดีไทยของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
วิเคราะห์วรรณคดีไทยด้วยเทคนิค KWL PLUS ก่อนเรียน มีคา่ เฉลีย่
เท่ากับ 15.87 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.66 และ
หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 24.33 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 2.00 แสดงว่า ผลการอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทยก่อนเรียน

S.D.
t
2.66
14.242
2.00		

p
0.000*

และหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 โดย
นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
ตอนที่ 4 การเปรียบเทียบผลการอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทย
ด้วยชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทย ด้วยเทคนิค
SQ4R กับเทคนิค KWL PLUS ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1

ตาราง 6 แสดงการเปรียบเทียบผลการอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทยหลังเรียน ด้วยชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทย
ด้วยเทคนิค SQ4R กับเทคนิค KWL PLUS ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เทคนิค

n

คะแนนเต็ม

X̄

SQ4R
KWL PLUS
*p < .05

30
30

30
30

25.27
24.33

S.D.

t

2.42
2.279
2.00		

Sig
1 tailed
0.000*
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สรุปและอภิปรายผล

มห
าว

ิทยา

ลัยร

ี

รรณ

าชภ

ัฏรำ

จากการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
วิเคราะห์วรรณคดีไทยด้วยเทคนิค SQ4R กับเทคนิค KWL PLUS
อภิปรายผลได้ ดังนี้
1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านวิเคราะห์
วรรณคดีไทยด้วยเทคนิค SQ4R กับเทคนิค KWL PLUS ส�ำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สร้างขึ้นมีค่าเท่ากับ 83.83/82.44
สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าชุดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทย ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ มีประสิทธิภาพ และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทตี่ งั้ ไว้ สามารถน�ำไปใช้จดั กิจกรรมการเรียน
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ได้ ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมา
จากชุดกิจกรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นนั้นมีลักษณะเป็นสื่อประสม ที่ผ่าน
กระบวนการคิดและวางแผนพัฒนาชุดกิจกรรมอย่างมีระบบ โดยมุง่
เน้นให้นกั เรียนสามารถศึกษาและปฏิบตั กิ จิ กรรมฝึกการอ่านวิเคราะห์
ได้ด้วยตนเองโดยมีความสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา ผู้วิจัยใช้วิธีการ
จัดการเรียนรู้การอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทยด้วยเทคนิค SQ4R
ซึง่ เป็นวิธกี ารสอนทีเ่ น้นให้ผเู้ รียนได้ศกึ ษาด้วยตนเอง ความช�ำนาญ
ขึน้ อยูก่ บั การฝึกฝน และการมีความรูเ้ ดิมของผูเ้ รียนก็มคี วามส�ำคัญ
ขั้นตอนการสอนมีระบบที่ชัดเจนเป็นวิธีการสอนที่ช่วยฝึกการคิด
เพราะแต่ละขั้นตอนฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
นอกจากนั้นยังกระตุ้นให้ผู้เรียนกล้าแสดงความคิดเห็น และมีความ
กระตือรือร้นในการเรียน ทีส่ ำ� คัญวิธกี ารสอนแบบ SQ4R ช่วยท�ำให้
การอ่านของผู้เรียนเป็นการอ่านที่มีจุดมุ่งหมาย มีขอบเขต ช่วยให้
เกิดความเข้าใจในเนื้อหา ท�ำให้การอ่านวิเคราะห์เนื้อหาวรรณคดี
ไทยของผู้เรียนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น (พนิตนาฎ ชูฤกษ, 2551 :
117-123) ส่วนการจัดการเรียนรู้การอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทย
ด้วยเทคนิค KWL PLUS นั้น เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ
กระบวนการอ่าน ทักษะการคิดอย่างรู้ตัว การน�ำประสบการณ์เดิม
ของผู้เรียนมาช่วยในการวิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องที่อ่าน ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการตั้งค�ำถาม รู้จุดประสงค์ในการอ่าน มีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับเพื่อนในกลุ่ม จึงท�ำให้ประสิทธิภาพของชุด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทยด้วยเทคนิค SQ4R

กับเทคนิค KWL PLUS ส�ำหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 สูงกว่า
เกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้
2. นักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทยด้วยเทคนิค SQ4R มีผลการอ่าน
วิเคราะห์วรรณคดีไทยก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 โดยคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการเรียนรู้แบบการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มส่งผล
ดีต่อผู้เรียน คือ ช่วยให้ผู้เรียนมีความพยายามที่จะเรียนรู้ให้บรรลุ
เป้าหมาย เป็นผลท�ำให้การอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทยสูงขึ้น มีแรง
จูงใจภายใน มีการใช้เวลาว่างมีประสิทธิภาพ ใช้เหตุผลดีขึ้นและคิด
อย่างมีวิจารณญาณมากขึ้น ท�ำให้ผู้เรียนใส่ใจในการเรียนมากขึ้น
เห็นคุณค่าของความแตกต่างหลากหลาย การประสานสัมพันธ์และ
การร่วมมือ อีกทัง้ ยังท�ำให้ผเู้ รียนมีความรูส้ กึ ทีด่ เี กีย่ วกับตนเองและ
มีความเชือ่ มัน่ ในตนเองมากขึน้ นอกจากนัน้ ยังช่วยพัฒนาทักษะทาง
สังคมและความสามารถในการเผชิญกับความเครียด และความ
ผันแปรต่าง ๆ ชัดเจน (ทิศนา แขมมณี, 2559 : 101) ทั้งนี้เทคนิค
SQ4R เป็นรูปแบบหนึ่งของการเรียนรู้แบบร่วมมือที่ช่วยสร้างนิสัย
ในการอ่านได้ดี กล่าวคือ วิธีสอนแบบ SQ4R เป็นเทคนิคการสอน
เพื่อหาข้อมูลส�ำคัญของเรื่อง โดยให้นักเรียนอ่านอย่างคร่าว ๆ เพื่อ
ส�ำรวจหาใจความส�ำคัญของเรือ่ งทีอ่ า่ นแต่ตอ่ จากนัน้ เป็นการตัง้ ค�ำถาม
โดยเปลี่ยนจากใจความส�ำคัญของเรื่องให้เป็นค�ำถาม ขั้นตอนต่อไป
ให้นักเรียนอ่านบทอ่านเพื่อหาค�ำตอบโดยละเอียดแล้วให้นักเรียน
จดบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ขั้นตอนต่อไปให้นักเรียนได้มีโอกาสเล่าเรื่อง
หรือทบทวนเรื่องที่อ่านจากข้อมูลที่ได้จดบันทึกไว้ ขั้นตอนสุดท้าย
ให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่นักเรียนได้อ่านด้วย
การวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่อ่าน (สุคนธ์ สินธพานนท์, 2554 :
289-290) ทีก่ ล่าวมาทัง้ หมดเป็นส่วนหนึง่ ทีท่ ำ� ให้นกั เรียนสร้างนิสยั
การอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนีเ้ ทคนิคการสอนอ่านแบบ
SQ4R ยังสามารถช่วยให้ผู้เรียนที่มีปัญหาในการอ่านได้อีกด้วย
กล่าวคือ ในขั้นส�ำรวจ ผู้เรียนจะได้มองภาพรวมของเรื่องที่จะอ่าน
เพือ่ กระตุน้ ให้เกิดการคิดถึงเรือ่ งทีก่ ำ� ลังอ่านและยังมีกลวิธตี งั้ ค�ำถาม
ซึง่ จะช่วยให้ผเู้ รียนแสวงหาค�ำตอบจากค�ำถามทีต่ งั้ ไว้ ช่วยให้ผเู้ รียน
มีแรงจูงใจในการอ่านเนื่องจากมีจุดประสงค์ในการอ่านที่ชัดเจน
ไม่ใช่เพียงแค่อา่ นให้จบเท่านัน้ และเมือ่ ผูเ้ รียนสามารถหาค�ำตอบได้
จะท�ำให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการอ่านว่าไม่ใช่สิ่งที่ยากเกินไป
เพราะผูเ้ รียนสามารถแสวงหาค�ำตอบจากเรือ่ งทีอ่ า่ นได้และยังแสดง
ให้เห็นถึงความเข้าใจในการอ่าน และผู้เรียนที่มีจุดอ่อนในเรื่องของ
เนือ้ หาหรือค�ำศัพท์ยาก ก็ยงั จะได้ฝกึ ฝนจากการอ่านซ�ำ้ ๆ เพราะวิธี
การสอนแบบ SQ4R เน้นที่การอ่านซ�้ำ ๆ อย่างละเอียดจนกว่าจะ
เข้าใจและจดจ�ำเรื่องที่อ่านได้และยังแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจ
ของตนเองได้ในขั้นวิเคราะห์ ซึ่งเป็นการใช้ความสามารถที่แท้จริง
ของผู้เรียนว่าสามารถท�ำความเข้าใจเรื่องที่อ่านได้มากน้อยเพียงใด

ไพพ

จากตาราง 6 พบว่า การเปรียบเทียบผลการอ่านวิเคราะห์
หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทยด้วย
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�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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เป็นการอ่านข้อความในบทหรือตอนนั้น ๆ ซ�้ำอย่างละเอียด และ
ในขณะเดียวกันก็ค้นหาค�ำตอบส�ำหรับค�ำถามที่ได้ตั้งไว้ ขั้นที่ 4
ขั้นจดบันทึก (Record) เมื่อผู้เรียนได้ค�ำตอบแล้ว ก็จะจดบันทึก
ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นและสามารถจ�ำค�ำตอบนั้นได้
ขั้นที่ 5 ขั้นการสรุปใจความส�ำคัญของเรื่อง (Recite) และขั้นที่ 6
เป็นขั้นทบทวน (Reflect) กิจกรรมที่ให้ผู้เรียนวิเคราะห์วิจารณ์
บทอ่ า นที่ ผู ้ เรี ย นได้ อ ่ า นแล้ ว แสดงความคิ ด เห็ น ในประเด็ น ที่ มี
ความคิดเห็นสอดคล้องหรือเห็นแตกต่างเพือ่ ใช้ประกอบการทบทวน
เรื่องที่อ่านทั้งหมด แล้วนักเรียนส่งตัวแทนน�ำเสนอสรุปความจาก
เรื่องที่อ่านซึ่งจากขั้นตอนทั้งหมดที่กล่าวมานี้ จะเห็นได้ว่านักเรียน
ได้อา่ นเรือ่ งเดิมซ�ำ้ ๆ และมีการตัง้ ค�ำถาม ซึง่ น�ำไปสูก่ ารอ่านวิเคราะห์
จึงท�ำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเรื่องที่อ่านได้ดียิ่งขึ้นนั้นเอง (สุคนธ์
สินธพานนท์, 2554 : 225) ดังนั้นจึงท�ำให้นักเรียนกลุ่มที่ได้รับการ
จัดการเรียนรูด้ ว้ ยเทคนิค SQ4R มีผลการอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทย
แตกต่างกับการเรียนรูด้ ว้ ยเทคนิค KWL PLUS อย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
สรุปได้วา่ ชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านวิเคราะห์วรรณคดี
ไทยด้วยเทคนิค SQ4R กับเทคนิค KWL PLUS ส�ำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
ที่ก�ำหนด สามารถน�ำไปใช้เป็นสื่อและนวัตกรรมประกอบการเรียน
การสอน เพือ่ ส่งเสริมการอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทยของผูเ้ รียนอย่าง
มีประสิทธิภาพ

าชภ

ัฏรำ

และหากผู้เรียนได้รับการฝึกฝนจากการสอนอ่านด้วยวิธี SQ4R
จนมีความช�ำนาญแล้ว การอ่านวรรณคดีไทยก็ไม่เป็นปัญหาส�ำหรับ
ผู้เรียนอีกต่อไป รัตนภัณฑ์ เลิศค�ำฟู (2557 : 55-58)
3. นักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทยด้วยเทคนิค KWL PLUS มีผล
การอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทยก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธี
สอนแบบปฏิบตั กิ จิ กรรมกลุม่ หรือการจัดการเรียนรูแ้ บบร่วมมือกัน
ไม่ใช่การสอนโดยให้นกั เรียนเข้ากลุม่ กันเรียนรูแ้ บบปกติ ทีค่ รูใช้เป็น
ประจ�ำที่นักเรียนเข้ากลุ่มกันด้วยความสมัครใจ แต่เป็นการเรียนรู้
ร่วมกันอย่างจริงจังของสมาชิกกลุ่มทุกคนที่ครูเป็นผู้จัดกลุ่มให้
เป็นการมุ่งเสริมพัฒนาทักษะทางสังคม และพฤติกรรมการท�ำงาน
กลุ่มที่ช่วยเหลือพึ่งพาแนะน�ำซึ่งกันและกันจนงานบรรลุผลส�ำเร็จ
ครูจึงต้องติดตามดูแลการเรียนรู้และปฏิบัติงานกลุ่มของนักเรียน
ตลอดเวลาให้ทุกคนรับผิดชอบต่อผลงานของตนเองและของกลุ่ม
ทุกคนต้องมีการแลกเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด ช่วยเหลือ
พึ่งพากัน ยอมรับกันและกัน รวมทั้งช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกให้
สามารถเรียนรู้ได้ ตามวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนด (ทิศนา แขมมณี,
2559 : 265) จึงท�ำให้นกั เรียนทีเ่ รียนด้วยชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
วิเคราะห์วรรณคดีไทยด้วยเทคนิค KWL PLUS มีผลการอ่าน
วิเคราะห์วรรณคดีไทยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของอภิเดช สุผา (2558 : 102-103) ได้ศึกษาการพัฒนา
แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส�ำคัญโดยใช้เทคนิค KWL PLUS
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะการอ่ า นจั บ ใจความส� ำ คั ญ ของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ
0.05
4. ผลการอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทยด้วยชุดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทย ส�ำหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค SQ4R
กับเทคนิค KWL PLUS แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ
.05 ทั้งนี้อาจเป็นผลเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิธี
เรียนรู้ SQ4R เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยให้นักเรียนคิดโดยผ่าน
การอ่านได้ดียิ่งขึ้น และสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน โดย
นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีเรียนรู้แบบ
SQ4R ตามขั้นตอนทั้ง 6 ขั้น ดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นส�ำรวจ (Survey)
ขั้นที่ผู้สอนให้นักเรียนส�ำรวจเรื่องราวที่ได้อ่านอย่างคร่าว ๆ เพื่อหา
จุดส�ำคัญของเรื่อง ขั้นที่ 2 ขั้นตั้งค�ำถาม (Question) ขั้นที่ผู้สอน
ควรฝึกผู้เรียนให้ตั้งค�ำถามเกี่ยวกับบทอ่านนักเรียนเพื่อฝึกการตอบ
ค�ำถาม ค�ำถามจะช่วยให้ผู้เรียนมีความอยากรู้อยากเห็น และท�ำให้
ผู้เรียนเข้าใจเรื่องได้เร็ว ขั้นที่ 3 ขั้นอ่านอย่างละเอียด (Read)

