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ชื่อ  วารสารวิจัยร�าไพพรรณี

เจ้าของ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

 41 หมู่ 5 ถนนรักศักดิ์ชมูล ต�าบลท่าช้าง อ�าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000

ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์  ทองอร่าม

บรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒ ิ ศาสตราจารย์ ดร.เปี่ยมศักดิ์  เมนะเศวต ศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา  รักษ์พลเมือง 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรวิทย์  กุลโรจนภัทร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฟื่องอรุณ  ปรีดีดิลก   

 อาจารย์ ดร.สวัสดิ์  อุดมโภชน์ ดร.พีระ  รัตนวิจิตร

บรรณาธิการ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์มาศ  สุขกสิ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

กองบรรณาธิการ ศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา  ภู่จินดา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  ศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย  ช่วยบ�ารุง      สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  รองศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตร  ปะโคทัง  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

                                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด  บุญเกิด      มหาวิทยาลัยบูรพา

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย  สถิตย์พนาวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร  พาหะนิชย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

   อาจารย์ ดร.สุชาดา  รัตนวาณิชย์พันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์  รุจิรานุกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล  แสงแข          

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนธยา   กูลกัลยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวัลรัตน์  สมนึก

 อาจารย์ ดร.สิตางศ์  เจริญวงศ์ นางสาวกรรณิกา  สุขสมัย

 นางสาวนิตยา  ต้นสาย นางสาวปิยาภรณ์  กระจ่างศรี

 นางสาวชุลีรัตน์  ผดุงสิน นางสาวณัฐฐานี  ดีซื่อ

 นางสาวปองรัตน์  บุญลาภ นางภรณ์ทิพย์  สุภาภรณ์               

ก�าหนดการตีพิมพ ์ ปีละ 3 ฉบับ  

ขอบเขตวารสาร วารสารวจิยัร�าไพพรรณ ีเป็นวารสารระดบัชาตทิีผ่่านการรบัรองผลการประเมนิคณุภาพวารสารในฐานข้อมลู  

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

 ปริญญาโท-เอก นักวิจัยจากหน่วยงานภายในและภายนอกต่าง ๆ สู่สาธารณชน รวมทั้งหน่วยงานอื่น ๆ  

 ได้น�าผลงานวจิยัทีต่พิีมพ์เผยแพร่ไปใช้ประโยชน์ เปิดรบับทความวจัิยในสาขามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 รวมถึงสหวิทยาการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับสังคมและชุมชน โดยจัดท�าเป็นวารสารราย 4 เดือน เผยแพร ่

 ปีละ 3 ฉบับ 

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

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

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

 โดยบทความที่ตีพิมพ์ทุกบทความผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewed) ในสาขา 

 วิชานั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 3  ท่าน โดยเป็นการประเมินแบบ double-blinded review 

     

ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 ประจ�ำปี 2565 (พฤษภำคม-สิงหำคม) ISSN 1906-327X, ISSN 2697-4371 (Online)

วารสารวจิยัร�าไพพรรณี
Rajabhat Rambhai Barni Research Journal
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ีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ	ประจ�าฉบับ	(Peer	Review)

 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์มาศ  สุขกสิ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

 รองศาสตราจารย์ ดร.นาคนิมิตร  อรรคศรีวร มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ์ณรัช  อรชุน มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมลักษณ์  ระพีแสง มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรโชค พิชญ  อู๋สมบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์  เพชรศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนิก  คุณเมธีกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวเรศ  ใจเย็น มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง  จุลิรัชนีกร มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษรา  บรรจงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราลี  ถนอมชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

 อาจารย์ ดร.ณัฐฐินุช  จุยค�าวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

 อาจารย์ ดร.สิตางศ์  เจริญวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

 อาจารย์ ดร.เจนจบ  สุขแสงประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรุตม์  บุญศรีตัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา  นามสง่า วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์  แสงอรุณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 อาจารย์ ดร.จตุพันธ์  รุจิรานุกูล   ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

 รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  ไม้เจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 รองศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตร  ปะโคทัง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริสรา  จุ้ยดอนกลอย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ  รู้แผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 อาจารย์ ดร.วัชรภัทร  เตชะวัฒนศิริด�ารง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสิตา  เกิดผล  ประสพศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล  ทองแผ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรยุทธ  ทองค�า มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณพร  ค�าดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พอเจตน์  ธรรมศิริขวัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวุฒิ  กลิ่นด้วง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 อาจารย์ ดร.สินีนาถ  เริ่มลาวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 รองศาสตราจารย์ ดร.กันต์ฤทัย  คลังพหล มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา  กรัณยาธิกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 อาจารย์ ดร.สุภัชฌาน์  ศรีเอี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาวดี  ทูปิยะ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภา  พึ่งบางกรวย มหาวิทยาลัยบูรพา

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจณรงค์  มโนสุทธิฤทธิ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตตาภา  สารพัดนึก  ไชยปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ์  ศิริสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร  สุวรรณละออง มหาวิทยาลัยบูรพา

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.การุณ  สุขสองห้อง มหาวิทยาลัยบูรพา

 อาจารย์ ดร.สุภัสตรา เก้าประดิษฐ์  ทรัพย์ชูกุล มหาวิทยาลัยบูรพา
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ี อาจารย์ ดร.พรรณทิพา  ตันตินัย มหาวิทยาลัยบูรพา

 อาจารย์ ดร.ณัฐา  ค�้าชู มหาวิทยาลัยบูรพา

 อาจารย์ ดร.ขณิชถา  พรหมเหลือง มหาวิทยาลัยบูรพา 

 อาจารย์ ดร.ศาณิตา  ต่ายเมือง โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา

รายชื่อผู้พิจารณาตรวจสอบภาษาอังกฤษ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  อยู่ไสว มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรอยฝน  ทวิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

 อาจารย์วินิชยา  วงศ์ชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

 อาจารย์เอื้อมพร  รุ่งศิริ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

ออกแบบรูปเล่มและจัดพิมพ ์ นางสาวนิตยา  ต้นสาย

ปีที่พิมพ ์ พ.ศ. 2565 (ฉบับที่ 2)

พิมพ์ที ่ ชลบุรีการพิมพ์ 194/28 ถนนพรหมาสตร์ ต�าบลบางปลาสร้อย อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
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  วารสารวิจัยร�าไพพรรณี (Rajabhat Rambhai Barni Research Journal) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ร�าไพพรรณี เป็นวารสารวิจัยท่ีเผยแพร่บทความวิจัยของนักวิจัย นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ทั้งภายในและภายนอก

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

และฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม) แต่ละฉบับมีจ�านวน 20 บทความ โดยวารสารฉบับนี้ถือเป็นปีที่ 16 ฉบับท่ี 2 ประจ�าปี 2565  

(พฤษภาคม-สิงหาคม) ซึ่งบทความวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารนี้ ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ 

ตามสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยเป็นการประเมินแบบ double-blinded review วารสารวิจัยร�าไพพรรณีได้จัดอยู่ในฐานข้อมูล TCI 

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

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

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

ความต้องการของผู้รับบริการวารสารและเป็นการปรับปรุงคุณภาพวารสารให้มีความน่าสนใจมากขึ้น ทางวารสารได้เปิดรับบทความวิจัย

สหวิทยาการ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมถึงวิทยาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสังคมและชุมชน เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในฉบับนี้

 กองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้เขียนทุกท่านที่ส่งบทความวิจัยมาให้พิจารณาตีพิมพ์ ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณา

บทความ (Peer reviews) ทุกท่านท่ีให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขบทความวิจัยต่าง ๆ ให้มีความถูกต้อง และขอขอบพระคุณ 

ทุกท่านที่มีส่วนสนับสนุนการจัดท�าวารสารวิจัยร�าไพพรรณี ฉบับนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารวิจัยร�าไพพรรณี  

ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 ประจ�าปี 2565 (พฤษภาคม-สิงหาคม) จะสามารถตอบสนองความสนใจของผู้อ่านทุกท่านได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้สามารถ

ติดตามรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ หรือสมัครส่งบทความวิจัยออนไลน์ได้ที่ https://so05.tci-thaijo.org/index.php/

RRBR/index ซึ่งกองบรรณาธิการวารสารจะด�าเนินการรวบรวม คัดกรองบทความวิจัยเพื่อน�าไปสู่การเผยแพร่ผลงานวิจัยอันจะส่งผลต่อ

การยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป

 

  รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์มาศ  สุขกสิ

  บรรณาธิการวารสารวิจัยร�าไพพรรณี
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บทคัดย่อ
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ความรู้ศาสตร์พระราชาเกี่ยวกับการบริหารจัดการปัญหาสุนัขจรจัดเพื่อศึกษา 

การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ศาสตร์พระราชาในการบริหารจัดการปัญหาสุนัขจรจัดและเพื่อน�าเสนอตัวแบบการจัดการปัญหาสุนัขจรจัด 

ตามแนวคิดศาสตร์พระราชา งานวิจัยนี้ใช้แนวทางการวิจัยสหวิทยาการแบบข้ามพ้นสาขา ส่วนวิธีการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ การใช้

เทคนิคการวิจัยในกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพแนวกรณีศึกษา จากการเลือกกรณีศึกษารวม 4 กรณี ขณะท่ีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ด�าเนนิการโดยการศึกษาเอกสาร การสมัภาษณ์เจาะลกึ การสมัภาษณ์กลุ่มจากผูใ้ห้ข้อมลูหลกัแบบเฉพาะเจาะจง และการสงัเกตการณ์โดย

ใช้หลักการสามเส้าเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการตีความหมายในการวิจัยเชิงคุณภาพจากปรากฏการณ์

ทางสังคม ผลการศึกษามีข้อค้นพบว่า องค์ความรู้ศาสตร์พระราชาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ได้ทั้งหมด 

12 ข้อ ได้แก่ การศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ การระเบิดจากข้างใน การแก้ปัญหาที่จุดเล็ก การท�าตามล�าดับขั้น ภูมิสังคม การท�างานแบบ

องค์รวม การไม่ติดต�ารา การประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด การท�าให้ง่าย การมีส่วนร่วม ประโยชน์ส่วนรวม และการใช้ธรรมชาติ

ช่วยธรรมชาติ

 ขณะทีผ่ลการศกึษาเกีย่วกบัการประยกุต์ใช้องค์ความรูศ้าสตร์พระราชาในการแก้ไขปัญหาสุนขัจรจัดดงักล่าว พบว่า จากการศกึษา 

ถอดบทเรียนกรณีศึกษาทั้ง 4 กรณีศึกษา มีการประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาในการบริหารจัดการสุนัขจรจัด คือ มูลนิธิศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน

ในพระบรมราชปูถมัภ์ มกีารประยกุต์ใช้ศาสตร์พระราชาทีร่บัแนวพระราชด�ารต่ิอเนือ่งมาจากรชักาลที ่9 โดยมกีารดแูลสุนขัจรจัดอย่างเป็น

ระบบ มีการท�าหมันเพื่อควบคุมปริมาณและการเลี้ยงดูสุนัขให้อยู่กับธรรมชาติ ขณะที่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์เป็นศูนย์ท่ีอยู่

ภายใต้พระอุปถัมภ์ของเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ เป็นการประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาภายใต้แนวทางแบบสุนัขมีความสุขและคนท�างาน 

มคีวามสขุควบคูไ่ปกบัการสร้างนวตักรรมใหม่ ๆ  ในการดแูลสนุขัจรจดั นอกจากนีศ้นูย์ดแูลสนุขัจรจดักองทพัเรอื โดยหน่วยบญัชาการต่อสู้

อากาศยานและชายฝั่ง ซ่ึงอยู่ในพระอุปถัมภ์ของพระองค์ภา ที่มีการประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาในการมองสุนัขเหมือนผู้ร่วมชะตากรรม

บนโลก ดงันัน้จงึปรารถนาให้สนุขัได้มทีีอ่ยูอ่าศยัและรอดพ้นจากอนัตรายทัง้ปวง และศนูย์ดแูลสนุขัจรจดัของกองทพัเรือโดยหน่วยบญัชาการ

นาวิกโยธิน เป็นศูนย์พักเลี้ยงโดยพระราชด�าริของรัชกาลที่ 10 ซ่ึงมีการประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาที่เน้นในเรื่องเกี่ยวกับคุณธรรม  

ความเพียงพอเกี่ยวกับอาหาร ความสะอาดเพื่อให้สุนัขมีสุขภาพที่ดี และจากการศึกษาองค์ความรู้ศาสตร์พระราชาเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการปัญหาสุนัขจรจัดเพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ศาสตร์พระราชาในการบริหารจัดการปัญหาสุนัขจรจัด ผนวกกับการศึกษา 

ถอดบทเรยีนการประยกุต์ใช้องค์ความรูศ้าสตร์พระราชาในการแก้ไขปัญหาสุนขัจรจดัจากกรณศึีกษาทัง้ 4 กรณศึีกษา ผู้วจิยัสามารถพฒันา

ไปสู่การน�าเสนอตัวแบบดังกล่าวได้อย่างเป็นรูปธรรม

ค�าส�าคัญ : ศาสตร์พระราชา, การบริหารจัดการ, สุนัขจรจัด
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Abstract
 The objectives of this research were: 1) to study the knowledge of the King’s Philosophy and management 

of stray dog problems and 2) to study the application of knowledge of the King is  Philosophy to manage problems 

of stray dogs based on interdisciplinary approach The study was a qualitative research, in coverme  four case studies, 

The instruments used in collecting tha data were: documentary studies, in-depth interviews, group interviews with 

specific key informants and observations using the principle of triangulation as a tool for data verification Data  

analysis is Interpretation in qualitative research from social phenomena.

 The results of the study revealed that King’s philosophy of solving stray dogs can be applied to all  

12 principles: doing systematically, explosion from inside, solution for original problem, work consecutively,  

socio-geography consideration, holistic thinking, not totally rely on textbook , be economical, simplification,  

participation, common benefit focus and nature-for-nature, explosion from inside problem solving rierarchy, social 

landscape, holistic work No textbooks, frugality, simplicity, maximum benefit, simplification, participation. Public 

benefits and the use of nature to help nature. Additionally, the results of the study on the application of the King’s 

philosophy in solving  stray dog problems, coverning 4 case studies showed that, there were applications of the 

King’s philosophy in managing stray dogs at HuaHin Dog Conservation Center Foundation under the Royal Patronage 

There is an application of the King’s philosophy that has been initiated from the reign of King Rama IX by  

systematically taking care of stray dogs. Sterilization was performed to control the quantity and to nurture the dogs 

in harmony with nature, while the Nakhon Chai Burin Stray Dog Shelter as a center under the patronage of Princess 

Chulabhorn. There is an application of the King’s philosophy based on happy dog and a happy working together 

which creating innovations in caring for stray dogs  Moreover the Aircraft and Coastal Combat Command which is 

under the patronage of His Majesty has applied the King’s philosophy to look after the dog like A destiny on earth 

Therefore, the desire for the dog to have a place to live and be free from all dangers. and the Navy’s homeless dog 

care center by the Marine Corps. which is a resting center under the royal initiative of King Rama 10 has applied the 

King’s philosophy focusing on morality, food adequacy and hygienc for dogs healthy

Keywords : The King’s Philosophy, management, stray dog     
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บทน�า
 สนัุขจรจดัในปัจจบุนัได้เป็นปัญหาสังคมทีส่�าคัญปัญหาหนึง่ 

ในประเทศไทย กล่าวคือ จากรายงานการส�ารวจจ�านวนประชากร 

สุนัข เมื่อการส�ารวจจ�านวนสุนัขขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ทั่วประเทศ พบว่า มีจ�านวนสุนัข 6,588,469 ตัว โดยการส�ารวจ

ประชากรสุนัขขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ัวประเทศในระบบ 

Thai Rabies Net (ปี 2558 - 2560) พบว่า ในปี พ.ศ. 2558 มีสุนัข

ทั้งส้ินจ�านวน 6,284,347 ตัว แยกเป็นสุนัขท่ีมีเจ้าของ จ�านวน 

5,812,786 ตัว สุนัขไม่มีเจ้าของ จ�านวน 471,561 ตัว พบว่า ในปี 

พ.ศ. 2559 มีสุนัขทั้งสิ้นจ�านวน 6,417,850 ตัว แยกเป็นสุนัขที่มี

เจ้าของ จ�านวน 5,879,365 ตวั สนุขัไม่มเีจ้าของ จ�านวน 528,485 ตวั 

เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2558 คิดเป็นร้อยละ 2.13 เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 

2558 คิดเป็นร้อยละ 18.41 ส�าหรับปี พ.ศ. 2560 มีสุนัขทั้งส้ิน

จ�านวน 6,738,742 ตวั แยกเป็นสุนขัทีม่เีจ้าของ จ�านวน 6,173,264 ตวั 

สุนัขที่ไม่มีเจ้าของ จ�านวน 565,478 ตัว จากการเพ่ิมจ�านวนของ

สุนัขดังกล่าว หากไม่ได้รับการจัดระบบการดูแลที่ดี ก็อาจจะน�ามา

ซึง่ปัญหาต่อสงัคมหลายประการ (กรมส่งเสรมิการปกครองส่วนท้อง

ถิ่น กระทรวงมหาดไทย, 2562: 6)

 ปัญหาสนุขัจรจดัในประเทศไทยได้กลายเป็นวาระแห่งชาติ 

ทีต้่องเร่งด่วนแก้ไขอย่างเคร่งครดัซึง่ในอดตีทีผ่่านมามคีวามพยายาม

แก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนเก่ียวกับสนุขัจรจดั โดยอาศยัการขับเคล่ือน 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ทีไ่ด้รับมอบหมายภารกิจในการแก้ไข 

ปัญหาสุนัขจรจัด ดังปรากฏไว้ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ. 2535 มาตรา 29 ภายใต้ความพยายามใช้กลไกด้านต่าง ๆ  

เช่น การท�าหมัน การจัดหาสถานที่ดูแลที่เป็นสัดส่วน เพื่อมุ่งไปสู่

การแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดให้ส�าเร็จลุล่วงไปได้โดยเร็ว แต่มาตรการ

ดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้

ได้แต่อย่างใด ภายใต้ความพยายามใช้กลไกด้านต่าง ๆ ผนวกกับ 

การมอบหมายนโยบายผ่านหน่วยงานราชการ ดังเช่น องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น เพื่อมุ่งไปสู่การแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด

ให้ส�าเร็จลุล่วงไปได้โดยเร็ว แต่มาตรการดังกล่าวองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นยังไม่สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้แต่อย่างใด (ไทยรัฐ, 

ออนไลน์, 2563)

 จะเห็นได้ว่าความพยายามในการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด

ที่อาศัยการด�าเนินการโดยกลไกของภาครัฐฝ่ายเดียว มีจุดอ่อน 

หลายประการ ในท้ายที่สุดไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยุติและ

เกดิความยัง่ยนื ทัง้นีเ้นือ่งจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีงบประมาณ 

ค่อนข้างจ�ากัด ขณะที่ต้องมีภารกิจหน้าที่ในการดูแลบ�าบัดทุกข์

บ�ารุงสขุของประชาชนหลายด้าน ทีต้่องด�าเนนิกจิกรรมหรอืให้บรกิาร 

สาธารณะที่อาจแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ อ�านาจหน้าที่ที่ต้อง 

จัดท�าที่ถือว่าเป็นกิจกรรมที่กฎหมายบังคับ หากไม่จัดท�าเท่ากับ

เป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี เป็นอ�านาจหน้าท่ีท่ีอาจจัดท�าเป็น

กิจกรรมที่กฎหมายให้ดุลยพินิจว่าจะท�าหรือไม่ท�าก็ได้ขึ้นอยู่กับ

ความเหมาะสมและความจ�าเป็นของคนในท้องถิน่ อย่างไรกต็ามเมือ่

พจิารณาในแง่ของการน�านโยบายดงักล่าวไปปฏบิตั ิองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นมีข้อจ�ากัดทางการเมืองและข้อกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิ

สัตว์ ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่มักจะละเลย 

การแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด โดยหันไปหยิบฉวยนโยบายประเภท

ประชานิยม เช่น ท�าถนน ขุดคู ลอกคลอง ขึ้นมาพิจารณาเป็นล�าดับ

ต้น ๆ กล่าวโดยสรุปแล้ว เมื่อพิจารณาในแง่ของการขับเคลื่อน 

โดยใช้กลไกของรัฐเพียงฝ่ายเดียวจึงยังไม่สามารถแก้ไขปัญหา 

สุนัขจรจัดให้ส�าเร็จลุล่วงลงไปได้

 แนวทางศาสตร์พระราชาที่น�ามาใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับ

การบริหารจัดการปัญหาสุนัขจรจัด จึงเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจ

อย่างยิ่ง แต่เนื่องจากการศึกษาศาสตร์พระราชาทั้ง 23 ข้อ ไม่ได้มี

การกล่าวถึงการบริหารจัดการสุนัขจรจัดไว้โดยตรง หากแต่เป็น 

การประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาดังกล่าวประกอบเข้ากับการศึกษา

ถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาที่สถาบันกษัตริย์ทรงมีพระราชด�าริ 