ข้อเสนอแนะ

มห
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จากผลการวิ จั ย เรื่ อ งการพั ฒ นาชุ ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม
การอ่านวิเคราะห์วรรณคดีไทยด้วยเทคนิค SQ4R กับเทคนิค KWL
PLUS ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ
ดังต่อไปนี้
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. การสร้ า งชุ ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การอ่ า นวิ เ คราะห์
วรรณคดีไทย ต้องใช้ส�ำนวนภาษา เนื้อหา รูปภาพ สื่อที่หลากหลาย
และสีสันที่เหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียน เพื่อช่วยในการดึงดูด
ความสนใจของผู้เรียน
2. ก่อนน�ำชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านวิเคราะห์วรรณคดี
ไทยไปใช้ ครู ผู ้ ส อนควรศึ ก ษารายละเอี ย ดและขั้ น ตอนการจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้จากชุดกิจกรรมโดยละเอียด เพื่อช่วยให้การจัด
กิจกรรมการเรียนรูด้ ำ� เนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้เรียน
3. การน�ำชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านวิเคราะห์วรรณคดี
ไทยไปใช้ ครูผู้สอนควรค�ำนึงถึงสภาพพื้นฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน
เป็นส�ำคัญ ซึง่ ครูผสู้ อนควรปรับบริบทของการเรียนให้เหมาะสมกับ
ผู้เรียน
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ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรท�ำการวิจยั การพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
วิเคราะห์วรรณคดีไทยด้วยเทคนิค SQ4R กับเทคนิค KWL PLUS
ส�ำหรับนักเรียนในระดับชัน้ ต่าง ๆ โดยปรับกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้ เ หมาะสมกั บ เนื้ อ หา และระดั บ ชั้ น และวั ย ของนั ก เรี ย นกั บ
นวัตกรรมอื่น เพื่อจะท�ำให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนได้
อย่างกว้างขวางขึ้น
2. ควรมีการวิจยั และพัฒนาเกีย่ วกับชุดกิจกรรมส่งเสริม
การเขียน ด้วยเทคนิค SQ4R กับเทคนิค KWL PLUS หรือร่วมกับ
เทคนิคอื่น ๆ
3. ควรมีการวิจยั และพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
วิเคราะห์วรรณคดีไทยด้วยเทคนิค SQ4R กับเทคนิค KWL PLUS
ในรูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน หรือสือ่ การสอนอืน่ ๆ
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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพที่คาดหวังในความสามารถในการบริหารประสบการณ์ของสายการบินต้นทุนต�ำ่
ตามความคิดเห็นของผู้โดยสาร 2) ศึกษาสภาพที่เป็นจริงในความสามารถในการบริหารประสบการณ์ของสายการบินต้นทุนต�่ำตามความ
คิดเห็นของผู้โดยสาร และ 3) ประเมินความต้องการจ�ำเป็นของความสามารถในการบริหารประสบการณ์ของสายการบินต้นทุนต�่ำ
ตามความคิดเห็นของผู้โดยสารที่ใช้บริการสนามบินที่ด�ำเนินงานโดยกรมท่าอากาศยานในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้โดยสารชาวไทย
ที่ใช้บริการสายการบินต้นทุนต�่ำ จ�ำนวน 400 คน ได้จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการหาค่าความต้องการจ�ำเป็นโดยวิธี PNIModified
ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพที่คาดหวังความสามารถในการบริหารประสบการณ์ของสายการบินต้นทุนต�่ำตามความคิดเห็น
ของผู้โดยสารโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 2) สภาพที่เป็นจริงในความสามารถในการบริหารประสบการณ์ของสายการบิน
ต้นทุนต�่ำโดยรวมอยู่ในระดับมาก 3) การประเมินความต้องการจ�ำเป็นของความสามารถในการบริหารประสบการณ์ของสายการบิน
ต้นทุนต�ำ่ ตามความคิดเห็นของผูโ้ ดยสารทีใ่ ช้บริการสนามบินทีด่ ำ� เนินงานโดยกรมท่าอากาศยานในประเทศไทย มีคา่ PNIModified อยูร่ ะหว่าง
0.23 ถึง 0.15 และโดยภาพรวมอยู่ที่ระดับ 0.20
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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 PNIModified 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 PNIModified was between 0.23 and 0.15 together
with the all aspects of 0.20.
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แอร์ สายการบิ น ไทยแอร์ เ อเชี ย ร์ เ อ็ ก ซ์ สายการบิ น นกสกู ๊ ต
อุ ต สาหกรรมการบิ น และการขนส่ ง เป็ น 1 ใน 10 สายการบินนกแอร์และสายการบินไทยเวียตเจ็ท และเมื่อรวบรวม
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศในรูปแบบ New S-Curve ทีช่ ว่ ย ข้อมูลในภาพรวมพบว่า สายการบินไทยแอร์เอเชียมีส่วนแบ่งตลาด
ผลักดันให้มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ แนวโน้ม สูงสุดถึงร้อยละ 45 ของการเดินทางด้วยสายการบินต้นทุนต�่ำ
ของสภาวะอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งโลกมีการขยายตัวเพิม่ ทั้งหมด (กองเศรษฐกิจการบิน ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมการบิน,
มากขึน้ ทัว่ โลก ดังเห็นได้จากผลก�ำไรทีเ่ กิดขึน้ จากการประกอบธุรกิจ 2564) ซึ่งจากส่วนแบ่งทางการตลาดของสายการบินทั้งที่ให้บริการ
ของสายการบิน เนื่องมาจากปัจจัยหลายประการ เช่น การขนส่ง เส้นทางในประเทศและต่างประเทศ รวมทัง้ ส่วนแบ่งตลาดในภาพรวม
สินค้าทางอากาศที่เพิ่มขึ้น ประชาชนใช้บริการเดินทางอากาศ จะเห็นได้ว่า ในแต่ละส่วนแบ่งตลาดจะมีเพียงสายการบินไทยแอร์
มากขึน้ ท�ำให้การบินพาณิชย์ยงั มีความต้องการเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง เอเชียร์ทเี่ ป็นผูน้ ำ� ตลาด ดังนัน้ หากสายการบินต้นทุนต�ำ่ อืน่ ต้องการ
โดยประเทศไทยมีนโยบายการส่งเสริมการลงทุน มาตรการสนับสนุน เพิ่ ม ส่ ว นครองตลาดให้ ม ากขึ้ น กว่ า เดิ ม จะต้ อ งมี ก ารพั ฒ นา
อุตสาหกรรมอากาศยานให้สิทธิและประโยชน์สูงสุดในระดับชั้น องค์ประกอบของกระบวนการให้บริการให้เป็นไปตามความต้องการ
เทคโนโลยีขนั้ สูง จัดท�ำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน ของผู้โดยสารให้ได้
ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น จากสถานการณ์ ก ารระบาดของโรค
ปี 2558-2565 ของประเทศ โดยมีแผนการพัฒนาอุตสาหกรรม
การบิ น ส่ ง เสริ ม การขยายพื้ น ที่ ข องสนามบิ น และวางแผน COVID-19 ในช่วงปลายปี 2562 จนกระทั่งปัจจุบัน ส่งผลให้
เพิ่มขีดความสามารถของสนามบินอู่ตะเภาให้เป็นเขตเมืองการบิน สายการบิ น ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารในประเทศและต่ า งประเทศล้ ว นได้ รั บ
ผลกระทบและต้องมีการปรับตัวเป็นอย่างมาก ปัญหาส�ำคัญอย่างหนึง่
ภาคตะวันออก (กรมทรัพย์สินทางปัญญา, 2560)
สถานการณ์ COVID-19 และสถานการณ์ดา้ นการแข่งขัน ที่สายการบินต้องประสบ คือ การไม่สามารถให้บริการกับผู้โดยสาร
ในประเทศไทยนั้น ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ ได้ท�ำให้ผลประกอบการไม่เป็นไปตามแผนที่ได้มีการวางเอาไว้
ประเมินสถานการณ์การบินในประเทศ ในปี พ.ศ. 2563 โดยการขนส่ง อย่างไรก็ตามเมื่อสถานการณ์ต่าง ๆ เริ่มดีขึ้น ทุกสายการบินที่ให้
ทางอากาศของไทยได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงที่สุดในรอบ 10 ปี บริการต้องสามารถเรียกความเชื่อมั่นของผู้โดยสารให้มาใช้บริการ
โดยจากสถานการณ์ COVID-19 ท�ำให้ผู้โดยสารที่ใช้บริการลดลง ด้วยการเดินทางทางอากาศเช่นเดิม เพือ่ ท�ำให้สายการบินมีกำ� ไรและ
จากปี 2562 ถึงร้อยละ 64.70 โดยผู้โดยสารระหว่างประเทศลดลง สามารถพยุงให้ธุรกิจกลับมาฟื้นตัวและอยู่รอดได้ ในท่ามกลาง
ร้อยละ 81.70 และภายในประเทศลดลงร้อยละ 44.90 (กอง สถานการณ์การระบาดของโรคและสภาพของการแข่งขันที่มีความ
เศรษฐกิจการบิน, 2563) และเมื่อพิจารณาอุตสาหกรรมการบิน รุนแรง สายการบินต้นทุนต�่ำนับเป็นกลุ่มธุรกิจสายการบินที่ได้รับ
ถือว่าอยูใ่ นช่วงเริม่ อิม่ ตัวเพราะเศรษฐกิจทีช่ ะลอตัว ซึง่ ส่งผลกระทบ ผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ความอยู่รอดของสายการบินกลุ่มนี้
ต่อธุรกิจและการเดินทาง นอกจากนี้การแข่งขันของธุรกิจการบิน คือ การมีผใู้ ช้บริการจ�ำนวนมาก เพือ่ ให้สามารถบริหารจัดการต้นทุน
ยังคงรุนแรงอย่างต่อเนือ่ ง แม้วา่ ต้นทุนราคาน�ำ้ มันจะปรับตัวเพิม่ ขึน้ ที่เหมาะสมได้ กลยุทธ์ประการหนึ่งที่ธุรกิจควรน�ำมาใช้ คือ การ
แต่จะเห็นได้ว่าสายการบินก็ไม่สามารถปรับราคาบัตรโดยสาร บริหารประสบการณ์ของผู้โดยสารในการใช้บริการ โดย พัลลภา
เพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากผูบ้ ริโภคเริม่ รับรูร้ าคาบัตรโดยสารจากการแข่งขัน ปีติสันต์ (2555 : 94-96) ได้กล่าวว่า การบริหารประสบการณ์ลูกค้า
ท�ำรายการส่งเสริมการขายทีม่ มี าตลอดทัง้ ปี ส่งผลให้ทกุ สายการบิน เป็นการท�ำให้ทุกจุดสัมผัสที่ลูกค้าต้องพบเจอ ติดต่อ สัมผัสกับ
ต้องใช้กลยุทธ์แข่งขันด้วยราคาโปรโมชั่นเท่านั้นจึงจะแย่งชิงลูกค้า ร้านค้าเกิดความประทับใจมากทีส่ ดุ และเกินความคาดหวังของลูกค้า
ให้จองการเดินทางได้ (วรรณิกา จิตตินรากร, 2562) นอกจากนี้ โดยในการสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้านั้นบริษัทจ�ำเป็นต้อง
เมือ่ พิจารณาสถานการณ์ของสายการบินต้นทุนต�ำ่ ทีใ่ ห้บริการในประเทศ พัฒนาจุดติดต่อต่าง ๆ ให้สอดคล้องกันและสามารถสร้างความ
จากการวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลของกองเศรษฐกิจการบิน ประทับใจ ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนก่อนตัดสินใจซื้อ ระหว่างซื้อ และใน
ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมการบิน พบว่า ในปี พ.ศ. 2561 การให้บริการ ขัน้ ตอนหลังการซือ้ ไปแล้วซึง่ ธุรกิจในปัจจุบนั ส่วนใหญ่มงุ่ ไปทีข่ นั้ ตอน
ผูโ้ ดยสารภายในประเทศ สายการบินทีม่ สี ว่ นแบ่งการขนส่งผูโ้ ดยสาร ก่อนการตัดสินใจซื้อ เนื่องจากประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจะเป็น
มากที่สุดคือ สายการบินไทยแอร์เอเชีย โดยมีส่วนแบ่งอยู่ที่ร้อยละ ประโยชน์ทางตรง สามารถวัดผลและเพิ่มมูลค่าได้ทันที นอกจากนี้
43 ของจ�ำนวนผู้โดยสารภายในประเทศ รองลงมาคือ สายการบิน จากการศึกษาวิจัยของ ณัฏฐา อุ่ยมานะชัย และพงศ์ปณต พัสระ
ไทยไลอ้อนแอร์ สายการบินนกแอร์ และสายการบินไทยไทยเวียตเจ็ท (2558 : 44) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง แนวทางการสร้ า งประสบการณ์
และเมื่อพิจารณาเส้นทางการเดินทางระหว่างประเทศ สายการบิน เชิงอารมณ์ส�ำหรับผู้บริโภคโดยได้อธิบายว่าการสร้างการรับรู้ทาง
ที่มีส่วนแบ่งการขนส่งผู้โดยสารมากที่สุดคือ สายการบินไทยแอร์ อารมณ์เป็นความพยายามของแต่ละตราสินค้าในการน�ำเสนอ
เอเชีย มีส่วนแบ่งร้อยละ 50 รองลงมาคือ สายการบินไทยไลอ้อน ประสบการณ์ซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของผู้บริโภค อาทิ
สมพงษ์ อัศวริยธิปัติ
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การบริหารประสบการณ์ หมายถึง การบริหารจัดการด้าน
การให้บริการของสายการบินต้นทุนต�ำ่ ทีใ่ ห้บริการกับผูโ้ ดยสาร โดย
การบริหารประสบการณ์ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษา
รูปแบบการบริหารงาน 5 ด้าน ดังนี้
1. ด้านประสบการณ์การรับสัมผัส หมายถึง สายการบิน
ต้นทุนต�่ำ มีการบริหารจัดการเพื่อสร้างการรับสัมผัสที่ดีที่สุดให้กับ
ผู้โดยสารในการใช้บริการบนเที่ยวบินและจุดสัมผัสอื่น เช่น การ
สร้างสรรค์ระบบกลิ่นภายในห้องผู้โดยสารบนเที่ยวบิน สายการบิน
มีระบบรักษาความสะอาดบนเทีย่ วบิน สายการบินมีการสร้างสัมผัส
ของความรู้สึกผ่านการให้บริการจากพนักงาน เป็นต้น
2. ด้านประสบการณ์ทางอารมณ์ หมายถึง เป็นการ
บริหารจัดการสายการบินเพื่อเสริมสร้างสุนทรียภาพซึ่งเป็นความ
รู้สึกที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งจากการให้บริการของสายการบิน
ต้นทุนต�่ำในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การให้บริการด้วยใจของพนักงาน
สายการบิน พนักงานสายการบินให้บริการอย่างเป็นมิตร การออกแบบ
ขั้นตอนในการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว เป็นต้น
3. ด้านประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
หมายถึง เป็นรูปแบบการให้บริการของสายการบินต้นทุนต�่ำที่ช่วย
ให้ผู้โดยสารได้รับข้อมูลในการให้บริการอย่างถูกต้อง รวดเร็ว
ครบถ้วน เช่น สายการบินมีช่องทางในการสื่อสารเพื่อสร้างความ
เข้าใจรูปแบบการให้บริการของสายการบิน สายการบินมีพนักงาน
ที่สามารถแนะน�ำการใช้บริการที่ช่วยสร้างความเข้าใจที่ง่ายขึ้น
สายการบินมีการส่งข่าวสารของบริษัทไปยังผู้โดยสารผ่านช่องทาง
ที่หลากหลาย เช่น สื่อสังคมออนไลน์ หรือเป็นข้อความผ่านระบบ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น
4. ด้านประสบการณ์ทางกายภาพ พฤติกรรมและวิถชี วี ติ
หมายถึง เป็นการสร้างประสบการณ์รับสัมผัสที่สามารถสัมผัสหรือ
รับรู้ได้อย่างชัดเจนของผู้โดยสารขณะใช้บริการ เช่น สายการบิน
มีการออกแบบบรรยากาศในห้องโดยสารให้มีเอกลักษณ์เฉพาะ
สายการบิน สายการบินจัดให้มีส่ิงอ�ำนวยความสะดวกที่มีความ
ทันสมัยบนเที่ยวบิน เช่น ระบบ WIFI เป็นต้น
5. ด้ า นประสบการณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สั ง คม หมายถึ ง
เป็นการสร้างประสบการณ์ให้กับผู้โดยสารโดยใช้รายละเอียดทาง
สังคมเป็นแนวทางในการให้บริการ เช่น พนักงานของสายการบิน
ให้บริการอย่างระมัดระวังกับผูโ้ ดยสารกลุม่ พิเศษเช่น ผูส้ งู อายุ หรือ
ผู้โดยสารที่ก�ำลังตั้งครรภ์ สายการบินสร้างเอกลักษณ์ในการให้
บริการผ่านเส้นทางการบินในแต่ละเส้นทาง เช่น พนักงานที่ให้
บริการบนเครื่องใช้ภาษาถิ่นในการสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลข่าวสาร
บนเที่ยวบิน เป็นต้น ทั้งนี้ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสังคม จะช่วย
ส่งเสริมสนับสนุนความเป็นกันเองและความเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละ
เส้นทางการบินได้ดีมากยิ่งขึ้น
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รสนิยม หรือความทรงจ�ำในอดีตมาใช้ เพือ่ สอดแทรกในทุกช่องทาง
การสื่อสารที่สามารถเชื่อมโยงกับผู้บริโภคได้ ทั้งนี้เพื่อสร้างความ
พึงพอใจให้เกิดกับผู้บริโภคจนกระทั่งผู้บริโภคเกิดความรู้สึกผูกพัน
และภักดีต่อตราสินค้า
การศึกษาเกี่ยวกับความต้องการจ�ำเป็นเป็นกระบวนการ
หนึง่ ในการประเมินเกีย่ วกับความแตกต่างของสภาพทีเ่ กิดขึน้ จริงกับ
สภาพที่ควรจะเป็น ซึ่ง Kaufman & English (1979 : 8) ได้อธิบาย
ว่าความต้องการจ�ำเป็นคือกระบวนการหาความต้องการทีเ่ ป็นผลลัพธ์
สุดท้ายหรือผลผลิตทีไ่ ด้หรือผลลัพธ์ทไี่ ด้หรือเป็นกระบวนการสังเกต
ทดลองเพื่อต้องการหาผลผลิตมาเทียบกับเกณฑ์เพื่อแสดงให้เห็น
ถึงการพัฒนา ด้วยเหตุนี้การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ของธุรกิจสายการบินจะต้องเกิดจากความเข้าใจสภาพการด�ำเนินงาน
ที่เป็นอยู่ ณ ขณะปัจจุบันเพื่อให้สามารถน�ำข้อมูลที่ได้ไปใช้ส�ำหรับ
การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการในการบริหารจัดการภายในสายการบิน
ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมตามความต้องการของผู้โดยสาร
จากทีม่ าและความส�ำคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้นท�ำให้
ผูว้ จิ ยั สนใจศึกษาวิจยั เรือ่ ง ความสามารถในการบริหารประสบการณ์
ของสายการบินต้นทุนต�ำ่ ตามความคิดเห็นของผูโ้ ดยสารทีใ่ ช้บริการ
สนามบินที่ด�ำเนินงานโดยกรมท่าอากาศยานในประเทศไทย ทั้งนี้
ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั จะท�ำให้ผบู้ ริหารสายการบินต่าง ๆ รวมทัง้ ธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องสามารถน�ำผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยไปใช้เป็นส่วนหนึ่ง
ในการพิจารณาก�ำหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม
ในยุคปัจจุบันและในอนาคตมากยิ่งขึ้น
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1. เพื่อศึกษาสภาพที่คาดหวังของความสามารถในการ
บริหารประสบการณ์ของสายการบินต้นทุนต�่ำตามความคิดเห็น
ของผูโ้ ดยสารทีใ่ ช้บริการสนามบินทีด่ ำ� เนินงานโดยกรมท่าอากาศยาน
ในประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาสภาพที่เป็นจริงของความสามารถในการ
บริหารประสบการณ์ของสายการบินต้นทุนต�่ำตามความคิดเห็น
ของผูโ้ ดยสารทีใ่ ช้บริการสนามบินทีด่ ำ� เนินงานโดยกรมท่าอากาศยาน
ในประเทศไทย
3. เพื่อประเมินความต้องการจ�ำเป็นของความสามารถ
ในการบริหารประสบการณ์ของสายการบินต้นทุนต�ำ่ ตามความคิดเห็น
ของผูโ้ ดยสารทีใ่ ช้บริการสนามบินทีด่ ำ� เนินงานโดยกรมท่าอากาศยาน
ในประเทศไทย

นิยามศัพท์เฉพาะ

ผู้โดยสารชาวไทย หมายถึง ผู้โดยสารชาวไทยที่เป็นผู้ที่
ใช้บริการสายการบินต้นทุนต�่ำที่มีเส้นทางบินที่เปิดให้บริการใน
สนามบินที่บริหารโดยกรมท่าอากาศยานเท่านั้น

สมพงษ์ อัศวริยธิปัติ
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ ผูโ้ ดยสารชาวไทยทีใ่ ช้บริการ
สายการบินต้นทุนต�ำ่ ในสนามบินทีบ่ ริหารงานโดยกรมท่าอากาศยาน
ในประเทศไทย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้โดยสารชาวไทยที่เป็น
ผู ้ ใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุ น ต�่ ำ ในสนามบิ น ที่ ด� ำ เนิ น การโดย
กรมท่าอากาศยาน โดยในการศึกษาวิจัยนี้ผู้วิจัยไม่ทราบจ�ำนวน
กลุ่มประชากรที่แน่นอนจึงได้ใช้สูตรการค�ำนวณกลุ่มตัวอย่างกรณี
ไม่ทราบจ�ำนวนประชากรของ Cochran (1953) อ้างถึงในยุทธ
ไกยวรรณ์ (2552 : 77) โดยผู้วิจัยก�ำหนดให้สัดส่วนของประชากร
เท่ า กั บ .50 ต้ อ งการระดั บ ความเชื่ อ มั่ น 95% และยอมให้ มี
ความคลาดเคลื่อนได้ 5% ได้จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 384.16
แต่ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เพิ่มจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างเป็น
400 คน เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการสุ่มตัวอย่างที่มีสัดส่วน
เดียวกันในแต่ละพื้นที่ ด้วยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ท�ำการคัดเลือกสนามบินที่ด�ำเนินการโดย
กรมท่าอากาศยานจากจ�ำนวนทัง้ สิน้ 29 สนามบิน ทีด่ ำ� เนินการโดย
กรมท่าอากาศยาน ด้วยการสุ่มแบบง่ายโดยใช้การจับสลากเพื่อให้
ได้จ�ำนวน 8 สนามบิน
ขั้นตอนที่ 2 ก�ำหนดสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้
กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาวิจยั มีจำ� นวนทีเ่ ท่ากันจาก 8 สนามบิน
โดยก�ำหนดจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 50 ตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น
400 ตัวอย่าง
ขั้ น ตอนที่ 3 ท� ำ การเก็ บ ข้ อ มู ล จากกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งใน
8 สนามบิน ทีด่ ำ� เนินการโดยกรมท่าอากาศยาน ด้วยวิธกี ารสุม่ แบบ
เจาะจงกับผูโ้ ดยสารชาวไทยทีใ่ ช้บริการสายการบินต้นทุนต�ำ่ เพือ่ ให้
ได้กลุ่มตัวอย่างครบตามจ�ำนวนที่ต้องการ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม
จ� ำ นวน 400 ชุ ด โดยเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากผู ้ โ ดยสารที่ เ ป็ น
ผู ้ ใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุ น ต�่ ำ ในสนามบิ น ที่ ด� ำ เนิ น การโดย
กรมท่าอากาศยานโดยแบบสอบถามจะมีองค์ประกอบที่ส�ำคัญ
จ�ำนวน 3 องค์ประกอบหลัก ดังนี้
		 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกีย่ วกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบ
แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งเป็นค�ำถามแบบปลายปิด 7 ข้อ โดยมีค�ำตอบ
ให้เลือก ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยที่ได้รับ
ต่ อ เดื อ น จ� ำ นวนครั้ ง โดยเฉลี่ ย ในการเดื อ นทางต่ อ เดื อ น และ
วัตถุประสงค์ส�ำคัญในการเดินทาง
		 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพที่คาดหวังและ
สภาพที่เป็นจริงความสามารถในการบริหารประสบการณ์ของ
สายการบินต้นทุนต�่ำตามความคิดเห็นของผู้โดยสารที่ใช้บริการ

สนามบินทีด่ ำ� เนินงานโดยกรมท่าอากาศยานในประเทศไทย โดยข้อ
ค�ำถามเป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ของ Likert
โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
		 5 หมายถึง มีสภาพทีค่ าดหวัง/สภาพทีเ่ ป็นจริงอยูใ่ น
				
ระดับมากที่สุด
		 4 หมายถึง มีสภาพทีค่ าดหวัง/สภาพทีเ่ ป็นจริงอยูใ่ น
				
ระดับมาก
		 3 หมายถึง มีสภาพทีค่ าดหวัง/สภาพทีเ่ ป็นจริงอยูใ่ น
				
ระดับปานกลาง
		 2 หมายถึง มีสภาพทีค่ าดหวัง/สภาพทีเ่ ป็นจริงอยูใ่ น
				
ระดับน้อย
1 หมายถึง มีสภาพทีค่ าดหวัง/สภาพทีเ่ ป็นจริงอยูใ่ น
				
ระดับน้อยที่สุด
		 ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหาร
ประสบการณ์ของสายการบินต้นทุนต�่ำ
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
1. น�ำแบบสอบถามทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ ตามแนวทางในการ
ศึกษาให้ผู้ที่มีประสบการณ์ที่ก�ำลังปฏิบัติงานในธุรกิจสายการบิน
ตรวจสอบข้อค�ำถามเบื้องต้น
2. น�ำแบบสอบถามจากขั้นตอนที่ 1 เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบข้อค�ำถาม (IOC) จ�ำนวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาความ
สอดคล้องระหว่างข้อค�ำถามกับวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัย โดย
ท�ำการคัดเลือกเฉพาะข้อค�ำถามที่มีค่าตั้งแต่ 0.67-1.00 รวมทั้ง
ด�ำเนินการปรับปรุงข้อค�ำถามให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นตามค�ำ
แนะน�ำของผู้ทรงคุณวุฒิ
3. น�ำแบบสอบถามจ�ำนวน 30 ชุด ไปด�ำเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง ที่มีลักษณะเหมือนกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ง
ในการศึกษานีค้ อื ผูโ้ ดยสารชาวไทยทีใ่ ช้บริการสายการบินต้นทุนต�ำ่
ในสนามบินที่บริหารงานโดยกรมท่าอากาศยาน จากนั้นท�ำการ
วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยได้ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับที่ .92
การวิเคราะห์ข้อมูลและวิธีทางสถิติที่ใช้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาโดยการใช้
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการ
วิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถามตอนที่ 2 เพื่อตอบวัตถุประสงค์
ข้อที่ 1-2
		 ส�ำหรับเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลีย่ ของข้อมูล
ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ของบุญชม ศรีสะอาด (2560 : 102-103) ดังนี้
		 4.51-5.00 หมายถึง สภาพทีค่ าดหวัง/สภาพทีเ่ ป็นจริง
				
อยู่ในระดับมากที่สุด
		 3.51-4.50 หมายถึง สภาพทีค่ าดหวัง/สภาพทีเ่ ป็นจริง
				
อยู่ในระดับมาก

ไพพ

วิธีด�ำเนินการวิจัย
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พัฒนาอย่างเร่งด่วน โดยใช้เทคนิค Modified Priority Needs Index
(PNImodified) ของ สุวมิ ล ว่องวานิช (2558 : 18) เพือ่ ตอบวัตถุประสงค์
ข้อที่ 3

จากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้โดยสารที่ใช้
บริการสายการบินต้นทุนต�่ำที่ด�ำเนินงานโดยกรมท่าอากาศยาน
ในประเทศไทย สามารถน�ำเสนอผลได้ดังตารางที่ 1-3 ดังนี้

ไพพ

		 2.51-3.50 หมายถึง สภาพทีค่ าดหวัง/สภาพทีเ่ ป็นจริง
				
อยู่ในระดับปานกลาง
		 1.51-2.50 หมายถึง สภาพทีค่ าดหวัง/สภาพทีเ่ ป็นจริง
				
อยู่ในระดับน้อย
		 1.00-1.50 หมายถึง สภาพทีค่ าดหวัง/สภาพทีเ่ ป็นจริง
				
อยู่ในระดับน้อยที่สุด		
2. การวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินความต้องการ
จ�ำเป็นเพื่อจัดล�ำดับความต้องการจ�ำเป็น ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ท�ำให้
ทราบถึงประเด็นปัญหาหรือความต้องการจ�ำเป็นที่ควรได้รับการ