เกี่ยวกับการจัดการปัญหาสุนัขจรจัดในรูปแบบต่าง ๆ ไว้อย่างเป็น

รปูธรรม ทัง้นีเ้พือ่ให้สามารถแก้ไขจุดอ่อน เนือ่งจากในอดตีทีผ่่านมา 

ใช้การบริหารการจัดการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะ

เป็นเรื่องของการท�าหมัน การจับมากักขังบริเวณ ในกรณีดังกล่าว

เป็นการบริหารจัดการโดยภาครัฐ หรือเรียกว่า Government  

แต่การบริหารงานดังกล่าวก็ยังไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากว่า 

ไม่ได้เป็นการบรหิารงานแบบพหภุาคีหรอืการมส่ีวนร่วมทกุภาคส่วน

ทีเ่รยีกว่า Governance แนวทางเลอืกใหม่ส�าหรับการจดัการปัญหา

สุนัขจรจัดตามแนวคิดศาสตร์พระราชา จึงเป็นรูปแบบส�าคัญท่ีน�า

ไปสู่กรณีศึกษา ในการถอดบทเรียนเพื่อการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด 

ในปัจจบุนัการน�าศาสตร์พระราชามาใช้ในการแก้ไขปัญหาสนุขัจรจดั

นั้นจะมีความโดดเด่นกว่าแนวทางอื่นที่เพียงแค่จับสุนัขไปขังกรง 

ท�าหมัน หรือกักบริเวณ แต่การจัดการแบบศาสตร์พระราชา สุนัข

จรจัดจะได้รับการดูแลเอาใจใส่  สุนัขจรจัดได้รับการบริหารจัดการ

ดูแลอย่างเป็นระบบ อาทิเช่น มีการให้อาหารโดยค�านึงถึงหลัก

สุขภาพ มีการให้ยา วัคซีนต่าง ๆ ในการรักษา มีการดูแลในด้าน

สุขภาพ มีการควบคุมปริมาณ และเพิ่มคุณค่าให้กับสุนัขจรจัด  

ด้วยการน�ามาฝึกฝนทกัษะในด้านต่าง ๆ  เช่น การสวสัด ีหมอบ คลาน 

ให้ไปหยิบสิ่งของตามค�าสั่ง และมีการน�าสุนัขจรจัดที่มีสุขภาพดี 

น�ามาบริจาคเลือด เพื่อไว้ใช้ช่วยเหลือสุนัขตัวอื่นที่เจ็บป่วยและ 

มีความต้องการใช้เลือดในการรักษาอย่างได้ผลดีอีกด้วย (โพสต ์

ทูเดย์, ออนไลน์, 2562)

 กล่าวโดยสรุปแล้วปัญหาและผลกระทบของสุนัขจรจัด  

ยิ่งนับวันยิ่งเพิ่มปัญหามากขึ้นและขยายพื้นที่ความเดือดร้อนเพิ่ม

มากยิง่ขึน้ตามไปด้วย แต่จะเหน็ได้ว่ามาตรการแนวนโยบายท่ีใช้อยู่

ในปัจจุบัน เช่น การใช้ระบบกลไกที่ขับเคลื่อนผ่านองค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิน่ เป็นต้น ยงัไม่สามารถก�าหนดรปูแบบการจดัการปัญหา

สนุขัจรจดัดงักล่าว ทีไ่ด้ผลอย่างเป็นรปูธรรม  หากแต่เป็นมาตรการ

การแก้ไขในระยะสัน้ ทีอ่าศยัการกกัขัง การท�าหมนั และวธิกีารแบบ

เฉพาะกิจเท่านั้น จากการทบทวนวรรณกรรมจึงพบช่องว่างในการ

ศึกษาว่ายังไม่มีงานวิจัยใดที่น�าหลักการศาสตร์พระราชามาใช ้

ในการบรหิารจดัการกบัปัญหาสนุขัจรจดั ดงันัน้ผูว้จิยัจงึสนใจศกึษา

วิธีการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดด้วยการเสนอตัวแบบใหม่ โดยอาศัย

กระบวนการเรียนรู้จากการถอดบทเรียนสถานที่ที่มีประสบการณ์

และผ่านการท�างานเก่ียวกับการจัดการดูแลสุนัขจรจัดตามแนว

ศาสตร์พระราชา ภายใต้ค�าถามวจิยัหลกัทีว่่าจะสามารถประยกุต์ใช้

แนวคิดศาสตร์พระราชาในการบริหารจัดการปัญหาสุนัขจรจัด 

ได้อย่างไร ด้วยเหตนุีผู้ว้จิยัจงึสนใจท�าการวจิยัเรือ่ง ศาสตร์พระราชา

กับการบริหารจัดการปัญหาสุนัขจรจัดนี้ขึ้นมา  

วัตถุประสงค์การวิจัย
 1. เพ่ือศึกษาองค์ความรู ้ศาสตร์พระราชาเกี่ยวกับ 

การจัดการปัญหาสุนัขจรจัด

 2. เพ่ือประยกุต์องค์ความรูศ้าสตร์พระราชาในการจดัการ 

ปัญหาสุนัขจรจัด

 3. เพื่อน�าเสนอตัวแบบการจัดการปัญหาสุนัขจรจัด 

ตามแนวคิดศาสตร์พระราชา

วิธีด�าเนินการวิจัย  

 แนวทางการวิจัยนี้ใช้แนวทางสหวิทยาการแบบข้ามพ้น

สาขา (Transdisclipnary Research) ซ่ึงเป็นแนวทางในการวิจัย 

ที่มีจุดเด่นของการศึกษาปรากฏการณ์และปัญหาต่าง ๆ รวมถึง

แสวงหาทางออกจากการมองจากหลายมุมหรือการใช้ศาสตร ์

หลาย ๆ  ศาสตร์ มาผสมผสานเพื่อก่อให้เกิดความรู้ใหม่ เพื่อน�าไปสู่

การศกึษาและการแสวงหาแนวทางการแก้ไขเร่ืองราวต่าง ๆ  ทีเ่กดิขึน้ 

ในสังคม ศึกษาจากชีวิตจริง แล้วน�ามาใช้ในชีวิตได้จริง ส่วนวิธี 

การวิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย 

เป็นการวิจัยที่เน้นฐานคิด ได้แก่ การเน้นความเป็นมนุษย์ของผู้วิจัย

และผู้ถูกวิจัย การเน้นข้อมูลท่ีเป็นระบบความหมายและการรับรู้

ปรากฏการณ์ การเน้นจุดยนืแบบคนในในการรบัรูป้รากฏการณ์ และ

การเน้นบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของปรากฏการณ์ (ชัยยนต์  

ประดิษฐ์ศิลป์, 2559: 135)

 นอกจากน้ีแล้ว ผู้วิจัยยังได้อาศัยเทคนิคในการแสวงหา

ความรู้เพื่อน�าไปสู่การตอบโจทย์วิจัยร่วมกันใน 5 ขั้นตอน ได้แก่ วิธี

วิทยาแนวกรณีศึกษา พื้นที่กรณีศึกษารวมทั้งสิ้น 4 แห่ง ประกอบ

ไปด้วย มูลนิธิศูนย์รักษ์สุนัขหัวหินในพระบรมราชูปถัมภ์ อ�าเภอ

หวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ ศนูย์พกัพงิสนุขัจรจดั นครชยับรุนิทร์ 

ต�าบลหนองสาหร่าย อ�าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา ศนูย์ดแูล

สุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดยหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยาน 

และรักษาฝั่ง และศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดยหน่วย

บญัชาการนาวกิโยธนิ ส่วนการเกบ็รวบรวมข้อมลูด�าเนินการโดยการ

ศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์เจาะลึกรวม 4 กลุ ่ม ได ้แก ่  

ผู้อ�านวยการศูนย์พักพิงสุนัขนครชัยบุรินทร์ หัวหน้าศูนย์สุนัขจรจัด

กองทัพเรือนาวิกโยธิน หัวหน้าศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดโดยหน่วยต่อสู้

อากาศยานและรักษาฝั่ง ผู้อ�านวยการศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน เป็นต้น 

การสัมภาษณ์กลุ่มจากผู้ให้ข้อมูลหลักแบบเฉพาะเจาะจง และ 

การสังเกตการณ์ การตรวจสอบข้อมูลใช ้หลักการสามเส ้า  

(Triangulation) การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการตีความหมายในการ

วิจัยเชิงคุณภาพจากปรากฏการณ์ทางสังคมและวิธีวิทยาการ 

ถอดบทเรียน

 ผู้วิจัยมีจุดมุ่งหมายที่จะใช้กรณีศึกษาทั้ง 4 กรณีเพื่อ

สะท้อนค�าถามวิจัยหลัก และให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นในลักษณะของ

การศึกษากรณีเล็ก ๆ  (Micro Level)  ที่สามารถเป็นตัวแทนในการ

อธิบายเข้ากับกรณีใหญ่ ๆ (Macro Level) เนื่องจากการวิจัยแบบ

กรณีศึกษา (Case - study Research) เป็นการศึกษาที่มุ่งเจาะลึก

สาระในรายละเอียดตลอดช่วงเวลาของกรณีใดกรณีหนึ่ง เก่ียวกับ

ปัจเจกชนหนึ่งคน กลุ่มหนึ่งกลุ่ม องค์การหนึ่งองค์การ ขบวนการ

ทางสังคมหน่ึงขบวนการ เหตุการณ์หรือพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง วิธี

วิทยาการวิจัยกรณีศึกษามีประโยชน์เนื่องจากเป็นการศึกษาที่ช่วย

เชื่อมโยงข้อมูลในระดับจุลภาคไปสู่ระดับมหภาค โดยอาศัยตรรกะ

ในเชิงอุปนัย (Inductive Logic) คือ การสรุปจากรูปธรรมท่ีเป็น

ลักษณะเฉพาะไปสู่ข้อสรุปนามธรรมทั่วไป (อุทุมพร จามรมาร, 

2540: 249-257)

 การเลือกกรณีศึกษาในงานวิจัยนี้นี้ ผู ้วิจัยใช้แนวคิด 

การเลือกตัวอย่างในเชิงคุณภาพ (Qualitative Sampling) มาเป็น

หลักของการเลือกตัวอย่างเชิงคุณภาพ ตรรกะในการก�าหนดกรณี

ศึกษาท่ีเป็นตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive or Purposeful 

Sampling) กล่าวคือ เป็นการเลือกกรณีศึกษาที่ให้ข้อมูลมากพอ

ส�าหรับการศึกษาในเชิงลึก (Information - rich Case for Study 

in Depth) ซึ่งหมายความว่าเป็นกรณีศึกษาที่ผู้วิจัยสามารถเรียนรู้

ประเด็นต่าง ๆ ที่มีความส�าคัญต่อวัตถุประสงค์การวิจัย การเลือก

ตัวอย่างเชิงคุณภาพแตกต่างจากตรรกะในการก�าหนดตัวอย่าง 

เชงิปรมิาณ (Quantitative Sampling) ทีมุ่ง่เลอืกตวัอย่างให้มคีวาม

เป็นตวัแทนของประชากร (Representative Of The Population) 