าชภ
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ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ( X̄ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับของสภาพที่คาดหวังของความสามารถในการบริหารประสบการณ์
		 ของสายการบินต้นทุนต�ำ่ ตามความคิดเห็นของผูโ้ ดยสารทีใ่ ช้บริการสนามบินทีด่ ำ� เนินงานโดยกรมท่าอากาศยานในประเทศไทย
		 โดยรวมและรายด้าน
X̄
ข้อที่
ความสามารถในการบริหารประสบการณ์
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
ด้านประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสังคม ( X̄ = 4.77, S.D. = 0.28)
รองลงมาด้านประสบการณ์ทางกายภาพ พฤติกรรมและวิถีชีวิต
( X̄ = 4.76, S.D. = 0.27) ด้านประสบการณ์การรับสัมผัส ( X̄ = 4.72,
S.D. = 0.31) ด้านประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
( X̄ = 4.71, S.D. = 0.26) และด้านประสบการณ์ทางอารมณ์
( X̄ = 4.64, S.D. = 0.29) ตามล�ำดับ
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จากตารางที่ 1 พบว่า สภาพที่คาดหวังของความสามารถ
ในการบริหารประสบการณ์ของสายการบินต้นทุนต�ำ่ ตามความคิดเห็น
ของผูโ้ ดยสารทีใ่ ช้บริการสนามบินทีด่ ำ� เนินงานโดยกรมท่าอากาศยาน
ในประเทศไทยโดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ( X̄ = 4.72,
S.D. = 0.22) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้โดยสารมีความ
คาดหวังในการบริหารประสบการณ์อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน
โดยสามารถเรียงล�ำดับสภาพที่คาดหวังจากคะแนนเฉลี่ยได้ดังนี้

มห
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ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ( X̄ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับของสภาพที่เป็นจริงของความสามารถในการบริหารประสบการณ์
		 ของสายการบินต้นทุนต�ำ่ ตามความคิดเห็นของผูโ้ ดยสารทีใ่ ช้บริการสนามบินทีด่ ำ� เนินงานโดยกรมท่าอากาศยานในประเทศไทย
		 โดยรวมและรายด้าน
X̄
ข้อที่
ความสามารถในการบริหารประสบการณ์
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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ด้านประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ( X̄ = 4.09,
S.D. = 0.24) รองลงมาด้านประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสังคม
( X̄ = 4.02, S.D. = 0.21) ด้านประสบการณ์ทางกายภาพ พฤติกรรม
และวิถีชีวิต ( X̄ = 3.91, S.D. = 0.23) ด้านประสบการณ์การรับสัมผัส
( X̄ = 3.84, S.D. = 0.22) และด้านประสบการณ์ทางอารมณ์
( X̄ = 3.82, S.D. = 0.33) ตามล�ำดับ

รรณ

จากตารางที่ 2 พบว่า สภาพที่เป็นจริงของความสามารถ
ในการบริหารประสบการณ์ของสายการบินต้นทุนต�ำ่ ตามความคิดเห็น
ของผูโ้ ดยสารทีใ่ ช้บริการสนามบินทีด่ ำ� เนินงานโดยกรมท่าอากาศยาน
ในประเทศไทยโดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ( X̄ = 3.94,
S.D. = 0.12) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สภาพที่เป็นจริง
ในความสามารถการบริหารประสบการณ์อยู่ในระดับมากทุกด้าน
โดยสามารถเรียงล�ำดับสภาพที่เป็นจริงจากคะแนนเฉลี่ยได้ดังนี้

าชภ
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ตารางที่ 3 ผลการประเมินความต้องการจ�ำเป็นของความสามารถในการบริหารประสบการณ์ของสายการบินต้นทุนต�่ำตามความคิดเห็น
		 ของผู้โดยสารที่ใช้บริการสนามบินที่ด�ำเนินงานโดยกรมท่าอากาศยานในประเทศไทย
ความสามารถในการบริหารประสบการณ์
ข้อที่
I
D
I-D
PNI
ค่าร้อยละ อันดับที่
ของสายการบินต้นทุนต�่ำ
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
แต่เนือ่ งด้วยสภาพของการแข่งขันของธุรกิจสายการบินมีการแข่งขัน
กันค่อนข้างสูง ด้วยเหตุผลนีจ้ งึ เป็นผลให้ความคาดหวังว่าสายการบิน
จะให้บริการอย่างเกินความคาดหมายของผู้โดยสารย่อมมีมากขึ้น
ซึ่งสอดคล้องกับ สมพงษ์ อัศวริยธิปัติ (2563 : 179) ได้อธิบาย
แนวทางในการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้โดยสาร โดยธุรกิจ
สายการบินจะต้องด�ำเนินการศึกษาความคาดหวังของผู้โดยสาร
ทั้งที่เป็นผู้โดยสารในปัจจุบันและในอนาคต เพื่อสร้างการรับรู้ที่
เหมาะสม นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับปัจจัยในการเลือกการรับรู้
ของผู้บริโภคโดย Smithikri (2011 อ้างถึงใน ณัฏฐา อุ่ยมานะชัย
และพงศ์ปณต พัสระ (2558 : 47) ที่กล่าวว่า ความคาดหวังเป็นผล
มาจากประสบการณ์ในอดีต หรือการได้รับการบอกต่อจากบุคคล
ใกล้ชิด ซึ่งผู้บริโภคมักจะเลือกรับรู้ผลิตภัณฑ์หรือบริการตามความ
คาดหวั ง ของตนเอง นอกจากนี้ ยั ง สอดคล้ อ งกั บการศึ กษาของ
ทักษญา สง่าโยธิน, อัจจิมา ศุภจริยาวัตร และตติยะ ฉิมพาลี (2562)
ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการให้บริการของธุรกิจ
ท่องเทีย่ วในจังหวัดจันทบุรี ส�ำหรับธุรกิจทีพ่ กั และธุรกิจร้านอาหาร
ผลการศึกษาพบว่า แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการให้บริการตาม
ความต้องการของนักท่องเที่ยว ส�ำหรับธุรกิจที่พักและร้านอาหาร
ได้แก่การรูจ้ กั และเข้าใจลูกค้าโดยการสร้างความประทับใจให้เกิดขึน้
ผลการศึกษาสภาพที่เป็นจริงของความสามารถในการ
บริหารประสบการณ์ของสายการบินต้นทุนต�่ำตามความคิดเห็น
ของผูโ้ ดยสารทีใ่ ช้บริการสนามบินทีด่ ำ� เนินงานโดยกรมท่าอากาศยาน

ิทยา

ลัยร

จากตารางที่ 3 พบว่า ความต้องการจ�ำเป็นของความ
สามารถในการบริหารประสบการณ์ของสายการบินต้นทุนต�่ำตาม
ความคิดเห็นของผู้โดยสารที่ใช้บริการสนามบินที่ด�ำเนินงานโดย
กรมท่าอากาศยานในประเทศไทย พบว่า โดยรวมมีความต้องการ
จ�ำเป็นคิดเป็นร้อยละ 20.00 (PNImodified = 0.20) เมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่า ด้านประสบการณ์รับสัมผัสมีความต้องการจ�ำเป็น
อยู่ในอันดับที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 23.00 (PNImodified = 0.23) ด้าน
ประสบการณ์ทางกายภาพ พฤติกรรมและวิถีชีวิต คิดเป็นร้อยละ
22.00 (PNImodified = 0.22) ด้านประสบการณ์ทางอารมณ์ คิดเป็น
ร้อยละ 21.00 (PNImodified = 0.21) ด้านประสบการณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับ
สังคม คิดเป็นร้อยละ 19.00 ส่วนด้านที่มีความจ�ำเป็นน้อยที่สุด คือ
ด้านประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ คิดเป็นร้อยละ
15.00 (PNImodified = 0.15)

มห
าว

อภิปรายผลการวิจัย

จากผลของการศึกษาพบว่าสภาพที่คาดหวังของความ
สามารถในการบริหารประสบการณ์ของสายการบินต้นทุนต�่ำและ
ความพึงพอใจตามความคิดเห็นของผู้โดยสารที่ใช้บริการสนามบิน
ที่ด�ำเนินงานโดยกรมท่าอากาศยานในประเทศไทยในภาพรวมและ
รายด้านอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากเป็นความต้องการ
พื้นฐานของผู้โดยสารทุกคนที่ต้องการการได้รับการบริการที่ดีจาก
สายการบินแม้ว่าผู้ให้บริการจะเป็นสายการบินต้นทุนต�่ำก็ตาม
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ด้านประสบการณ์รับสัมผัสมีความต้องการจ�ำเป็นอยู่ในอันดับที่ 1
คิดเป็นร้อยละ 23.00 (PNImodified = 0.23) ซึ่งอาจเกิดจากผู้โดยสาร
ที่มีความต้องการที่จะผ่อนคลายในการเดินทาง อยากได้ความรู้สึก
ที่ดี มีระบบอากาศ ระบบกลิ่นที่ช่วยท�ำให้การเดินทางมีความสุข
มากขึ้น ส่วนด้านที่มีความจ�ำเป็นน้อยที่สุด คือ ด้านประสบการณ์ที่
ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ คิดเป็นร้อยละ 15.00 (PNImodified =
0.15)
ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า ความต้องการจ�ำเป็นของผู้โดยสาร
ในด้านทีก่ อ่ ให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจนัน้ ในการเดินทางด้วยสายการบิน
ต้นทุนต�่ำ ผู้โดยสารมีความรู้ความเข้าใจในระบบการให้บริการและ
มีการใช้บริการส�ำหรับการเดินทางจนเกิดความเคยชิน จึงท�ำให้
ความต้องการจ�ำเป็นในด้านนี้อยู่ในอันดับสุดท้าย

สรุปผลการวิจัย

ผลของการวิจยั ชีใ้ ห้เห็นถึงความจ�ำเป็นเร่งด่วนในการพัฒนา
การให้บริการของสายการบินต้นทุนต�่ำ ที่มีความจ�ำเป็นมากที่สุด
คือ ด้านการบริหารประสบการณ์รับสัมผัส ด้านประสบการณ์ทาง
กายภาพ พฤติกรรมและวิถีชีวิต ด้านประสบการณ์ทางอารมณ์
ด้านประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสังคม ส่วนด้านที่มีความจ�ำเป็น
น้อยที่สุด คือ ด้านประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ

าชภ

ัฏรำ

ในประเทศไทยในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่งเมื่อ
พิ จ ารณาแล้ ว จะเห็ น ว่ า สภาพที่ เ ป็ น จริ ง ตามความคิ ด เห็ น ของ
ผู้โดยสารสายการบินต้นทุนต�่ำที่เกิดขึ้นนั้นยังมีความแตกต่างจาก
สภาพที่คาดหวัง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้โดยสารย่อมมีพื้นฐาน
ในความต้องการทีเ่ ป็นสภาพทีค่ าดหวังของตนเองทีม่ อี ยูแ่ ล้ว แต่เมือ่
มาประสบกับสถานการณ์ที่ได้รับจริงในการใช้บริการจึงส่งผลให้
สภาพที่เป็นจริงอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ นันทสารี สุขโต
(2555 : 78) ได้อธิบายปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค
ในตลาดระดับโลกโดยการรับรู้ของบุคคลจะขึ้นอยู่กับความรู้และ
ประสบการณ์ในอดีต และสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของณัฐสรวง
แสนสิริกุล และประกอบ ศิริประกอบ (2559 : 44) ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง ความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มาขอตรวจหนังสือเดินทาง
(ขาออก) เพื่อขออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศ ผลการศึกษา
พบว่า โดยรวมผูโ้ ดยสารมีความพึงพอใจในการให้บริการอยูใ่ นระดับ
มากและต่างจากการศึกษาวิจัยของ สิริวัฒน์ มีแสงพราว และ
ไพโรจน์ เกิดสมุทร (2558 : 23) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจ
ของผู ้ โ ดยสารที่ มี ต ่ อ การให้ บ ริ ก ารของสายการบิ น ไทยสมายล์
ผลการศึกษาพบว่า ผู้โดยสารมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
สายการบินไทยสมายล์ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
เมื่อประเมินสภาพที่คาดหวังของความสามารถในการ
บริหารประสบการณ์ของสายการบินต้นทุนต�่ำและสภาพที่เป็นจริง
ตามความคิดเห็นของผู้โดยสารที่ใช้บริการสนามบินที่ด�ำเนินงาน
โดยกรมท่าอากาศยานในประเทศไทย โดยรวมและรายด้านมีความ
แตกต่างกัน โดยในภาพรวมและรายด้านพบว่า สภาพที่เป็นจริงที่
เกิดขึน้ จากการใช้บริการยังมีคา่ อยูใ่ นระดับทีต่ ำ�่ กว่าสภาพทีค่ าดหวัง
ซึง่ แสดงให้เห็นว่า สายการบินต้นทุนต�ำ่ ทีใ่ ห้บริการ ณ ท่าอากาศยาน
ที่บริหารโดยกรมท่าอากาศยาน ยังไม่สามารถเป็นไปตามสภาพที่
คาดหวังได้ อาจเนื่องมากจากผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบิน
ต้นทุนต�ำ่ ในปัจจุบนั มีประสบการณ์ในการใช้บริการมาเป็นระยะเวลา
นาน ท�ำให้อาจมีความคิดเห็นว่าสายการบินควรมีการพัฒนารูปแบบ
ในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันก็จะมีกลุ่มผู้โดยสาร
ที่เป็นผู้โดยสารที่ยังไม่เคยใช้บริการก็มีความคาดหวังในการได้รับ
การบริการค่อนข้างสูง ดังนั้นจึงท�ำให้เกิดความแตกต่างระหว่าง
สภาพทีค่ าดหวังกับสภาพทีเ่ ป็นจริง ซึง่ สมพงษ์ อัศวริยธิปตั ิ (2563 :
60) ได้อธิบายความต้องการของผู้โดยสารเป็นความต้องการที่
นักการตลาดสายการบินต้องท�ำความเข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความต้องการที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันและความต้องการที่ซ่อนเร้นอยู่
ผลการประเมินความต้องการจ�ำเป็นของความสามารถใน
การบริหารประสบการณ์ของสายการบินต้นทุนต�ำ่ ตามความคิดเห็น
ของผูโ้ ดยสารทีใ่ ช้บริการสนามบินทีด่ ำ� เนินงานโดยกรมท่าอากาศยาน
ในประเทศไทยพบว่ า โดยรวมมี ค วามต้ อ งการจ� ำ เป็ น คิ ด เป็ น
ร้อยละ 20.00 (PNImodified = 0.20) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า

ข้อเสนอแนะส�ำหรับการน�ำผลการวิจัยไปใช้
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ผู้ประกอบการ ผู้บริหารด้านการตลาดของธุรกิจ
สายการบินต้นทุนต�่ำควรก�ำหนดนโยบายในประเด็นการบริหาร
ประสบการณ์ ใ นการใช้ บริ ก ารของผู ้ โ ดยสาร ในด้ า นการสร้า ง
ประสบการณ์รับสัมผัสให้สามารถจับต้องได้มากขึ้น
2. ผู ้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ สายการบิ น ต้ น ทุ น ต�่ ำ ควรมี
มาตรการเชิงรุกในการบริหารประสบการณ์ของผู้โดยสาร โดยอาจ
ด�ำเนินมาตรการทีต่ อ้ งมีความเข้มข้นมากขึน้ โดยการสือ่ สารมาตรการ
ดังกล่าวไปยังผู้โดยสารกลุ่มเป้าหมายทั้งที่เป็นผู้โดยสารที่เดินทาง
ส่วนบุคคลและกลุ่มผู้โดยสารที่เป็นกลุ่มลูกค้าองค์การของธุรกิจ
สายการบิน
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
1. ธุรกิจสายการบินต้นทุนต�ำ่ ควรด�ำเนินการอย่างเข้มข้น
ในเรื่องของการบริหารการรับรู้ประสบการณ์ด้านการรับสัมผัส
ด้วยการพัฒนากระบวนการให้บริการ พนักงานของสายการบินให้
สามารถตอบสนองในด้านความรู้สึกของผู้โดยสารให้มากขึ้น เช่น
การไหว้ตามแบบฉบับของความเป็นไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ควร
ปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด หรือการสือ่ สารผ่านสายตา รอยยิม้ ทีช่ ว่ ยสร้าง
ความประทับใจอย่างแท้จริง
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ผู้วิจัยขอขอบคุณ สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่ได้พิจารณามอบทุน
อุดหนุนส�ำหรับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้
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2. ธุรกิจสายการบินสร้างประสบการณ์ร่วมกันระหว่าง
การเดินทางโดยอาจด�ำเนินการให้พนักงานทีใ่ ห้บริการกับผูโ้ ดยสาร
ได้มีโอกาสมีกิจกรรมเล็ก ๆ ร่วมกันระหว่างการเดินทาง
3. ธุรกิจสายการบินควรสร้างบรรยากาศในการเดินทาง
ที่สามารถสัมผัสได้ เช่น การพัฒนากลิ่นอ่อน ๆ ที่อาจเป็นกลิ่นของ
ดอกไม้ของไทยที่ให้ความรู้สึกสดชื่น เพื่อสร้างเอกลักษณ์ที่โดดเด่น
ของสายการบิน เป็นต้น
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป
การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ ซึ่งท�ำให้ได้ข้อมูล
ในเชิงกว้างและเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้โดยสารชาวไทย
ซึ่งในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป หากมีนักวิจัยสนใจด้านการบริหาร
ประสบการณ์ ควรด�ำเนินการศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของวิธีการวิจัย
ด้วยการผสมผสานเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึก
มากขึ้ น ในขณะเดี ย วกั น อาจด� ำ เนิ น การเพิ่ ม กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งเป็ น
ผู้โดยสารชาวต่างชาติแล้วน�ำข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบกัน ซึ่งจะ
ท�ำให้เห็นผลที่ชัดเจนมากขึ้น ในขณะเดียวกันและยังช่วยสร้าง
ความสามารถในการบริหารประสบการณ์ของธุรกิจสายการบินที่มี
ต่อผู้โดยสารได้ดียิ่งขึ้น
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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาการทดลองใช้ระบบอาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัล (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนและหลังจัดการเรียนรู้โดยใช้ระบบอาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัล และ (3) ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ระบบ
อาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัล กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ จ�ำนวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ระบบ
อาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัล 4 ระบบ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าทดสอบที
ผลการศึกษาพบว่า (1) ประสิทธิภาพของระบบอาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัล เป็นระบบฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นเพื่อการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์ เปรียบเสมือนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ผู้เรียนจ�ำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงแหล่งสารสนเทศที่อยู่หลาย ๆ แหล่ง และ
การเชื่อมโยงนั้นต้องไม่ยุ่งยากส�ำหรับผู้เรียนและสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างกว้างขวาง ระบบอาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัล
จะประกอบด้วย ผล 4 ระบบ คือ 1) ฐานข้อมูลสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ 2) ฐานข้อมูลสื่อ e-book 3) ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้
ด้านวัฒนธรรมเสมือนจริง 3 มิติ 4) ฐานข้อมูลวรรณกรรมเด็กและเยาวชนออนไลน์ ท�ำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะความคิด
วิเคราะห์และพัฒนาทักษะความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพและเพิ่มทักษะการเป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งเป็นปัจจัยที่ท�ำให้การศึกษา
ของประเทศเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีประสิทธิภาพ ในภาพรวมระดับมากที่สุด (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัด
การเรียนรู้ด้วยระบบอาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัลหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ (3) นักเรียนมีความ
พึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบอาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัล ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
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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.
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บทน�ำ

อาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัลนี้ก็ไม่ได้สร้างไว้เฉพาะผู้ที่ขาดโอกาส
เท่านั้น ผู้ที่ศึกษาในระบบโรงเรียน ก็สามารถศึกษาและหาความรู้
เพื่อพัฒนาตนเองและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองเช่นกัน ซึ่งความสามารถ
ในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองหรือ Self-Directed Learning นี้ก็เป็น
ทักษะที่จ�ำเป็นและส�ำคัญที่สุดในศตวรรษที่ 21 ด้วย การวิจัยครั้งนี้
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เป็นแหล่งรวบรวมสือ่ ต้นแบบการเรียนรูใ้ หม่ ๆ ใน
รูปแบบต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็นหนังสือ (e-book) ภาพนิง่ ภาพเคลือ่ นไหว
สไลด์ ดนตรี วีดิทัศน์หรือบันทึกการสอนในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้
สามารถสืบค้นและค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศทีม่ คี ณ
ุ ค่าเหล่านีเ้ พือ่
ประโยชน์ในด้านการเรียนการสอน รวมทั้งใช้เป็นแหล่งอ้างอิง หรือ
แหล่งเรียนรูด้ ว้ ยตนเองได้โดยไม่จำ� กัดเวลาและสถานที่ และหากเป็น
ไปได้ก็ต้องการเผยแพร่ระบบอาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัล นักเรียน
กลุ่มชาติพันธุ์ สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 นี้ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างในหลากหลายช่องทาง
ในปีต่อ ๆ ไป ไม่ว่าจะเป็นการจัดอบรมการใช้งานระบบอาณาจักร
การเรียนรูด้ จิ ทิ ลั ให้กบั ครูผสู้ อนตามจังหวัดต่าง ๆ การประชาสัมพันธ์
ไปยังโรงเรียน มหาวิทยาลัย ชุมชน การประชาสัมพันธ์โดยใช้ Social
Network เพือ่ ให้กลุม่ เป้าหมายได้ใช้ประโยชน์ได้จริงและหลากหลาย
และเพื่อเป็นการให้การใช้ระบบอาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัลของ
นักเรียนกลุม่ ชาติพนั ธุ์ สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 ในครั้งนี้เกิดประโยชน์สูงสุด เผยแพร่ให้ได้มากที่สุด
มีการน�ำไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาให้ดีขึ้น และ
สุดท้ายก็เพื่อให้อาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัลนี้สามารถท�ำให้ผู้เรียน
เกิ ด การพั ฒ นาทั ก ษะในด้ า นต่ า ง ๆ ทั้ ง ทั ก ษะความรู ้ ทั ก ษะ
ในการประกอบอาชีพ และเพิ่มทักษะการเรียนรู้และส่งเสริมการให้
นักเรียนมุ่งสู่การเป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญ
ท�ำระบบการศึกษาของประเทศไทยส่งเสริมให้เยาวชนที่เป็นก�ำลัง
ส�ำคัญของพลเมืองโลกในการพัฒนาประเทศให้สามารถเรียนรู้
ตลอดชีวิตและมีศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและ
สังคมอย่างยั่งยืนตลอดไป
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การพั ฒ นาระบบอาณาจั ก รการเรี ย นรู ้ ดิ จิ ทั ล เพื่ อ ให้
สอดคล้ อ งกั บ การเรี ย นรู ้ ใ นสถานการณ์ โ ควิ ด -19 ซึ่ ง เป็ น ยุ ค ที่
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในชีวติ ประจ�ำวันของนักเรียน
ทุกระดับเป็นอย่างมาก การจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ในปัจจุบัน
จึงมีการใช้สื่อหรือการจัดนวัตกรรมเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ตเพื่อเข้า
มาช่วยในการจัดการเรียนรู้และเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความ
สนใจ เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการแสวงหาความรู้
สนั บ สนุ น ผู ้ เรี ย นในการเรี ย นรู ้ ขั้ น ตอนการคิ ด อย่ า งวิ เ คราะห์
สังเคราะห์ และการประเมินค่า โดยครูผสู้ อนไม่ได้ทำ� หน้าทีถ่ า่ ยทอด
ความรู้เพียงอย่างเดียวแต่เป็นผู้อ�ำนวยความสะดวกให้ผู้เรียน
ได้เข้าถึงความรู้นั้น ๆ อย่างเป็นขั้นเป็นตอน การจัดการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ครูจึงมีความจ�ำเป็นต้องจัดการเรียนการสอนแบบ
เน้นการจัดการสอนโดยการบรรยายและการเรียนรู้แบบออนไลน์
ร่วมกันตามความเหมาะสมของสถานการณ์และบริบทของแต่ละพืน้ ที่
แต่สิ่งที่ส�ำคัญและจ�ำเป็นอย่างยิ่ง คือ ครูจะต้องเป็นผู้ออกแบบ
การเรียนรูแ้ ละอ�ำนวยความสะดวกในการเรียนรูใ้ ห้กบั ผูเ้ รียน ผูเ้ รียน
จึงจะเกิดการพัฒนาทักษะการเรียนรูซ้ งึ่ ถือว่าส�ำคัญกว่าความรู้ และ
กระบวนการหาค�ำตอบส�ำคัญกว่าค�ำตอบ นอกจากนั้นยังมีผู้ให้
ความเห็นไว้วา่ เด็กยุคใหม่เป็นคนยุคเจนเนอเรชัน (Generation Z)
เป็ น พวกที่ ช อบใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต หรื อ ที่ เรี ย กกั น ว่ า เป็ น ชาวเน็ ต
(Netizen) (วิจารณ์ พานิช, 2555) การศึกษาผลการเรียนรูผ้ า่ นระบบ
อาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัลของของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ สังกัด
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เป็นหนึง่
ในวิธกี ารทีค่ ณะผูว้ จิ ยั จะท�ำขึน้ เพือ่ ช่วยแก้ปญั หาเรือ่ งความไม่เท่าเทียม
และความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษา ซึ่งส่งผลให้ผู้ที่ขาดโอกาสหรือ
ไม่มโี อกาสได้ศกึ ษาในระบบโรงเรียนปกติตอ้ งไปประกอบอาชีพทีค่ น
เหล่านั้นไม่ได้ชอบหรืออยากท�ำก็ได้ หากแต่ด้วยวุฒิการศึกษาหรือ
ความรูม้ เี ฉพาะระบบโรงเรียนอาจไม่ได้สง่ เสริมให้นกั เรียนได้มโี อกาส
เรียนรู้ที่ดีกว่านั้นได้ การที่ประเทศไทยจะมีแหล่งเรียนรู้ที่ครบวงจร
มีสื่อการศึกษาที่หลากหลายรูปแบบ หลากหลายประเภท และ
ไม่จ�ำกัดเวลา สถานที่ และจ�ำนวนผู้เข้าใช้สื่อเหล่านั้น อาจเป็น กรอบแนวคิดที่ใช้ในการด�ำเนินงานวิจัย
ช่องทางทีท่ ำ� ให้โอกาสของการศึกษาหาความรูอ้ ยูใ่ กล้ตวั มากขึน้ และ
ผู้วิจัยได้ด�ำเนินค้นคว้า ทบทวนวรรณกรรม และเรียนรู้
สามารถพัฒนาตนเองได้ด้วยตนเอง แม้จะไม่สามารถได้เรียนใน แนวคิดทฤษฎีตา่ ง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบอาณาจักรการ
ระบบโรงเรียนปกติก็ตาม แต่ในขณะเดียวกันผู้วิจัยพัฒนาระบบ เรียนรู้ดิจิทัลในประเทศไทยและต่างประเทศ สรุปได้ดังนี้ คือ
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กรอบแนวคิดที่ใชในการดําเนินงานวิจัย
ผูวิจัยไดดําเนินคนควา ทบทวนวรรณกรรม และเรียนรูแนวคิดทฤษฎีตางๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบ
วารสารวิจัยร�ำาไพพรรณี
ที่ 15
อาณาจักรการเรียนรูดิจิทัลในประเทศไทยและต
งประเทศปีสรุ
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
แนวคิดจาก :

การพัฒนาระบบอาณาจักรการเรียนรูด ิจิทัล
1. ฐานขอมูลสื่อการเรียนรูออนไลน
2. ฐานขอมูลสื่อ eBook
3. ฐานขอมูลพิพธิ ภัณฑเพื่อการเรียนรูดาน
วัฒนธรรมเสมือนจริง 3 มิติ
4. การพัฒนาระบบฐานขอมูล eLearning



- การจั
Blueprint ของระบบ
การจัดดท�ทํำาต้ตนนแบบ
แบบBlueprint
อาณาจั
อาณาจักกรการเรี
รการเรียยนรู
นรูด้ดิจิจิทิทัลัล
การหาประสิททธิธิภภาพและคุ
าพและคุณณภาพของระบบ
ภาพของระบบ
- การหาประสิ
การทดลองใชรระบบ
ะบบ
- การทดลองใช้

ทธิภาพของระบบอาณาจั
กรการเรี
- ประสิ ทประสิ
ธิภาพของระบบอาณาจั
กรการเรี
ยนรู้ดิจยิทนรูัลดิจิทัล

ความพึ
ง
พอใจของนั
ก
เรี
ย
นกลุ
- ความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ มสัชาติ
งกัดส�พำนั นัธุก งาน
สัเขตพื
งกัดสํ้นานัทีก่กงานเขตพื
้นที่การศึกกษาเชี
ษาประถมศึ
กษาเชี
ารศึกษาประถมศึ
ยงราย เขต
3 ยงราย เขต 3
ตอระบบอาณาจั
ต่อระบบอาณาจั
กรการเรียนรูก้ดรการเรี
ิจิทัล ยนรูดิจิทัล