โดยใช้การสุ่มตัวอย่าง (Random of Probability Sampling) เพื่อ

อนุมานจากกลุ่มตัวอย่าง (Sample) ไปสู่ประชากรที่กว้างขวางขึ้น 

(Patton, 1990: 169 ; Teddlie and Tashakkori, 2009: 179)

 เนื่องจากหน่วยในการวิเคราะห์ของการเลือกตัวอย่าง 

เชิงคุณภาพมีลักษณะเป็นหน่วย เน้ือหาสาระที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

(Subject Unit of Analysis) ดังนั้น การเลือกกรณีตัวอย่างพื้นที่
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ของกรณีศึกษาในงานวิจัยน้ี จะพิจารณาโดยใช้การเลือกตัวอย่าง

ตามเกณฑ์ที่ก�าหนด (Criteria Sampling) (ศุภวัลย์ พลายน้อย,

2556) เป็นการเลือกตัวอย่างตามที่ผู้วิจัยก�าหนดไว้ คือ เป็นศึกษา

กรณทีีม่บีรบิทครอบคลมุเกีย่วกบัการจดัการสนุขัจรจัดทีใ่ช้แนวทาง

ศาสตร์พระราชา รูปแบบต่าง ๆ ไว้ดังนี้ 

 1. มูลนิธิศูนย์รักษ์สุนัขหัวหินในพระบรมราชูปถัมภ์ 

อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 2. ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด นครชัยบุรินทร์ ต�าบลหนอง

สาหร่าย อ�าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

 3. ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดยหน่วย

บัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาชายฝั่ง

 4. ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดยหน่วย

บัญชาการนาวิกโยธิน 

ผลการวิจัย
 1.	 องค์ความรู้ศาสตร์พระราชาเกี่ยวกับการจัดการ

ปัญหาสุนัขจรจัด

 ผลการศึกษาองค์ความรู้ศาสตร์พระราชาเกี่ยวกับการ

จัดการปัญหาสุนัขจรจัด ผู้วิจัยสามารถศึกษาวิเคราะห์ได้ว่า ในการ

แก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดดังกล่าว เราสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้

ศาสตร์พระราชาซึ่งเป็นแนวทางในการทรงงานของรัชกาลที่ 9 ได้

ทัง้หมดรวม 12 ข้อ คอื 1) การศกึษาข้อมลูอย่างเป็นระบบ หมายถงึ 

การจะด�าเนินการแก้ไขปัญหา ก็จะต้องศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด

และเป็นระบบจากข้อมูลเบ้ืองต้นเสียก่อน ท้ังน้ีท้ังน้ันเพื่อให้ได้ 

ความจริงที่เป็นปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังปรากฏการณ์ทั้งหมดอย่างตรง

กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสอดคล้องกับปรากฏการณ์ท่ีเป็นจริงกับ

บริบทของสถานที่นั้น ๆ  2) การระเบิดจากข้างใน หมายถึง การมอง

ปัญหาหรือหาแก่นแท้ของปัญหาที่แท้จริงเกิดอะไรหรือเกิดจาก 

ตรงไหน จะได้ช่วยรกัษาเยยีวยาหรอืจะได้เข้าไปแก้ปัญหาให้ได้ถูกจดุ 

ว่าแก่นแท้หรือสาระส�าคัญ ดังเช่น การให้คนภายในสังคม ชุมชน 

มีความตระหนักถึงปัญหา และร่วมมือร่วมใจในการมีความต้องการ

ที่จะแก้ไขปัญหาร่วมกัน 3) การแก้ปัญหาท่ีจุดเล็ก ในการแก้ไข

ปัญหาสุนัขจรจัดดังที่จะกล่าวในที่นี้นั้น คือ การที่จะควรเริ่มมีฐาน

คดิในการแก้ไขปัญหาตัง้แต่ตวับคุคล ให้มคีวามตระหนกัถึง ในภาระ

หน้าที ่ความรบัผดิชอบ และเมือ่เลีย้งแล้วกค็วรจะรบัผดิชอบตลอด

ชวีติ ไม่ใช่ทิง้ขว้างในภายหลงั ซ่ึงเป็นจดุเริม่ต้นของปัญหาสนุขัจรจดั 

4) การท�าตามล�าดับขัน้ หมายถงึ ในการแก้ไขปัญหาสนุขัจรจดักค็วร

มีการท�าตามล�าดับขั้นเหมือนกัน ควรคิดให้รอบคอบโดยใช้วิธีการ

และอุปกรณ์ที่ประหยัด เพื่อท่ีโครงการจะได้สามารถด�าเนินการ 

ต่อได้ 5) ภมูสิงัคม เป็นสิง่ส�าคญัในการคดัเลอืก สร้างสถานท่ีในการเล้ียง 

สนุขัจรจดั ต้องไม่อยูใ่นบรเิวณชมุชน ทีม่บ้ีานพกัอาศยัของประชาชน

จ�านวนมาก เพราะอาจจะได้รับผลกระทบจากเสียง หรือจากกล่ิน 

ของสุนัขจรจัด ก่อให้เกิดการรบกวนต่อประชาชนได้ 6) การท�างาน

แบบองค์รวมในการทีคิ่ดอย่างองค์รวม (Holistic) เป็นการมองอย่าง

ครบวงจร รวมถงึหาแนวทางทีจ่ะใช้น�ามาแก้ไขปัญหาอย่างเชือ่มโยง 

7) การไม่ตดิต�ารา หมายถงึ การทีจ่ะท�าการแก้ไขปัญหาอะไร ไม่ควร

ยึดติดต�ารา แต่อาจอาศัยประสบการณ์จากผู้ที่เล้ียงเข้าช่วยด้วย 

เป็นต้น 8) การประหยดัเรยีบง่าย หมายถงึ การได้รบัประโยชน์สงูสดุ 

การแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด มีความจ�าเป็นอย่างยิ่งในการท�าให้เกิด

การประหยัดเรียบง่าย และใช้ประโยชน์ได้สูงสุด 10) การมีส่วนร่วม 

เป็นการแก้ปัญหาต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ความ

มีส่วนร่วมจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในลักษณะ

ของพหุภาคี 11) การยึดประโยชน์ส่วนรวม หมายถึง การไม่ท�าให้

ประชาชนทัว่ไปเดอืดร้อน เช่น ไม่ให้มสีนุขัจรจดัอยูใ่นชมุชน คุย้เขีย่

เศษอาหาร คอยเห่า กัด หรือส่งเสียงดังรบกวนประชาชน เป็นต้น

และ 12) การใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ หมายถึง การวิเคราะห ์

สภาพแวดล้อมของปัญหานั้น ๆ เพื่อหาสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ในธรรมชาติ

หรือในสิ่งแวดล้อมบริเวณนั้น ๆ ที่จะสามารถน�ามาใช้ในการแก้ไข

ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ กล่าวโดยสรุปแล้วการศึกษาองค์ความรู ้

ศาสตร์พระราชาในการจัดการสุนัขจรจัดทั้ง 12 ข้อ ไม่สามารถน�า

ไปใช้ได้โดยตรง หากแต่ต้องมีการปรับประยุกต์ใช้เพื่อให้สอดคล้อง

กับบริบททางสังคมนั้น ๆ ด้วย (ปรีชา  เปี่ยมพงศ์สานต์, เอกสาร

ประกอบการบรรยาย ม.ขอนแก่น 23 มีนาคม 2562; ผู้บริหาร 

ศูนย์ดูแลและพักพิงสุนัขจรจัดในโครงการพระราชด�าริท่านหน่ึงใน

จังหวัดชลบุรี, สัมภาษณ์, 2564)

 2.	 การประยุกต์องค์ความรู้ศาสตร์พระราชาในการ

จัดการปัญหาสุนัขจรจัด

 ผลการศึกษาที่ได้รับจากการศึกษาถอดบทเรียนในพื้นท่ี

กรณีศึกษาทั้ง 4 กรณี ที่มีการประยุกต์องค์ความรู้ศาสตร์พระราชา

ในการจัดการปัญหาสุนัขจรจัด สามารถสรุปข้อค้นพบจากการวิจัย

ได้ดังนี้

 1. มูลนิธิศูนย์รักษ์สุนัขหัวหินในพระบรมราชูปถัมภ์ 

อ�าเภอหวัหนิ จังหวัดประจวบคีรขีนัธ์ เป็นตวัแบบทีพ่ระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงวางรากฐานไว้ด้วยการพระราชทาน

เงินจากการจ�าหน่ายเส้ือพิมพ์ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ครอบครัว 

คณุทองแดง ในการจดัตัง้เป็นมลูนธิ ิโดยให้เทศบาลเมอืงหวัหนิดแูล

สนุขัจรจดัอย่างเป็นระบบ ทัง้การให้อาหาร รกัษาสขุภาพ ฉดีวคัซนี 

ถ่ายพยาธิ ท�าหมันเพื่อควบคุมปริมาณและเล้ียงสุนัขให้อยู ่กับ

ธรรมชาติ

 2. ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด นครชัยบุรินทร์ ต�าบลหนอง

สาหร่าย อ�าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา ทีอ่ยูภ่ายใต้พระอุปถมัภ์ 

ของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์  

อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชกุมารี เป็น 

ตวัแบบของสุนขัมคีวามสุข และคนท�างานมคีวามสุข และคนท�างาน
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มีความสุข แล้วก็หานวัตกรรมอะไรก็ได้ ท่ีจะท�าให้ท้ังสองอย่างมี

ความสุข โดยมีพื้นโครงการทั้งหมด 30 ไร่ 2 งาน แบ่งเป็น 10 ไร่  

ที่เลี้ยงสุนัขจรจัด และส่วนที่เหลือ คือ บริเวณอาคารและพื้นที่ว่าง

ส�าหรับเตรียมการพัฒนาอย่างต่อเนือ่งเมือ่ได้วเิคราะห์ถึงการประยกุต์ 

องค์ความรูศ้าสตร์พระราชาของศนูย์พกัพงิสนุขัจรจดันครชยับรุนิทร์

พบว่า มีความโดดเด่นในแง่ของการประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชา 

เพื่อให้คนและสุนัขอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

 3. ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดยหน่วย

บัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาชายฝั่ง ในพระอุปถัมภ์ของ 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี  

กรมหลวงราชสารณิสีริพิชัร มหาวชัรราชธิดา เป็นตวัแบบทีส่ะท้อน

ความเป็นเพ่ือนร่วมชะตากรรมบนโลกซ่ึงฐานคดิของตวัแบบดงักล่าว

เกิดขึ้นมาจากการยอมรับและความสงสารสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลาย 

ที่เกิดขึ้นมาบนโลกใบน้ีล้วนแล้วแต่เวียนว่ายอยู่ในหลักวัฏสงสาร 

กล่าวคือ ทุกชีวิตต้องเวียนว่ายอยู่ในเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตาย 