ผลผลิตที่ตองการ

วัตถุประสงคของการวิจัย

นักเรียน
การบูรณาการหองสมุดดิจิทัลกับอีเลิรนนิ่งสําหรับ
นักเรียน
แนวคิดการพัฒนาฐานขอมูลดิจิทัลสําหรับนักเรียน
ตัวอยางฐานขอมูลดิจิทัล
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 แนวคิดการเรียนรูรวมกัน (Collaborative)
 ระบบฐานขอมูลดิจิทัลตอการพัฒนาการเรียนรูของ

ัฏรำ
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าชภ

1. ศึกษาการทดลองใชระบบอาณาจักรการเรียนรูดิจิทลั
กษาผู้ใช้ระบบก่อนด�ำเนินการทดลอง ในระหว่างด�ำเนินการ
วัตถุประสงค์2.ของการวิ
เปรียบเทีจยัยบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนและหลัการศึ
งจัดการเรี
ยนรูโ ดยใชระบบอาณาจักรการเรียนรูด จิ ิทัล
ทดลอง ผู้วิจัยติดตาม สังเกต ปัญหา อุปสรรคในการใช้โปรแกรม
1. ศึ3.กษาการทดลองใช้
ร
ะบบอาณาจั
ก
รการเรี
ย
นรู
ด
้
จ
ิ
ท
ิ
ล
ั
ศึกษาความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชระบบอาณาจักรการเรียนรูด ิจิทัล
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2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลัง พร้อมแก้ไข ปรับปรุง โดยใช้ระยะเวลาในการทดลอง 1 ภาคเรียน
ผลการทดลอง สรุปผลการสังเกตและสอบถามโดยใช้เครื่องมือวัด
จัดการเรียนรู้โดยใช้ระบบอาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัล
อุปกรณ
และวิ
ธ
ด
ี
า
ํ
เนิ
น
การวิ
จ
ย
ั
3. ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ ความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
จัยยเรืนรู่อ้ดงผลของการใช
ระบบอาณาจักรการเรียนรู
ดิจิทกษาประถมศึ
ัลของนักเรีกยษาเชี
นกลุยมงราย
ชาติพเขต
ันธุ3สัในสถานศึ
งกัดสํานักกงานเขต
การศึ
ษาที่มีต่อระบบ
ระบบอาณาจักการวิ
รการเรี
ิจิทัล
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ผูวิจัยดําเนินวิจัย โดยการพั
นาและสร
กลุ่มตัฒ
วอย่
างที่ใช้ างนําระบบอาณาจักรการ
ิจิทัลจัยซึ่งประกอบดวย 4 ระบบ คือ 1) ฐานขอมูลสื่อการเรียนรู
อ ebook
- ผูอ้ทอนไลน
รงคุณวุฒิ 2)5 ท่ฐานข
าน ทีอ่มมูีผู้เลชีสื่ย่วชาญด้
านสื่อ3)การสอน
วิธีดเรี�ำยเนินรูนดการวิ
ฐานขอการวิ
มูลพิจพัยเรืิธภั่องผลของการใช้
ณ ฑเพื่อการเรีรยะบบอาณาจั
นรูดานวัฒกนธรรมเสมื
ง 3 มิติ 4) ฐานข
กและเยาวชน
ก ารศึอกมูษาลวรรณกรรมเด็
ส� ำ หรั บ การประเมิ
น คุ ณ ภาพระบบ
รการเรียนรูอ้ นจริและเทคโนโลยี
ดิจทิ ออนไลน
ลั ของนักเรีโดยมี
ยนกลุรม่ ายละเอี
ชาติพนั ยธุดดั
์ สังกังนีดส�้ ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา อาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัล
วิจัยไดเขต
ดําเนิ
ดิจิทัล้นที่การ
กเรียนกลุ่มชาติพกันรเพื
ธุ์ สั่องกัการเรี
ดส�ำนัยกนรู
งานเขตพื
ประถมศึกษาเชีผูยงราย
3 นผู้วการทดลองระบบและประเมิ
ิจัยด�ำเนินการวิจัยโดยการพัฒนานคุณภาพการพั-ฒนันาระบบอาณาจั
ตาางๆงน�ำและพั
ฒนาระบบกลางเพื
อยเพืก่อษาเชี
พัฒนาแรงงานแห
งศตวรรษที
ษาประถมศึ
ยงราย เขต 3 รวมจ�
ำนวนนั่ ก21
เรียทีน่ได100 คน
และสร้
ระบบอาณาจั
กรการเรียนรูด้ จิ ่อทิ จัลั ดซึการฐานข
ง่ ประกอบด้อวมูยล4การเรี
ระบบยนรูศึรกะบบย
นาปรัอบมูลปรุสื่องการเรี
จากขัย้นนรู
ตอนที
่ 1 พร2)อมมี
คูมอือมูการใช
ระบบไปทดลองใช
ในสถานศึ
กษาในขอบเขตที
่ศึกษาม คื50อ คน
นักเรีได้ยมนาด้วยวิธี
แบ่งออกเป็
นกลุ่มทดลอง
50 คน กลุ่มควบคุ
คือ พั1)ฒฐานข้
้ออนไลน์
ฐานข้
ลสื่อ e-book
กลุมชาติ
นักงานเขตพื
้นทีฒ่กนธรรมเสมื
ารศึกษาประถมศึ
เขต 3 โดยผู
วิจัยอบรมให
ความรูผูบริหาร
การเลืยองราย
กแบบเจาะจง
(Purposive
Sampling)
3) ฐานข้
อมูลพพิันพธุิธ ภัสัณงกัฑ์ดเพืสํ่อาการเรี
ยนรู้ด้านวั
อนจริง กษาเชี
พื้นที่ด�ำเนินงาน
3 มิติ 4) ฐานข้อมูลวรรณกรรมเด็กและเยาวชนออนไลน์ โดยมี
งานวิ จั ย นี้ ด� ำ เนิ น การโดยจั ง หวั ด ครอบคลุ ม นั ก เรี ย น
รายละเอียดดังนี้
ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการทดลองระบบและประเมินคุณภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
การพัฒนาระบบอาณาจักรเพื่อการเรียนรู้ดิจิทัลต่าง ๆ และพัฒนา เชียงราย เขต 3
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ระบบกลางเพื่อจัดการฐานข้อมูลการเรียนรู้ระบบย่อยเพื่อพัฒนา
1. ระบบอาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัล
แรงงานแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ได้พัฒนาปรับปรุงจากขั้นตอนที่ 1
2. แบบประเมินเพือ่ หาประสิทธิภาพของระบบอาณาจักร
พร้อมมีคู่มือการใช้ระบบไปทดลองใช้ในสถานศึกษาในขอบเขต
ทีศ่ กึ ษา คือ นักเรียนกลุม่ ชาติพนั ธุ์ สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา การเรียนรู้ดิจิทัล
3. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยผู้วิจัยอบรมให้ความรู้ผู้บริหาร
4. แบบประเมินความพึงพอใจระบบอาณาจักรการเรียนรู้
สถานศึกษา ครูช�ำนาญการ คณะครูและคณาจารย์ จากสถาบัน
ดิจิทัล
ธันยวิช วิเชียรพันธ์
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วิธีการเก็บและรวบรวมข้อมูล
1. คณะผู้วิจัยจัดอบรมประชุมการใช้ระบบอาณาจักร
การเรียนรู้ดิจิทัล ให้กับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูช�ำนาญการ
ศึ ก ษานิ เ ทศก์ คณะครู แ ละคณาจารย์ จ ากสถานศึ ก ษา สั ง กั ด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
2. ทดสอบก่อนเรียน ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ระบบอาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัล
3. จัดการเรียนรูใ้ ห้กบั ห้องเรียนกลุม่ ตัวอย่าง โดยใช้เวลา
12 คาบ
4. ทดสอบหลั ง เรี ย นด้ ว ยแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนระบบอาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัล
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนก่อนเรียน
และหลังเรียนใช้ระบบอาณาจักรการเรียนรูด้ จิ ทิ ลั โดยใช้การทดสอบ
ด้วยค่าสถิติ t-test แบบจับคู่ (Paired-Samples t-test) มีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
2. วิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจ โดยการหาค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ัฏรำ

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติพื้นฐาน มีดังนี้
		 สถิตสิ ำ� หรับการบรรยายลักษณะของคะแนนจากแบบ
ประเมินคุณภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญ และแบบประเมินความพึงพอใจ
ที่ได้เรียนรู้โดยระบบอาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัล ล้วน สายยศ และ
อังคณา สายยศ (2543 : 73) ค่าเฉลีย่ ของคะแนน (X̄ ) ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน (S.D.) ทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลีย่ ทีเ่ รียน
ด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบอาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัลกับ
การจัดการเรียนรู้แบบปกติระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
โดยใช้สถิติค่าที การทดสอบด้วยค่าสถิติ t-test แบบจับคู่ (PairedSamples t-test) มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
		 หลังจากทีผ่ วู้ จิ ยั ได้มกี ารออกแบบแบบวัดและประเมินผล
ด้านทักษะ และน�ำแบบวัดและประเมินผลด้านทักษะมาท�ำการวัด
กับกลุม่ นักเรียนในลักษณะก่อนและหลังเรียน และ Control Group
และ Experimental Group การทดสอบด้วยค่าสถิติ t-test แบบ
จับคู่ (Paired-Samples t-test) มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
การทดสอบค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบก่อนใช้ระบบและหลังใช้
ระบบ ด้วยสถิตนิ อนพาราเมตริก กรณีกลุม่ ตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน
หลังจากที่ได้มีการออกแบบแบบวัดและประเมินผลด้านทักษะและ
จะน�ำแบบวัดและประเมินผลด้านทักษะมาท�ำการวัดกับนักเรียน
ในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ในลักษณะ Pre-Post test และ
Control Group และ Experimental Group

าชภ

ผลการวิจัย

1. ผลการประเมินคุณภาพระบบอาณาจักรการเรียนรู้
ดิจิทัลจากผู้ทรงวุฒิ มีดังนี้

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพรวมของระบบอาณาจักรดิจิทัลโดยผู้เชี่ยวชาญ (n=5 คน)

ิทยา

ลัยร

                             ระดับความคิดเห็น
รายการ
		
X̄
ด้านระบบ		
4.57
เนื้อหาการน�ำเสนอ
4.71
ด้านภาพและภาษา
4.57
ด้านปฏิสัมพันธ์		
4.86
ค่าเฉลี่ยรวม
4.69

มห
าว

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นต่อคุณภาพ
รวมของระบบอาณาจักรดิจทิ ลั ได้คา่ เฉลีย่ ทุกรายการระดับมากทีส่ ดุ
เมื่อพิจารณาในรายด้านพบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นต่อด้าน
ปฏิสัมพันธ์ที่ระดับมากที่สุด รองลงมามีความเห็นต่อเนื้อหาการ
น�ำเสนอที่ระดับมากที่สุด และมีความเห็นต่อด้านภาพและภาษา
ที่ระดับมากที่สุด และมีความเห็นต่อภาพรวมของระบบที่ระดับ
มากที่สุด
2. ผลการใช้ระบบอาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัลต่าง ๆ
(ระบบย่อย) และพัฒนาระบบกลางเพือ่ จัดการฐานข้อมูลการเรียนรู้
ระบบย่อยเพือ่ ส่งเสริมทักษะการเรียนรูน้ กั เรียนกลุม่ ชาติพนั ธุ์ สังกัด
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S.D.
0.53
0.49
0.53
0.38
0.48

ความหมาย
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ซึ่ง
ประกอบไปด้วย 4 ระบบ คือ 1) ฐานข้อมูลสื่อการเรียนรู้ออนไลน์
2) ฐานข้อมูลสื่อ e-Book 3) ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้
ด้านวัฒนธรรมเสมือนจริง 3 มิติ 4) การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
e-Learning พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็น ในภาพรวม ในระดับ
มากที่สุด มี 4 ระบบ เรียงตามล�ำดับค่าเฉลี่ยมากที่สุด อันดับ 1 คือ
ฐานข้อมูลสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ อันดับ 2 คือ ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์
เพื่อการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมเสมือนจริง 3 มิติ และอันดับ 3 คือ
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล e-Learning และฐานข้อมูลสือ่ e-Book
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eLearning พบวา นักเรียนมีความคิดเห็น ในภาพรวม ในระดับมากที่สุด มี 4 ระบบ เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยมาก
ที่ สุ ด อั น ดั บ 1 คื อ ฐานข อ มู ล สื่ อ การเรี ย นรูอ อนไลน อั น ดั บ 2 คื อ ฐานข อ มู ล พิ พิ ธ ภั ณ ฑ เพื่ อ การเรีย นรู ด า น
วัฒนธรรมเสมือนจริง 3 มิติ และอัวารสารวิ
นดับ 3 จคืัยอร�ำการพั
ฒนาระบบฐานข
และฐานข
อมูลสื2564
่อ eBook
ไพพรรณี
ปีที่ 15 ฉบับอทีมู่ ล2 eLearning
เดือนพฤษภาคม
- สิงหาคม
207
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ภาพที่ ่ 22ภาพแสดงหน
ภาพแสดงหน้าาแรกของระบบเพื
แรกของระบบเพื่อ่อนํน�าำผูผูเ้เรีรียยนเข
นเข้าาไปสู
ไปสูก่การเรี
ารเรียยนรู
นรูอ้อาณาจั
าณาจักกรการเรี
รการเรียยนรู
นรูด้ดิจิจิทิทลั ัล
ภาพที

มห
าว

ิทยา

ลัยร

ภาพที
ภาพแสดงการเคลื
นไหว
Menu
Sliding
ในหน
หลั
นเข
ารเรี
านข
eBook
ภาพที
ภาพที่ ่่ 333 ภาพแสดงการเคลื
ภาพแสดงการเคลื่อ่อ่อนไหว
นไหว Menu
Menu Sliding
Sliding ในหน้
ในหนาาาหลั
หลักกก เพืเพื
เพื่อออ่่ น�นํนํำาาผูผูผู้เเเรีรีรียยยนเข้
นเขาาาสูสูสู่กกการเรี
ารเรียยยนรูนรู
นรู้ฐฐฐานข้
านขอออมูมูมูลลลe-Book
eBook

ภาพที่ 4 ภาพแสดงเนื้อหาพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงเพื่อให้ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมเสมือนจริง
ภาพที
ภาพที่่ 44 ภาพแสดงเนื
ภาพแสดงเนื้อ้อหาพิ
หาพิพพิธิธภัภัณ
ณฑฑเเสมื
สมืออนจริ
นจริงงเพื
เพื่อ่อให
ใหผผูเูเรีรียยนได
นไดมมีกีการเรี
ารเรียยนรู
นรูดดาา นวั
นวัฒ
ฒนธรรมเสมื
นธรรมเสมืออนจริ
นจริงง
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ภาพที่ 4 ภาพแสดงเนื้อหาพิพิธภัณฑเสมือนจริงเพื่อใหผูเรียนไดมีการเรียนรูดา นวัฒนธรรมเสมือนจริง

าชภ
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ภาพที่ 55ภาพแสดงการเข้
ภาพแสดงการเขาาสูสู่หหน้นาาแรกฐานข้
แรกฐานขออมูมูลลe-learning
elearningวรรณกรรมส�
วรรณกรรมสํำาหรัหรับบเด็เด็กกออนไลน์
ออนไลน
ภาพที
3. ผลของการใชอาณาจักรการเรียนรูดิจิทัลเพื่อสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน พบวา
ยนกลุม ทดลองมี
คะแนนผลสั
ยนดมวยระบบอาณาจั
นรูด ิจิทัลยนรู
หลั้รงะบบอาณาจั
เรียนสูงกวากกอรเพื
น ่อการเรียนรู้
3.นักเรีผลของการใช้
อาณาจั
กรการเรียมนรูฤทธิ
ด้ จิ ์ทิ างการเรี
ลั เพือ่ ส่งเสริ
		 กรการเรี
การน�ำยผลการเรี
ยนอยางมี
นัยสําคักญเรีทางสถิ
ติทรี่ าะดันับกเรี.01
ผลสัมฤทธิ์ทเรีางการเรี
ยนของนั
ยน พบว่
ยนกลุ่มทดลอง ดิจิทัล มาท�ำการวัดกับนักเรียนในลักษณะก่อนเรียนและหลังเรียน
มีคะแนนผลสัมฤทธิท์ างการเรียนด้วยระบบอาณาจักรการเรียนรูด้ จิ ทิ ลั และ Control Group และ Experimental Group
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
		 3.1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนที่เรียนรู้ระบบอาณาจักรดิจิทัล ปรากฏตัวอย่างดังตาราง
ที่ 2-3
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้อาณาจักรดิจิทัล
X̄

22.80
16.80

S.D.
T
6.74
16.40**
7.75		

Sig
.00

ลัยร

กลุ่มตัวอย่าง
N
1. กลุ่มทดลอง
100
2. กลุ่มควบคุม
100
** มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ิทยา

		 จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ t-test มากกว่าคะแนนหลังการทดลองของกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญ
แบบ 2 กลุม่ ตัวอย่างเป็นอิสระต่อกัน พบว่า คะแนนหลังการทดลอง ทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้อาณาจักรดิจิทัล
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงกว่านักเรียนที่อยู่ในกลุ่มทดลอง
ทางสถิติที่ระดับ .01 คือ คะแนนหลังการทดลองของกลุ่มทดลอง
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังจัดการเรียนรู้โดยใช้ระบบอาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัล

มห
าว

กลุ่มตัวอย่าง
N
ก่อนเรียน
50
หลังเรียน
50
** มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

X̄

20.62
28.88

S.D.
T
3.64
19.68**
4.79		

Sig
.00

		 จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนที่ได้เรียนรู้ระบบ ก่อนการทดลองอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
อาณาจักรดิจิทัล มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากทดลองสูงกว่า
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X̄

ัฏรำ

ช่วยเหลือเกือ้ กูล แลกเปลีย่ นความรูค้ วามคิดระหว่างกัน เพือ่ พัฒนา
ความรู้ ความคิด และเรื่องของการติดต่อสื่อสาร การท�ำงานร่วมกับ
ผู้อื่นให้มากที่สุดยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังจะช่วยพัฒนาวิธีการสอนของ
ตนเองให้มปี ระสิทธิภาพ และสามารถแก้ปญ
ั หาทีเ่ คยเกิดขึน้ ได้สำ� เร็จ
ตามที่ต้องการได้

มห
าว

ิทยา

ลัยร

าชภ

		 จากตารางที่ 4 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
ภาพรวมต่อระบบได้คา่ เฉลีย่ รวมทีร่ ะดับมาก และเมือ่ พิจารณาตาม
รายข้อ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในแต่ละด้านในระดับมาก
ทุกด้าน เรียงตามล�ำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ เปิดโอกาสให้ผู้ใช้
มีสว่ นร่วมตลอดการใช้งาน ระบบการมีปฏิสมั พันธ์มคี วามหลากหลาย
และเหมาะสม การออกแบบข้อความ กระตุ้นให้ผู้ใช้เกิดการสื่อสาร
มากขึ้น และการวางรูปแบบของหน้าจอ ตามล�ำดับ ดังนั้น จากการ
ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี อ่ ระบบอาณาจักรการเรียนรู้
ดิจิทัล ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ระบบอาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัลที่ผู้วิจัย
ได้พัฒนาจะมีคุณภาพและประสิทธิภาพในการสนับสนุนครูผู้สอน
นักเรียน และผูท้ เี่ กีย่ วข้องในวิชาชีพครูมกี ารสือ่ สารเรียนรูก้ นั มากขึน้
จึงกล่าวได้วา่ ระบบอาณาจักรดิจทิ ลั ท�ำให้เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างคนในวิชาชีพเดียวกันมากขึ้น อีกทั้งสามารถจัดการ
ประชุม พูดคุยแบบออนไลน์เพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ ฉพาะหัวข้อหรือ
แบบเฉพาะกิจได้ ทั้งเป็นแบบการประชุมกลุ่มย่อยและการประชุม
กลุ่มใหญ่ โดยผู้ใช้งานสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และไตร่ตรอง
ความคิดของตัวเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาที่อยู่ในระบบ และ
สามารถจัดเก็บเอกสารหรือข้อมูลส�ำคัญจ�ำเป็น ที่อยากแลกเปลี่ยน
ระหว่างคนในวิชาชีพเดียวกัน ระหว่างโรงเรียน ระหว่างจังหวัด
ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือในรูปแบบอื่น ๆ ได้อีกด้วย
ซึ่งลักษณะการเรียนรู้ร่วมกันของคนในวิชาชีพเดียวกัน แบบนี้เป็น
เครือข่ายหรือเป็นเครือข่ายอาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัล ที่น่าจะช่วย
ให้ครูผู้สอนและผู้ร่วมวิชาชีพเดียวกันมีการติดต่อสื่อสาร ให้การ

ความหมาย
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ไพพ

3.85
3.94
3.96
3.88
3.74
3.86
3.81
3.86
3.93
3.98
3.97
3.90
3.95
3.89

ระดับความคิดเห็น
S.D.
0.81
0.72
0.73
0.74
0.82
0.86
0.72
0.70
0.74
0.81
0.82
0.73
0.72
0.76

รรณ

รายการ
		
ระบบมีลักษณะจูงใจ น่าสนใจในการใช้งาน
การวางรูปแบบของหน้าจอ		
การออกแบบข้อความ		
ความเหมาะสมของกราฟิก		
ความเหมาะสมของเสียงและจังหวะ
ระยะเวลาในการน�ำเสนอ		
เปิดโอกาสให้ผู้ใช้กลับไปศึกษาเนื้อหาที่ผ่านมาแล้วได้
เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ได้ควบคุมทิศทางและความช้า-เร็วในการใช้งาน
มีการเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่
เปิดโอกาสให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมตลอดการใช้งาน
ระบบการมีปฏิสัมพันธ์มีความหลากหลายและเหมาะสม
กระตุ้นให้ผู้ใช้ตอบสนองการใช้งาน
กระตุ้นให้ผู้ใช้เกิดการสื่อสารมากขึ้น
ค่าเฉลี่ยรวม

ี

ตารางที่ 4 ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้อาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัล

อภิปรายผลการวิจัย

ประการแรก ผลของการใช้ระบบอาณาจักรการเรียนรู้
ดิจทิ ลั ของนักเรียนกลุม่ ชาติพนั ธุ์ สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ระบบด้วยกัน
คือ 1) ฐานข้อมูลสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ 2) ฐานข้อมูลสื่อ e-Book
3) ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมเสมือนจริง
3 มิติ 4) การพัฒนาระบบฐานข้อมูล e-Learning ผู้วิจัยใช้แนวคิด
ในการพัฒนารูปแบบการพัฒนาระบบการพัฒนาระบบโดยศึกษา
จากแนวคิ ด ห้ อ งสมุ ด ดิ จิ ทั ล (Digital library) และห้ อ งสมุ ด
เสมือนจริง (Virtual Library) ซึง่ มีงานวิจยั จ�ำนวนมากของนักวิชาการ
ต่างประเทศ ทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับกับการบูรณาการกับระบบ E-learning
เพื่อเพิ่มสมรรถนะการเรียนรู้ จึงกล่าวได้ว่า ระบบการเรียนรู้ดิจิทัล
จะช่วยเพิ่มพลังการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับ
การศึกษาของ Jayaprakash et al. (2006) การสร้างชุมชน
การเรียนรู้ ซึ่งสิ่งส�ำคัญคือเป็นการส่งเสริมความสามารถของผู้เรียน
ในการเข้าถึงทรัพยากรและสนับสนุนความสามารถในการเรียนรู้
ของเด็กและในปัจจุบันนี้นักวิจัยหลากหลายสาขามีความสนใจว่า
ธันยวิช วิเชียรพันธ์
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สรุปผลการวิจัย

ไพพ

รรณ

ี

การวิจัยครั้งนี้สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้คือ
1. ผลการประเมินคุณภาพโดยรวมของระบบอาณาจักร
ดิจิทัล โดยผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 5 ท่าน มีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด
ทุกรายการ
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยจัด
การเรียนรู้ด้วยระบบอาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัลสูงกว่าการจัดการ
เรียนรู้แบบปกติ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน พบว่า
นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยระบบ
อาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นักเรียนกลุ่ม
ชาติพันธุ์ สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
.01
3. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย
ระบบอาณาจักรการเรียนรูด้ จิ ทิ ลั โดยรวม อยูใ่ นระดับพึงพอใจมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับพึงพอใจมากทุกข้อ

ัฏรำ

เด็ก ๆ จะมีส่วนร่วมอย่างไรในการออกแบบเทคโนโลยีใหม่ส�ำหรับ
อนาคตและการมีส่วนร่วมในการสร้างห้องสมุดดิจิทลั ด้วยศักยภาพ
ของผู้เรียน
ประการทีส่ อง ผูว้ จิ ยั สร้าง พัฒนา และน�ำระบบอาณาจักร
การเรียนรู้ดิจิทัลครั้งนี้ โดยใช้วิธีการสร้างระบบตามขั้นตอนและ
หลักวิชา เริ่มจากการศึกษาและวิเคราะห์ ซึ่งมีองค์ประกอบ 2 ส่วน
ได้แก่ 1) การสอน อยู่ในส่วนของเนื้อหา และ 2) การทดสอบ
ในส่วนของเนื้อหาได้แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ทราบ
เรียงล�ำดับเนือ้ หาได้ชดั เจน ต่อเนือ่ ง ท�ำให้ผเู้ รียนเข้าใจ เรียนรูเ้ นือ้ หา
ออนไลน์ได้ง่ายขึ้น และมีแบบทดสอบท้ายบทเรียนในแต่ละหน่วย
การเรียน รวมทัง้ การแจ้งคะแนนของแบบทดสอบให้ทราบ เป็นการ
ให้ผลป้อนกลับในทันที ช่วยเสริมแรง และกระตุน้ ให้ผเู้ รียนสนใจและ
ตั้งใจเรียน ท�ำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้น
ประการที่สาม ระบบอาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัล ได้มี
การน�ำเสนอเนือ้ หาวิชาแบบ ให้เรียนรูเ้ ป็นแบบ 3 มิติ มีภาพประกอบ
เนื้อหา มีการเคลื่อนไหวและมีสีสันสวยงาม ท�ำให้ผู้เรียนสนใจ
ตืน่ เต้น และกระตือรือร้นทีจ่ ะเรียน และเรียนด้วยความเข้าใจมากขึน้
นอกจากนี้การใช้ภาพเคลื่อนไหว และเสียงเพลงประกอบ สีและ
ขนาดตัวอักษรคมชัด อ่านง่าย มีเสียงบรรยายประกอบเนือ้ หา ตลอด
บทเรียน ช่วยลดระยะเวลาการอ่านหนังสือของผูเ้ รียน สามารถเรียน
ด้วยการฟังได้อย่างสะดวก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน จาก
ผลการทดสอบพบว่า สื่อบทเรียนในระบบอาณาจักรการเรียนรู้
ดิ จิ ทั ล ที่ พั ฒ นาขึ้ น ช่ ว ยให้ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย น
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนทั้ง 4 ระบบ ผู้เรียนมีคะแนนสอบเฉลี่ย
หลังเรียนแตกต่างจากก่อนเรียน อย่างมีนยั ส�ำคัญทีร่ ะดับ .01 แสดงว่า
บทเรียนสามารถท�ำให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สูงขึ้น สามารถน�ำไปใช้ในการเรียนการสอนได้และยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุคนธ์ทิพย์ สุภาจันทร์ (2556) การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการสอน
ที่ใช้สื่อการสอน E-Book และการสอนแบบปกติ ผู้วิจัยด�ำเนินการ
วิจัยในรูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีผลการทดสอบ
กลางภาคของผู้เรียนที่ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยกลุ่มที่มีการจัดการเรียนสอนแบบใช้สื่อ E-Book
มีคา่ เฉลีย่ ของผลการสอบกลางภาค สูงกว่ากลุม่ ทีม่ กี ารจัดการเรียน
การสอนแบบปกติ และผลการทดสอบปลายภาคมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุ่มที่มีการจัดการเรียน
การสอนแบบใช้สื่อ E-Book มีค่าเฉลี่ยของผลการสอบกลางภาค
สูงกว่ากลุ่มที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ
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ข้อเสนอแนะในการน�ำวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. ครูผู้สอนควรมีความรู้ความเข้าใจในระบบอาณาจักร
การเรียนรู้ดิจิทัล ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต เพื่อสามารถเป็นที่ปรึกษาและแก้ปัญหาในการเรียน
ให้กับนักเรียนได้
2. ในการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ระบบอาณาจักรการเรียนรู้
ดิจิทัลควรมีการแนะน�ำบทเรียน วิธีการใช้และปฏิบัติ ให้นักเรียน
ได้ทราบ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติ
ได้อย่างถูกต้อง
3. ครูผสู้ อนควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูจ้ ากอาณาจักร
การเรี ย นรู ้ ดิ จิ ทั ล โดยการสร้ า งสถานการณ์ จ� ำ ลองให้ นั ก เรี ย น
ดูวีดิทัศน์ในบทเรียน
ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยในครั้งต่อไป
1. ควรวิจัยประเด็นการสร้างเครือข่ายสถานศึกษาที่มี
การเรียนรู้ด้วยระบบอาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัล
2. ควรมีการวิจยั ประเด็นการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้
ด้ ว ยระบบอาณาจั ก รการเรี ย นรู ้ ดิ จิ ทั ล ที่ เ ป็ น แบบการเรี ย นรู ้
สหวิทยาการ เพราะสามารถใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อน�ำเสนอ
บทเรียน มอบหมายกิจกรรมและติดตามผลการเรียนของผูเ้ รียน ช่วย
ประหยัดเวลาในการสอนได้อย่างมาก ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้
เนื้อหาของบทเรียนได้ครบถ้วนตามหลักสูตร และท�ำให้การติดต่อ
สื่อสารระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็วและ
ใกล้ชิดกันมากขึ้น
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3. ควรมีการวิจยั ประเด็นการส่งเสริมให้ผเู้ รียนทีม่ คี วาม
สามารถทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถสร้างแบบฝึก หรือแบบ
ทดสอบเป็นแบบเกมที่มีการโต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์
ให้มากขึ้น เพราะจะช่วยดึงดูดความสนใจของผู้เรียนไม่ท�ำให้เกิด
ความเบื่อหน่ายในการเรียน และจะส่งผลดีต่อการเรียนช่วยให้
นักเรียนได้เรียนรู้เนื้อหาของบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น
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วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี เป็นวารสารระดับชาติที่ผ่านการรับรองผลการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2
(พ.ศ. 2563-2567) จัดท�ำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก นักวิจัยจากหน่วยงานภายในและ
ภายนอกต่าง ๆ สู่สาธารณชน รวมทั้งหน่วยงานอื่น ๆ ได้น�ำผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ไปใช้ประโยชน์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เผยแพร่
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 2) เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ
และ 3) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของบุคลากร
วารสารเปิดรับบทความวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมถึงสหวิทยาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสังคมและชุมชน
โดยจัดท�ำเป็นวารสารราย 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�ำไพพรรณี ถือเป็นความเห็นและความรับผิดชอบโดยตรงของผู้เขียน