ด้วยกนัทัง้หมดทัง้สิน้ จงึปรารถนาให้สนุขัจรจดัได้มทีีอ่ยูอ่าศยั และ

รอดพ้นจากอนัตรายทัง้ปวง รวมถงึการมชีวิีตอยูอ่ย่างปกติ กล่าวโดย 

สรปุแล้วเมือ่ได้วเิคราะห์ถงึการประยกุต์องค์ความรูศ้าสตร์พระราชา

ของศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ พบว่า มีการบริหารจัดการ

แบบองค์รวมโดยไม่มีการแยกส่วนหากแต่เป็นการมองว่าทุกชีวิต 

มีฐานะทางสังคมเท่าเทียมกัน

 4. ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดยหน่วยบัญชา 

การนาวิกโยธนิ โดยพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร

รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู ่หัว 

รชักาลที ่10 เป็นตัวแบบท่ีทรงพระอปุถมัภ์ด้านอาหารและเวชภณัฑ์

อื่น ๆ ให้แก่ทางศูนย์ และได้ทรงอุปถัมภ์ในเรื่องแพทย์และอุปกรณ์

ทางการแพทย์ด้วยการน�าสตัวแพทย์ ในกองงานส่วนพระองค์มาช่วย

ตรวจรักษาสุนัขที่เจ็บป่วยและทุพพลภาพ ทั้งนี้ทั้งนั้นยังรวมไปถึง

การทรงมีพระเมตตาช่วยเหลือจัดหาทุนสนับสนุนในการบริหาร

จัดการ โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เช่นการจัดโครงการ 

ปั่นจักรยานเพื่อระดมทุนช่วยเหลือทางศูนย์ จนท�าให้ศูนย์ดังกล่าว

สามารถบริหารจัดการได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน กรณี

ศึกษานี้จะเน้นให้มีการเล้ียงดูสุนัขอย่างมีคุณธรรม ให้อาหารอย่าง

เพียงพอ ใส่ใจในเรื่องความสะอาด เพื่อให้สุนัขมีสุขภาพที่ดี

 3.	 ตัวแบบการจัดการปัญหาสุนัขจรจัดตามแนวคิด

ศาสตร์พระราชา

 จากวิธีวิทยาและแนวทางการวิ เคราะห ์การวิจัย 

เชิงคุณภาพผู้วิจัยสามารถพัฒนาเป็นตัวแบบการวิเคราะห์เพื่อตอบ

ค�าถามที่ว่าจะสามารถสร้างตัวแบบในการจัดการปัญหาสุนัขจรจัด

ตามแนวคดิศาสตร์พระราชาให้ยัง่ยนืได้อย่างไร ดงัผงัภาพข้างล่างน้ี

ปัญหาสุนัขจรจัด

ปัจจัยในด้านการขาดความรับผิดชอบ

ของเจ้าของสุนัข

 - มิติทางด้านเศรษฐกิจ

 - มิติทางด้านสังคม ตัวแบบการจัดการสุนัขจรจัดตามแนว

ศาสตร์พระราชา

 - ตัวแบบการควบคุมปริมาณ

 - ตัวแบบการกักกันบริเวณ

 - ตัวแบบเพื่อนร่วมชะตากรรม

 - ตัวแบบการเลี้ยงดูอย่างมีคุณธรรม

ปัจจัยในด้านการบังคับใช้กฎหมาย

ศาสตร์พระราชา

ปัจจัยในด้านการแพร่พันธุ์

อย่างรวดเร็วของสุนัขจรจัด
พรบ. ป้องกันการทารุณกรรม

และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557
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 จากผงัภาพดงักล่าว การทีจ่ะสามารถจดัระเบยีบการบรหิาร 

จัดการสุนัขจรจัดเพื่อน�าไปสู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้เกิด

มีความเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไปได้น้ัน จ�าเป็นท่ีจะต้องอาศัย

ปัจจยัต่าง ๆ  เข้าช่วยสนบัสนนุส่งเสรมิ ซึง่ปัจจยัต่าง ๆ  ทีม่ผีลต่อการ

จดัระเบยีบและการแก้ไขปัญหาสนุขัจรจดัอย่างมปีระสทิธภิาพและ

ประสทิธผิลนัน้ ควรประกอบไปด้วย ปัจจัยด้านความรบัผิดชอบของ

เจ้าของสุนัข ทั้งมิติทางด้านเศรษฐกิจ และในมิติทางด้านสังคม 

ปัจจัยในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และควรด�าเนินการ

ควบคูไ่ปกบัการชะลอการแพร่พนัธุอ์ย่างรวดเรว็ของสนุขัจรจดัด้วย 

การด�าเนินการดังกล่าวไม่ควรละเลยพระราชบัญญัติป้องกันการ

ทารุณกรรมและการจดัสวสัดภิาพสตัว์ พ.ศ. 2557 ภายใต้กระบวนการ 

ด�าเนนิการทัง้ระบบจ�าเป็นจะต้องอาศยัแนวทางของศาสตร์พระราชา 

ซึง่ตวัแบบต่าง ๆ  ในการจดัการสนุขัจรจดัตามแนวศาสตร์พระราชา

ดังกล่าว ได้แก่ ตัวแบบ การควบคุมปริมาณควบคู่กับการเลี้ยงสุนัข

ให้อยู่กับธรรมชาติ ตัวแบบการกักกันบริเวณโดยการควบคุมดูแล

ของเจ้าหน้าทีจ่ากส�านักราชวงัและเจ้าหน้าท่ีทหาร ตวัแบบเพือ่นร่วม 

ชะตากรรมบนโลกโดยการจดัหาทีอ่ยูอ่าศยัให้สนุขัจรจดั และตวัแบบ 

การเลี้ยงดูสุนัขจรจัดอย่างมีคุณธรรม

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
 จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องผู้วิจัยได้พบว่า 

งานวิจัยส่วนใหญ่มีจุดเด่นในแง่องค์ความรู้เก่ียวกับการศึกษาใน 

แง่มมุของมาตรการในการจดัการสนุขัจรจัดในเขตเทศบาล กฎหมาย

ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนและเสียภาษีสุนัข มาตรการทางกฎหมาย 

ในการจดัการปัญหาสนุขัจรจดัในเขตกรงุเทพมหานคร นโยบายเรือ่ง

สนุขัจรจดัของกรุงเทพมหานคร และมาตรการการจดัการประชากร

สุนัข แต่ยังมีช่องว่างทางวิชาการในแง่มุมของการศึกษาการแก้ไข

ปัญหาสุนัขจรจัดโดยอาศัยแนวคิดศาสตร์พระราชา ซ่ึงจากการ

ศึกษาด้วยการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวแล้วน้ัน พบว่า ยังมี 

นักวิชาการที่ได้ท�าการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับตัวศาสตร์พระราชากับ 

การบรหิารจดัการปัญหาสนุขัจรจดั ไว้น้อยมากในขณะทีปั่ญหาสนุขั

จรจัดนับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง การศึกษา

ปัญหาสุนัขจรจัดจึงเป็นสิ่งที่จ�าเป็น เพราะว่าหากปัญหาดังกล่าว 

ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาให้ได้อย่างทันท่วงที รวมถึงการแก้ไข

ปัญหาดังกล่าวไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานหลักวิชาการ อันจ�าเป็นที่ต้อง

อาศัยการวิจัยเป็นเคร่ืองมือ ผลจากการศึกษาประยุกต์องค์ความรู ้

ศาสตร์พระราชาในการจัดการปัญหาสุนัขจรจัดท่ีมีการจัดสัดส่วน

การเลี้ยงดูสุนัขจรจัดอย่างมีคุณธรรม ให้อาหารอย่างเพียงพอ ใส่ใจ

ในเรื่องความสะอาด เพื่อให้สุนัขมีสุขภาพที่ดี รวมถึงการดูแลสุนัข

จรจัดอย่างเป็นระบบด้วยการรักษาสุขภาพ ฉีดวัคซีน ถ่ายพยาธิ 

ท�าหมันเพื่อควบคุมปริมาณ และเล้ียงสุนัขให้อยู ่กับธรรมชาติ  

ซึง่สะท้อนถงึความเป็นเพือ่นร่วมชะตากรรมบนโลก จงึปรารถนาให้

สุนัขจรจัดได้มีที่อยู่อาศัย และรอดพ้นจากอันตรายทั้งปวง รวมถึง

การมีชีวิตอยู่อย่างปกติ โดยอาศัยการประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชา

เป็นกลไกในการขับเคล่ือนนั้นจึงเป็นการสร้างความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น

จากการวิจัยนี้

 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 พบว่า องค์ความรู้

ศาสตร์พระราชาเก่ียวกับการจัดการปัญหาสุนัขจรจัดที่มีทั้งหมด  

13 ข้อ หากแต่เมือ่น�าไปใช้ในการปฏิบตัจิรงิจ�าเป็นจะต้องมกีารปรบั

ประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของสังคมนั้น ๆ ด้วย ทั้งนี้เนื่องจาก 

เมื่อศึกษาองค์ความรู้ศาสตร์พระราชาโดยตรงแล้วไม่ได้มีการกล่าว

ถึงการจัดการปัญหาสุนัขจรจัดไว้โดยตรง

 ผลการศึกษาตามวตัถุประสงค์ข้อที ่2 พบว่า การประยกุต์

ใช้ศาสตร์พระราชาในการจัดการปัญหาสุนัขจรจัดทั้ง 4 กรณีศึกษา

มีการประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาในรูปแบบของการบริหารจัดการ

ปัญหาสุนัขจรจัดท่ีมีความแตกต่างกัน ได้แก่ มูลนิธิศูนย์รักษ์สุนัข

หัวหินในพระบรมราชูปถัมภ์ อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

เป็นตัวแบบท่ีเทศบาลเมืองหัวหินดูแลสุนัขจรจัดอย่างเป็นระบบ  

ทั้งการให้อาหาร รักษาสุขภาพ ฉีดวัคซีน ถ่ายพยาธิ ท�าหมันเพื่อ

ควบคุมปริมาณและเลี้ยงสุนัขให้อยู่กับธรรมชาติ ขณะที่ศูนย์พักพิง

สุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ ต�าบลหนองสาหร่าย อ�าเภอปากช่อง 

จังหวัดนครราชสีมา เป็นตัวแบบของสุนัขมีความสุข และคนท�างาน

มคีวามสขุ เมือ่ได้วเิคราะห์ถงึการประยกุต์องค์ความรูศ้าสตร์พระราชา 

ของศูนย์พกัพงิสุนขัจรจดันครชัยบริุนทร์ พบว่า มคีวามโดดเด่นในแง่ 

ของการประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อให้คนและสุนัขอยู่ร่วมกัน