ค�ำแนะน�ำการเตรียมต้นฉบับ

าชภ

บทความที่รับตีพิมพ์ในวารสาร ได้แก่ 1) บทความวิจัย 2) นิพนธ์ปริทัศน์ (Review articles) โดยให้พิมพ์ผลงานด้วยกระดาษ
A4 พิมพ์หน้าเดียว จ�ำนวนไม่เกิน 10-12 หน้า และก�ำหนดให้ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน
สถานที่ท�ำงาน การติดต่อผู้เขียน โดยบทความต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ค�ำส�ำคัญ (Keywords ไม่เกิน 3-5 ค�ำ) และ
มีสวนประกอบดังนี้ บทน�ำ วัตถุประสงคของการวิจัย ขอบเขตการวิจัย วิธีด�ำเนินการวิจัย ผลการวิจัย สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ขอเสนอแนะ กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) และเอกสารอางอิง

ระเบียบการตีพิมพ์
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1) ผู้วิจัยด�ำเนินการเขียนบทความวิจัยตามข้อก�ำหนดรูปแบบของวารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี โดยบทความดังกล่าวจะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อน
2) ผู้วิจัยส่งบทความที่สมบูรณ์ตรงตามแบบฟอร์มเป็นไฟล์นามสกุล .doc (Word) ความยาวไม่เกิน 10-12 หน้า ทางระบบส่ง
บทความวิจัยออนไลน์วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี โดยสมัครผ่านเว็บไซต์ระบบ ThaiJo2.0 https://tci-thaijo.org/index.php/RRBR/index
ทัง้ นีส้ ามารถติดตามรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ที่ www.rbru.ac.th/org/research/สถาบันวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
3) ผู้วิจัยต้องช�ำระค่าธรรมเนียมในการด�ำเนินการตีพิมพ์ของวารสารวิจัยร�ำไพพรรณี จ�ำนวน 2,500 บาท หลังจากบทความ
ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการวารสารฯ เรียบร้อยแล้ว
4) ผู้วิจัยสามารถช�ำระค่าธรรมเนียมได้ ดังนี้
โอนเงินเข้าบัญชีหมายเลข 178-1-48958-7 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา (สาขาสี่แยกเขาไร่ยา) เมื่อโอนเงินเข้าบัญชีแล้วกรุณา SCAN หลักฐานการช�ำระเงินได้ที่ อีเมลล์ research_rbru2010@
hotmail.com
กองบรรณาธิการจะไม่คืนเงินในกรณีที่บทความไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่ว่ากรณีใด ๆ เพราะเป็นค่าตอบแทน
การพิจารณาบทความของผู้ทรงคุณวุฒิ
5) ผูว้ จิ ยั จะต้องด�ำเนินการปรับแก้ไขบทความตามผลการตรวจประเมินของกองบรรณาธิการ และผูท้ รงคุณวุฒขิ องวารสารวิจยั
ร�ำไพพรรณี อย่างต่อเนื่องตลอดกระบวนการในการตีพิมพ์
6) เมื่อผู้วิจัยได้ด�ำเนินการตามระเบียบ ข้อที่ 1) - ข้อ 5) เรียบร้อยแล้ว กองบรรณาธิการจะออกใบตอบรับการตีพิมพ์และ
ใบเสร็จรับเงินจากทางราชการให้กับผู้วิจัย และด�ำเนินการตามกระบวนการตีพิมพ์ต่อไป
7) ถ้าผู้วิจัยไม่ปฏิบัติตามระเบียบการตีพิมพ์กองบรรณาธิการจะแจ้งยกเลิกการตีพิมพ์บทความการวิจัยไปยังหน่วยงาน/
มหาวิทยาลัยที่ท่านสังกัดอยู่ และจะไม่ได้รับค่าธรรมเนียมคืน
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ข้อก�ำหนดในการเตรียมต้นฉบับ

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�ำหนดดังนี้
		 o ชื่อเรื่อง (Title)
			 - ภาษาไทย ขนาด 18 point, ก�ำหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา
			 - ภาษาอังกฤษ ขนาด 18 point, ก�ำหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา
		 o ชื่อผูเขียน (ทุกคน)
			 - ชื่อผูเขียน ภาษาไทย-อังกฤษ ขนาด 14 point, ก�ำหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา
			 - ที่อยู่ผู้เขียน ภาษาไทย-อังกฤษ ขนาด 14 point, ก�ำหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา และเวน 1 บรรทัด
			 - อีเมลล์ผู้เขียนหลัก วันที่ส่ง วันที่แก้ไขล่าสุด และวันตอบรับบทความ
				 *Corresponding author E-mail: (Received; Revised ; Accepted)
		 o บทคัดยอ
			 - ชื่อ “บทคัดยอ” และ “Abstract” ขนาด 16 point, ก�ำหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา และเวน 1 บรรทัด
			 - เนื้อหาบทคัดยอภาษาไทย ขนาด 14 point, ก�ำหนดชิดขอบ, ตัวธรรมดา
		 o ค�ำส�ำคัญ ให้พมิ พ์ตอ่ จากส่วนบทคัดย่อ โดยเลือกค�ำส�ำคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับบทความประมาณ 3-5 ค�ำ ใช้ตวั อักษรภาษาไทย
			 หรือ อังกฤษ ขนาด 14 point
			 - เนื้อหา บทคัดยอภาษาอังกฤษ ขนาด 14 point, ก�ำหนดชิดขอบ, ตัวหนา
			 - ยอหนา 0.5 นิ้ว
		 o Keyword ให้พิมพ์ต่อจากส่วน Abstract โดยเลือกค�ำส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับบทความภาษาอังกฤษ ขนาด 14 point
		 o รายละเอียดบทความ (Body)
			 - ค�ำหลักบทขนาด 16 point, ก�ำหนดชิดซาย, ตัวหนา
			 - หัวขอยอยขนาด 14 point, ก�ำหนดชิดซาย, ตัวหนา
			 - ตัวอักษรขนาด 14 point, ก�ำหนดชิดขอบ, ตัวธรรมดา
			 - ยอหนา 0.5 นิ้ว
			รายละเอียดบทความประกอบด้วย บทน�ำ วัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีด�ำเนินการวิจัย ผลการวิจัย สรุปและอภิปราย
ผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) และเอกสารอ้างอิง
n ค�ำศัพท์ ให้ใช้ศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน
n รูปภาพและตาราง กรณีรูปภาพและตาราง หัวตารางให้จัดชิดซ้ายของคอลัมน์ ค�ำบรรยายรูปภาพให้อยู่ใต้รูปภาพ และจัด
กึ่งกลางคอลัมน์ เนื้อหา และค�ำบรรยายภาพ ใช้ตัวอักษรขนาด 14 point ตัวปกติ
n รูปแบบการพิมพ์เอกสารอ้างอิง
1. อ้างอิงจากหนังสือ
รูปแบบ :
ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อเรื่อง.//จ�ำนวนเล่ม.//ครั้งที่พิมพ์ (ถ้ามี).//ชื่อชุดหนังสือ.//เมืองที่พิมพ์:/ส�ำนักพิมพ์.
ตัวอย่าง :
สุชาติ ประสิทธิร์ ฐั สินธุ์ และกรรณิการ์ สุขเกษม. (2547). วิธวี ทิ ยาการวิจยั เชิงคุณภาพ: การวิจยั ปัญหาปัจจุบนั และการวิจยั อนาคตกาล.
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�ำนักพิมพ์.//หน้า.
ตัวอย่าง :
ปกรณ์ ปรียากร. (2532). ทฤษฎีและแนวคิดเกีย่ วกับการพัฒนา. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารการพัฒนาชนบท. หน่วยที่ 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.

ัฏรำ

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.
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4. อ้างอิงจากวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และสารนิพนธ์
รูปแบบ :
ชื่อผู้เขียน.//(ปี).//ชื่อวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือสารนิพนธ์.//ระดับปริญญา/มหาวิทยาลัย.
ตัวอย่าง :
ธีรวัฒน์ พันธุ์สุผล. (2547). การรับรู้กิจกรรมการพัฒนาทหารกองประจ�ำการเพื่อการพัฒนาประเทศ กรณีศึกษา กรมทหารต่อสู้
อากาศยาน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กองบัญชาการยุทธทางอากาศ. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์.
ปิโย เล็กก�ำแหง. (2547). พฤติกรรมการซื้อและการบริโภคเครื่องดื่มในร้านกาแฟขนาดเล็กของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย: กรณี
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.
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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.
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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.

ัฏรำ

ไพพ

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
-------------------------------------------------
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หลักเกณฑ์การประเมินบทความเพื่อการตอบรับการตีพิมพ์
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ต้องเป็นบทความทีย่ งั ไม่ได้มกี ารเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อนหรือรายงานสืบเนือ่ งจากการประชุมวิชาการใด ๆ กองบรรณาธิการ
จะด�ำเนินการพิจารณาบทความตามรูปแบบที่ก�ำหนดเบื้องต้น หากบทความใดไม่ผ่านการพิจารณาจะส่งกลับคืนให้ผู้เขียนแก้ไข หากผ่าน
การพิจารณาจะเข้าสู่การประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญตรงตามสาขาทั้งภายในและภายนอก เมื่อผลการประเมินผ่านหรือ
ไม่ผ่านจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบ เมื่อบทความได้รับการตีพิมพ์ผู้เขียนจะได้รับหนังสือรับรองการการตีพิมพ์ โดยจะให้ผู้เขียนที่เป็นชื่อแรกและ
สามารถดาวน์โหลดวารสารฉบับสมบูรณ์ได้ทางเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา http://www.research.rbru.ac.th/journal.php
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แบบประเมินบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยร�ำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
ชื่อบทความวิจัย
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6. อื่น ๆ (เช่น การใช้ภาพ / การจัดระเบียบบทความ / การอ้างอิง / ความถูกต้องเชิงวิชาการ ฯลฯ)
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7. โดยภาพรวมท่านประเมินว่าบทความวิจัยนี้มีคุณภาพระดับใด (กรุณาท�ำเครื่องหมาย 3)
1) ควรตีพิมพ์ โดยมีการแก้ไขเล็กน้อย (เช่น ค�ำผิด)
2) ควรตีพิมพ์ โดยอาจแก้ตามค�ำแนะน�ำของผู้ประเมิน หรือไม่ก็ได้
3) ควรตีพิมพ์ แต่ต้องแก้ไขปรับปรุงตามค�ำแนะน�ำของผู้ประเมินก่อน โดย
			 ผู้ประเมินขอพิจารณาสิ่งที่ปรับแก้แล้วอีกครั้ง
			 ผู้ประเมินไม่ขอพิจารณาอีกครั้ง
4) อาจตีพิมพ์ได้ โดยผู้เขียนต้องทบทวนและปรับปรุงบทความใหม่ และผ่านการประเมินใหม่อีกครั้ง โดย
			 ผู้ประเมินขอพิจารณาสิ่งที่ปรับแก้แล้วอีกครั้ง
			 ผู้ประเมินไม่ขอพิจารณาอีกครั้ง
5) ไม่ควรตีพิมพ์ในวารสารวิจัยร�ำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
					
					
					

ลงชื่อ.............................................................................ผู้ประเมิน
(.............................................................................) d
วันที่
..............................................................
d

กองบรรณาธิการวารสารวิจัยร�ำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
สถาบันวิจัยและพัฒนา (อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5) อาคาร 36
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี เลขที่ 41 หมู่ 5 ถนนรักษ์ศักดิ์ชมูล ต�ำบลท่าช้าง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 0-3947-1056 หรือ 0-3931-9111 ตอ 10802 โทรสาร 0-3947-1056
มือถือ 086-4402639
อีเมลล์ research_rbru2010@hotmail.com
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กรุณาส่ง
		
		
		
		
		
		

ลัยร

หมายเหตุ 1. ถ้าเนื้อที่กระดาษไม่พอ ท่านสามารถเขียนค�ำแนะน�ำเพิ่มเติมได้
		 2. กองบรรณาธิการจะไม่เปิดเผยแบบประเมินนี้แก่ผู้เขียนบทความ แต่จะรวบรวมส่งข้อวิจารณ์และ
ข้อเสนอแนะให้แก่ผู้เขียน โดยพิจารณาตามแต่กรณี
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