อย่างมีความสุข อย่างไรก็ดีศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดย

หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาชายฝั่ง เป็นตัวแบบท่ี

สะท้อนความเป็นเพ่ือนร่วมชะตากรรมบนโลก ซึง่ฐานคดิของตวัแบบ

ดังกล่าวเกิดขึ้นมาจากการยอมรับและความสงสารส่ิงท่ีมีชีวิต 

ทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาบนโลกใบน้ีล้วนแล้วแต่เวียนว่ายอยู่ในหลัก

วัฏสงสาร กล่าวคือ ทุกชีวิตต้องเวียนว่ายอยู่ในเรื่องของการเกิดแก่

เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น ดังนั้นจึงปรารถนาให้สุนัขจรจัดได้ม ี

ที่อยู่อาศัย และรอดพ้นจากอันตรายทั้งปวง รวมถึงการมีชีวิตอยู่

อย่างปกติ กล่าวโดยสรุปแล้วเมื่อได้วิเคราะห์ถึงการประยุกต์ 

องค์ความรูศ้าสตร์พระราชาของศนูย์ดแูลสนุขัจรจดัของกองทพัเรอื

พบว่า มีการบริหารจัดการแบบองค์รวมโดยไม่มีการแยกส่วน  

หากแต่เป็นการมองว่าทุกชีวิตมีฐานะทางสังคมเท่าเทียมกัน และ

ศูนย์ดแูลสุนขัจรจดัของกองทพัเรอื โดยหน่วยบญัชาการนาวกิโยธนิ 

เป็นตัวแบบที่สถาบันพระมหากษัตริย์ทรงพระอุปถัมภ์ด้านอาหาร

และเวชภัณฑ์อืน่ ๆ  ให้แก่ทางศูนย์ และได้ทรงอปุถมัภ์ในเรือ่งแพทย์

และอปุกรณ์ทางการแพทย์ด้วยการน�าสตัวแพทย์ กรณศีกึษานีจ้ะเน้น 

ให้มีการเลี้ยงดูสุนัขอย่างมีคุณธรรม ให้อาหารอย่างเพียงพอ ใส่ใจ

ในเรือ่งความสะอาด เพือ่ให้สุนขัมสุีขภาพทีด่ ีส่วนผลการศึกษาตาม

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 พบว่าในการศึกษาถอดบทเรียนศูนย์พักพิง 
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สุนัขจรจัดทั้ง 4 กรณี ผู้วิจัยสามารถพัฒนาไปเป็นตัวแบบในการ

บริหารจัดการสุนัขจรจัดท่ีมีความแตกต่างกันทางด้านสถานที่และ

ฐานคดิทีอ่ยูเ่บือ้งหลงั รวม 4 ตวัแบบส�าคญั ได้แก่ ตัวแบบการควบคมุ 

ปรมิาณควบคูก่บัการเลีย้งสนุขัให้อยูก่บัธรรมชาต ิตวัแบบการกกักนั

บริเวณโดยการควบคุมดูแลของเจ้าหน้าท่ีจากส�านักราชวังและ 

เจ้าหน้าที่ทหาร ตัวแบบเพื่อนร่วมชะตากรรมบนโลกโดยการจัดหา

ที่อยู่อาศัยให้สุนัขจรจัด และตัวแบบการเลี้ยงดูสุนัขจรจัดอย่างมี

คุณธรรม

 แต่อย่างไรก็ดี ผลจากการศึกษาประยุกต์องค์ความรู้

ศาสตร์พระราชาในการจดัการปัญหาสนุขัจรจัดบางส่วน ทีไ่ด้รบัจาก

การวิจัยนี้มีความสอดคล้องกับผลงานของเบญจมาศ  สุนนทะนาม 

และหัชชากร  วงศ์สายัณห์ (2561) ที่ได้ท�าวิจัยไว้ในเรื่อง นโยบาย

เรื่องสุนัขจรจัดของกรุงเทพมหานคร : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง

กรงุเทพมหานครกบัเมอืงชคิาโก  ใช้วธิกีารศกึษาเป็นการศกึษาวจิยั

เชิงคุณภาพจากการศึกษาและเปรียบเทียบถึงนโยบายสาธารณะ 

ในระดับท้องถิ่น เกี่ยวกับการแก้ป ัญหาสุนัขจรจัดระหว่าง

กรุงเทพมหานครกับเมืองชิคาโกและวิธีการแก้ปัญหาท่ีมีต้นแบบ 

มาจากเมอืงชิคาโก จะเหน็ได้ว่ามคีวามแตกต่างทีเ่หน็ได้อย่างชดัเจน

ระหว่างกรุงเทพมหานครกับเมอืงชิคาโก คอื “การบงัคบัใช้กฎหมาย” 

ในทีนี้พูดถึงการบังคับใช้กฎหมายท่ีจริงจังและเข้มงวดเกี่ยวกับ 

การจัดการสุนัขรวมถึงสัตว์เลี้ยงภายในเมือง สังเกตได้จากหลาย ๆ

นโยบายไม่ว่าจะเป็นการท�าหมัน ฉีดวัคซีน หรือแม้กระทั่งศูนย์ 

รบัเลีย้งสนุขั ทัง้กรุงเทพมหานครและเมอืงชคิาโก มคีวามคล้ายคลึงกนั 

เกอืบทัง้หมดกับผลการวจิยันี ้กล่าวคอื การบรหิารจดัการสนุขัจรจดั

ที่ควรจะเป็นนั้นต้องมีการด�าเนินการดังนี้ คือ การปรับปรุงสถานที่ 

พักพิงสุนัข โดยจะพัฒนา ศูนย์ควบคุมสุนัข ให้สามารถรองรับสุนัข

ได้อย่างเหมาะสม การขึ้นทะเบียนเป็นสถานพักพิงสุนัขชุมชน  

โดยเชิญชวน “กลุ่มคนรักสุนัข - ผู้ใจบุญ” ที่เลี้ยงสุนัขในบ้านเป็น

จ�านวนมาก ๆ มาขึ้นทะเบียน โดยมีหลักเกณฑ์ว่าต้องไม่เลี้ยงเพิ่ม 

จากนั้นต้องจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปท�าหมันและฉีดวัคซีนให้สม�่าเสมอ

เข้าไปปรับปรุงด้านกายภาพการเลี้ยงให้ดูสะอาดให้สุนัขเหล่านี้ 

มีชีวิตความเป็นอยู ่ที่ดี รวมถึงการส่งเสริมการอุปการะสุนัข  

ให้ประชาชนช่วยมาท�าบญุกับสนุขัทีถู่กทอดทิง้ควบคูไ่ปกับการส่งเสรมิ 

ให้ประชาชนมารับไปเลีย้งเป็นสนุขับ้าน จากนัน้แล้วควรมกีารบงัคบั

ใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เพราะหากมีนโยบายที่ดีเพียงใดแล้วแต่

ไม่มีการบังคับใช้กฎหมายท่ีจริงจัง ผู้คนก็จะละเลยถึงปัญหานี้อยู่ดี 

เพราะคิดว่า ไม่เป็นอะไร ไม่ผิดอะไร โดยต้องมีมาตรการลงโทษ 

เจ้าของสุนัขอย่างจริงจัง ต้องอาศัย ความร่วมมือจากทุก ๆ ฝ่าย  

ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าท่ีหรือประชาชน เพื่อท่ีจะลดปัญหาสังคม 

อกีด้านหนึง่ คอื ปัญหาทีเ่กดิจากสนุขัจรจดันัน้เอง เพราะฉะนัน้แล้ว

หากจะให้ย้อนไปถึงต้นตอของปัญหาสุนขัจรจดันัน้ คงจะต้องย้อนกนัไป 

ถึงจิตส�านึกของผู้เลี้ยง ในเมืองชิคาโกผู้ที่จะเลี้ยงสุนัขและสัตว์เลี้ยง

ได้นัน้ ต้องมคีวามพร้อมในทกุ ๆ  ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งของทนุทรพัย์ 

สถานที ่เวลาทีต้่องมใีห้สนุขัของตนเอง แต่ในไทยโดยเฉพาะอย่างยิง่ 

ในกรุงเทพมหานครที่มีผู้คนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นนั้น ใคร ๆ ก็

สามารถเลีย้งสุนขัได้ แต่ถงึอย่างนัน้ไม่ได้ให้ความส�าคญักบั การดแูล

สุนัขมากนัก และสุดท้ายกลายเป็นปัญหาสังคมแบบเรื้อรังไม่ม ี

ที่สิ้นสุด ต้องมีการบังคับใช้มาตรการที่เด็ดขาดกับผู้ที่ต้องการที่จะ

เล้ียงสุนัข วิถีทางอีกประการหนึ่งในการแก้ปัญหาหมาจรจัดอย่าง

ยั่งยืนก็คือ การน�าหมาจรจัดมาเล้ียงเป็นหมาบ้าน มันจะเปลี่ยน

สถานะจากสุนัขข้างถนน มาอยู่ในสถานที่มีรั้วรอบขอบชิด โดย 

ช่วยกันน�าสุนัขการน�าสุนัขเร่ร่อนไปเล้ียงอย่างมีความรับผิดชอบ 

ตามศักยภาพทางเศรษฐกิจของตน จะเป็นการแก้ปัญหาได้ตรงจุด 

และเป็นการประหยัดงบประมาณแผ่นดินได้เป็นอย่างมาก แต่ทั้งนี้

หน่วยงานของรัฐควรมีการรณรงค์เพื่อปลูกฝังค่านิยมให้คนไทย 

มีความรักร่วมกับความรับผิดชอบต่อสุนัขที่เล้ียงอยู ่ตลอดชีวิต 

นอกจากนี้รัฐควรให้บริการเรื่อง การท�าหมันฟรี (ควรท�าหมันก่อน

แจก) และฉีดวคัซนีราคาถกู (ราคาต้นทนุ หรือก�าไรน้อย) ให้กบัสนุขั

เร่ร่อนที่คนน�าไปอุปการะและที่ส�าคัญรับผิดชอบรักและเลี้ยงดูมัน

ต่อไปตลอดชวีติ เหนอืสิง่อืน่ใดวิธทีีจ่ะแก้ปัญหาสนุขัจรจดัได้ดทีีส่ดุ

คือ การบงัคับใช้กฎหมายทีจ่ริงจงั อกีทัง้ต้องอาศัยความร่วมมอืจาก

ทกุภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที ่หรอืประชาชนด้วยเพราะปัญหา

ที่เกิดขึ้นจากสุนัขจรจัดนั้นไม่ใช่ปัญหาที่จะมองข้าม เพราะเป็น

ปัญหาที่ส่งผลอย่างกระทบอย่างมากต่อสังคม ถ้าคนส่วนใหญ่

ตระหนักถึงความจ�าเป็นของการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้ความ

สนับสนุนร่วมมือ ร่วมใจกันอย่างเต็มที่ โดยไม่ค�านึงถึงเพียงความ

รู้สึกพึงพอใจหรือเพียงเพื่อประโยชน์เล็กน้อยส่วนตัว ความส�าเร็จ

ของการแก้ไขปัญหาจากสนุขัเร่ร่อนจะเป็นความจริงขึน้มาได้โดยเรว็

จะเห็นได้ว่า ผลการศึกษาครั้งน้ีมีบางส่วนที่ยืนยันองค์ความรู้ท่ีมี 

อยู่เดิม

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 1. ควรมกีารทดสอบตวัแบบการจดัการปัญหาสุนขัจรจดั

ตามแนวคิดศาสตร์พระราชา ในการวิเคราะห์แนวทางการบริหาร

จดัการสนุขัจรจดั โดยมกีารเลอืกใช้กรณศีกึษาทีม่คีวามแตกต่างกนั

ระหว่างภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย

 2. ควรมีการด�าเนินการภายใต้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 

โดยการห้ามไม่ให้มีการปล่อยปละละเลยการเลี้ยงสุนัข จนลุกลาม

ปานปลายไปสร้างผลกระทบให้กบับคุคลทัว่ไป รวมถงึเป็นการสร้าง

ปัญหาสาธารณะในอนาคตด้วย

 ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

 หลังจากที่ได้ด�าเนินการวิจัยเร่ืองศาสตร์พระราชากับ 

การบริหารจัดการปัญหาสุนัขจรจัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยเห็น

ว่าควรมีการด�าเนินการวิจัยหลังจากนี้คือ 
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 1. ควรขยายพ้ืนท่ีท�าการวิจัยให้กว้างขวางมากข้ึน เช่น 

การศกึษาโดยใช้พืน้ทีใ่นการวิจยัทีม่คีวามหลากหลายมากยิง่ขึน้  เพือ่

ท�าการเปรียบเทียบถึงมาตรการแนวทางในการบริหารจัดการสุนัข

จรจดั และจะท�าให้สามารถได้มาซ่ึงตวัชีว้ดัใหม่ทีใ่ช้เป็นมาตรฐานได้

 2. ควรท�าการศึกษาวิจัยในเชิงปริมาณเพื่อการส�ารวจ

ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาสุนัขจรจัดในมุมกว้าง อันจะสามารถน�าไปสู่

การปรับปรุงแก้ไขที่มีความหลากหลายมิติขึ้นซึ่งอาจศึกษาในพื้นที่

ส�าคัญ ๆ ที่มีปรากฏการณ์ปัญหาสุนัขจรจัดแบบสม�่าเสมอ

 3. ควรศึกษาศักยภาพของชุมชนต่าง ๆ ในการบริหาร

จัดการปัญหาสุนัขจรจัดด้วยการอาศัยแนวคิดการเสริมพลังชุมชน

(Community Empowerment) เป็นแนวคิดในการขับเคล่ือน 
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บทคัดย่อ
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคเกมมิฟิเคชัน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง  

เพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหา ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาก่อนเรียนและหลังเรียน

ด้วยการจดัการเรยีนรูด้้วยเทคนคิเกมมฟิิเคชนั เรือ่ง เศรษฐกจิพอเพยีง ส�าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที ่5 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ คือ นกัเรยีน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านคลองมะขาม ปีการศึกษา 2563 จ�านวน 30 คน โดยการสุ่มแบบเจาะจง (purposive sampling)  

เครื่องมือที่ใช้ 1) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคเกมมิฟิเคชัน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหา ส�าหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  2) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ส�าหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ�านวน 6 แผน เวลา 20 ชั่วโมง 3) แบบวัดทักษะการแก้ปัญหา รูปแบบปรนัย จ�านวน 30 ข้อ สถิติที่ใช้ 

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( x ̅   ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบที (t-test Dependent) ผลการวิจัยพบว่า

 1. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคเกมมิฟิเคชัน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหา 

ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) เนื้อหา 4) ขั้นตอนการจัดการ

เรียนรู้ และ 5) การวัดประเมินผล ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ก�าหนดปัญหา ขั้นที่ 2 วิเคราะห์ปัญหา  

ขั้นที่ 3 วางแผนการแก้ปัญหา ขั้นที่ 4 ด�าเนินการแก้ปัญหา และขั้นที่ 5 สรุปและประเมินผล โดยความเหมาะสมและความสอดคล้อง 

ขององค์ประกอบของรูปแบบอยู่ในระดับความเหมาะสมมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.72  

 2. ผลการเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคเกมมิฟิเคชัน เรื่อง  

เศรษฐกิจพอเพียง ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ค�าส�าคัญ : รูปแบบการจัดการเรียนรู้, ทักษะการแก้ปัญหา, เทคนิคเกมมิฟิเคชัน 
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Abstract
 The purposes of this research were: 1) to develop learning management model using Gamification technique 

on Sufficiency Economy to enhance problem-solving skill for Prathomsuksa 5 students and 2) to compare  

problem-solving skill both pre and post learning with learning management using Gamification technique on  

Sufficiency Economy for Prathomsuksa 5 students. The sample was a group of 30 Prathomsuksa 5 students from 

Banklongmakham School in the academic year 2020 and was selected by gaining from purposive sampling. The  

research instruments were: 1) the learning management model using Gamification technique on Sufficiency Economy 

to enhance problem-solving skill for Prathomsuksa 5 students, 2) six learning activity plans based on for 20 hours 

Sufficiency Economy for Prathomsuksa 5 students and 3) a 30-item objective test of problem-solving skill. Statistics 

used for data analysis included: mean ( x ̅   ), standard deviation (S.D.) and T-test Dependent. 

 The results found that:

 1. The outcome of the development of learning management model using Gamification technique on 

Sufficiency Economy to enhance problem-solving skill for Prathomsuksa 5 students consisted of five components:  

in 1) Principle, 2) Objective, 3) Content, 4) Learning Management Procedure and 5) Evaluation. The learning  

management procedure consisted of five steps: Step1: Problem Identification, Step2: Problem Analysis, Step3 :  

Problem Solving Planning, Step4 : Problem Solving Operation, and Step5 : Conclusion and Evaluation. The  

appropriateness and the consistency of the model composition was at the highest level with the average of 4.72.

 2. The comparison of problem-solving skill of pre and post learning with learning management using  

Gamification technique on Sufficiency Economy for Prathomsuksa 5 students showed that post-learning was higher 

than pre-learning with statistical significance at the .01 level.

Keywords : Learning management model, problem-solving skill, Gamification technique
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บทน�า	
 การเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 คอื การจดัการเรยีนรูร้ปูแบบ

ใหม่ที่มิได้จ�ากัดอยู่ภายในห้องเรียน แต่หากเปิดโอกาสให้ผู้เรียน 

ได้เรียนรู้ เพื่อที่จะสามารถน�าไปใช้ในชีวิตจริงได้ สามารถปรับตัว

ประยุกต์ใช้ให้ทันกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ ดังนั้น การเรียน

กจ็ะไม่ได้อยูเ่พียงแค่ในห้องเรยีนเพยีงอย่างเดยีว แต่ยงัเน้นให้ผูเ้รยีน

ได้ทดลอง ฝึกคิด ฝึกท�า ฝึกหาค�าตอบด้วยตนเองได้ โดยครูหรือ

อาจารย์ผู้สอน จะเปลี่ยนหน้าที่จากผู้ครูผู้สอนกลายเป็นผู้จัดระบบ

การเรียนรู้ ซึ่งระบบการเรียนรู้ จะแบ่งออกเป็น 3 แกนหลัก 1. กลุ่ม

ทักษะพื้นฐานที่จ�าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ�าวัน เช่น เด็กควรจะ 

อ่านออก เขยีนได้ เข้าใจเรือ่งสิง่รอบตวั ทัง้ทางด้านสงัคม สิง่แวดล้อม

และวฒันธรรม ทัง้ยงัต้องสามารถใช้เทคโนโลย ีและสามารถเชือ่มโยง 

หลักการทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และอื่น ๆ 

เข้ามาประยุกต์ใช้ร่วมกัน 2. กลุ่มทักษะที่ใช้ในการจัดการตัวเองให้

เท่าทนักบัสภาพสงัคมและสิง่แวดล้อมทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ 

และ 3. กลุ่มทักษะการจัดการกับปัญหา เพราะการเปล่ียนแปลง  

ในยุคปัจจุบันและอนาคต มีความท้าทายและซับซ้อน เด็กจึงต้องมี

ทักษะเหล่านี้ที่จะสามารถจัดการและรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น 

ในอนาคต ซึง่ทกัษะเหล่านีไ้ด้แก่ การสือ่สาร และการให้ความร่วมมอื 

สามารถท�างานร่วมกับผู้อื่นได้ สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา

อย่างเป็นระบบได้และมคีวามคดิสร้างสรรค์ สามารถคดิหาทางออก

แบบใหม่ ๆ หรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่อาจจะไม่ได้ยึดรูปแบบเดิม  

(สุภาศิริ  ไพรสุภา, ออนไลน์, 2561) ความสามารถในการคิด 

แก้ปัญหา ถือเป็นทักษะพื้นฐานท่ีส�าคัญท่ีสุดของความสามารถ 

ในการคิดทั้งมวล เน่ืองจากการคิดแก้ปัญหาเป็นสิ่งส�าคัญต่อวิถี 

การด�าเนนิชวีติในสงัคมของมนษุย์ ซึง่จะต้องใช้การคดิเพือ่แก้ปัญหา

ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาเป็นความ

สามารถทีเ่กีย่วข้อง และมปีระโยชน์ต่อการด�ารงชวีติทีวุ่น่วายสับสน

ได้เป็นอย่างดี ผู้ที่มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาจะสามารถ 

เผชิญกับภาวะสังคมท่ีเคร่งเครียดได้อย่างเข้มแข็ง ความสามารถ 

ในการคดิแก้ปัญหาจงึมใิช่เป็นเพยีงการรูจ้กัคดิและรูจ้กัการใช้สมอง 

หรือมุ ่งพัฒนาสติปัญญาแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังเป็น 

ความสามารถทีช่่วยพฒันาทศันคต ิวธิคีดิค่านยิมความรูค้วามเข้าใจ

ในสภาพการณ์ของสังคมได้ดีอีกด้วย (พัชรา  ทิพยทัศน์, 2551: 21)

 กระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยผลส�ารวจระดับสติปัญญา

ของเด็กไทยปี 2559 พบว่า ไอคิวเด็กไทยสูงขึ้น แต่ยังขาดความ 

มุง่ม่ันและทกัษะการแก้ปัญหา โดยเดก็ไทย จ�านวนกว่า 23,000 คน 

มีไอคิวเฉลี่ยอยู่ที่ 98.2 สูงขึ้นกว่าปี 2554 ซึ่งอยู่ที่ 94 แม้ว่าความ

ฉลาดทางอารมณ์หรืออีคิวของเด็กเป็นไปตามเป้าหมาย แต่ก็ยังมี

ปัญหาด้านอีคิวที่พบมากท่ีสุด คือ ขาดความมุ่งม่ันพยายาม และ 

ขาดทักษะการแก้ไขปัญหา (ไทยพีบีเอส, ออนไลน์, 2559) การวิจัย

ของนักจิตวิทยา พบว่า ทักษะการแก้ปัญหาของเด็กจะพัฒนาขึ้น

ตามอาย ุโดยเดก็อาย ุ3 ขวบ เร่ิมมพีฒันาการด้านนีแ้ล้ว ขึน้อยู่กบัว่า 

ระหว่างที่เด็กเจริญเติบโตนั้น มีปัจจัยใดบ้างที่เข้ามาเป็นอุปสรรค 

ต่อการพฒันาทกัษะการแก้ปัญหา อาท ิเด็กมคีวามจ�ากัดในเร่ืองของ

ความมุ่งมั่นตั้งใจ ขาดความอดทนในการเอาชนะปัญหา และขาด

ความเข้าใจปัญหา ขณะที่สถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษา

ไม่ได้มคีวามเข้าใจ และมวีธิกีารพฒันาทกัษะการแก้ปัญหาให้แก่เดก็

อย่างถูกต้อง (เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์, ออนไลน์, 2550) 

 ดังนั้น การเตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมในโลกท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงอย่างพลวัต จะต้องส่งเสริมและพัฒนาให้มีทักษะใน

ศตวรรษที่ 21 ทักษะการท�างาน ทักษะการด�ารงชีวิต และที่ส�าคัญ

จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีสุขภาวะย่อมมีความ

ส�าคญั รฐับาลจงึได้ก�าหนดนโยบาย ลดเวลาเรยีน เพิม่เวลารู ้ให้เป็น

แนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมผู้เรียน 

ให้เช่ือมโยงกบัหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 

2551 (ส�านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน, 2559: ค�าน�า)  

ซ่ึงนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ มุ่งหวังให้มีการเปล่ียนแปลง

การเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน โดยครูปรับบทบาท 

การสอนเพื่อเอื้อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสมากขึ้น ในการเรียนรู้ผ่านการ

ปฏิบัติ เช่ือมโยงกับส่ิงแวดล้อมรอบตัว มีปฏิสัมพันธ์และรู้จักการ

ท�างานเป็นทมี ได้ฝึกคิดวเิคราะห์ วางแผนแก้ปัญหา และสร้างสรรค์

ส่ิงใหม่ ๆ รวมท้ังมีโอกาสได้พัฒนาจิตใจให้เห็นคุณค่าของการเป็น

คนดี ท�าความดี ท�าประโยชน์เพื่อผู้อื่น (ส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2559: ค�าน�า)  

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

มีพระด�ารัสแก่พสกนิกรชาวไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 มีใจความว่า 

การพัฒนาประเทศจ�าเป็นต้องท�าตามล�าดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐาน  

คอื ความพอมี พอกนิ พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบือ้งต้นก่อน 

และนับจากนั้นเป็นต้นมา พระองค์ได้ทรงเน้นย�้าถึงหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง แนวทางการพัฒนาหลักแนวคิดพึ่งตนเองเพ่ือให้เกิด 

ความพอมี พอกิน พอใช้ของคนส่วนใหญ่ โดยใช้หลักความพอ

ประมาณ การค�านึงถึงความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 

ตลอดจนทรงเตอืนสตปิวงชนชาวไทยไม่ให้ประมาท มคีวามตระหนกั

ถึงการพัฒนาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนที่ถูกต้องตามหลักวิชาและ 

การมคีณุธรรมเป็นกรอบในการปฏบัิตแิละการด�ารงชวีติ (ส�านกังาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2551: 7) 

หลกัปรชัญานีเ้ป็นแนวทางการด�ารงอยูแ่ละปฏบิตัตินของประชาชน

ในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ  

ในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด�าเนินไปในทางสายกลาง  

โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกจิ เพือ่ให้ก้าวทนัต่อโลกยคุโลกาภวิตัน์ 

ความพอเพยีง คอื ความพอประมาณ ความเหตผุล รวมถงึความจ�าเป็น 

ที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการกระทบใด ๆ 

อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงภายในภายนอก ทั้งนี้จะต้องอาศัย 
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ความรอบรู้ ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน�า

วิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการด�าเนินการทุกขั้นตอน 

และขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติให้

มสี�านกึในคณุธรรม  เศรษฐกจิพอเพยีงจงึเปรยีบเสมอืนรากฐานของ

ชีวิตและรากฐานความม่ันคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็ม 

ทีถู่กตอกรองรับบ้านเรอืนตวัอาคารไว้นัน่เอง สิง่ก่อสร้างจะมัน่คงได้

ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสีย

ด้วยซ�้าไป (ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, ออนไลน์,

2559)                                                                             

 เป้าหมายที่ส�าคัญที่สุดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

คงเป็นเรื่องของบ้านเมืองที่จะท�าให้คนไทยสามารถมีชีวิตที่ดีได้ 

ท่ามกลางกระแสโลกยุคใหม่ มีสิ่งเย้ายวนสิ่งกระตุ้นท่ีจะท�าให้เกิน

ความพอเพียงเยอะ เพราะฉะน้ันเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เป็นวิธี

ปฏิบัติในชีวิต เพื่อให้เป็นชีวิตที่พอเพียง ถ้าพูดโยงเข้าการศึกษา 

สมยัใหม่ ทกัษะในการมชีวีติแบบพอเพยีง  กเ็ป็นทกัษะชวีติทีส่�าคัญ

ของคนในศตวรรษที่ 21 (วิจารณ์  พานิช, ออนไลน์, 2555)  

 การน�าแนวคิดเกมมิฟิเคชันมาใช้ในรูปแบบการจัดการ

เรยีนรูเ้ป็นวิธกีารและเทคนคิทางการศกึษาทีส่ามารถสร้างแรงจงูใจ

และความผกูพันในการเรยีนของผูเ้รยีนได้เป็นอย่างด ี(ชนตัถ์  พนูเดช 

และธนิตา  เลิศพรกุลรัตน์, 2559: 331-339) โดย กฤษณพงศ์    

เลิศบ�ารุงชัย (ออนไลน์, 2560) ได้ให้ความหมายและความส�าคัญ

ของเกมมิฟิเคชัน คือ การใช้เทคนิคในรูปแบบของเกมโดย 

ไม่ใช่ตัวเกม เพื่อเป็นส่ิงที่ช่วยในการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ 

ในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ท�าให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วย

วธิกีารทีส่นกุสนาน ใช้กลไกของเกมเป็นตวัด�าเนนิการอย่างไม่ซบัซ้อน 

อันจะท�าให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรม ตรวจสอบ ปรับปรุง และหาวิธ ี

แก้ปัญหา โดยสอดคล้องกับ (Jane Wolff, Online, 2012) ซึ่งได้

กล่าวถึงประโยชน์ของเกมมิฟิเคชัน คือ ส่งเสริมกระบวนการคิด 

ทักษะการแก้ปัญหา ส่งเสริมพัฒนาการความฉลาดทางอารมณ์  

ส่งเสริมทักษะทางสังคม นอกจากน้ี จุฑามาศ  มีสุข (2558: 27)  

ก็ได้กล่าวถึงประโยชน์ของเกมมิฟิเคชันไว้เช่นกันว่า เกมมิฟิเคชัน 

ช่วยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมกระบวนการคิดแก้ปัญหา 

ส่งเสริมและสร้างแรงจงูใจแก้บคุคล ส่งเสรมิและปรบัปรงุและพฒันา

พฤติกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนช่วยพัฒนา 

ความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียน และ สิทธิชัย  สระอมูฮัมหมัด 

(2561: 2) กล่าวถึงแนวคิดเกมมิฟิเคชันกับการพัฒนาทักษะของ 

ผู้เรยีนในศตวรรษที ่21 ไว้ว่า เกมมฟิิเคชนั ท�าให้ผู้เรยีนมคีวามสนใจ          

มีแรงจูงใจและมีแรงกระตุ้นในการเรียนรู้ คิดแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุชัญญา  เยื้องกลาง และคณะ (2562:  

66-67) ได้ศึกษาผลการใช้ระบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน

โดยใช้เกมมิฟิเคชันเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา และ

ทกัษะการเช่ือมโยงคณติศาสตร์สู่ชวีติจรงิระดบัประถมศึกษา พบว่า 

ผู้เรียนมีทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ทักษะการเชื่อมโยง

คณิตศาสตร์สู่ชีวิตจริงและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญ

 ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วย

เทคนิคเกมมิฟิเคชัน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างทักษะ

การแก้ปัญหาส�าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 งานวิจัยนี้จะ

ช่วยกระตุ้นและเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนด้วย 

วธิกีารทีส่นกุสนาน เร้าใจ เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้ฝึกคิดและตดัสินใจ 

เมื่อต้องแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ที่ก�าหนดเอาไว้อยู่ในรูปแบบการจัดการ

เรียนรู้น้ี ท�าให้ผู้เรียนสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการด�ารงชีวิตได้

อย่างมีคุณภาพ ทั้งยังเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการ

เรียนรู้ให้กับผู้สอนในรายวิชาอื่น ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย	
 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู ้ด้วยเทคนิค 

เกมมฟิิเคชนั เรือ่ง เศรษฐกิจพอเพยีง เสรมิสร้างทกัษะการแก้ปัญหา 

ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5    

 2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาก่อนเรียนและ

หลงัเรยีน จากการใช้รปูแบบการจดัการเรยีนรูด้้วยเทคนคิเกมมิฟิเคชัน 

เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

สมมุติฐานในการวิจัย
 นักเรียนที่เรียนจากการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วย

เทคนิคเกมมิฟิเคชัน  เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างทักษะ

การแก้ปัญหา ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีทักษะการ

แก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ภาพประกอบ	1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

รปูแบบการจดัการเรยีนรูด้้วยเทคนคิเกมมฟิิเคชนั  เรือ่ง 

เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหา 

ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ทักษะการแก้ปัญหา
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วิธีด�าเนินการวิจัย
 วจิยัเรือ่ง การพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรูด้้วยเทคนคิ

เกมมิฟิเคชัน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างทักษะการ 

แก้ปัญหา ส�าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 มรีายละเอยีดดงันี้           

 ประชากรท่ีใช้ในการวจิยั  ได้แก่  นกัเรยีนชัน้ประถมศึกษา

ปีที ่5 ศนูย์เครอืข่ายสถานศกึษาคลองใหญ่ สงักดัส�านักงานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาตราด จ�านวน 12 โรงเรียน จ�านวน 176 คน 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2563 (ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ

ศึกษา ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จ�านวน

นักเรียน, 2563)

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านคลองมะขาม ปีการศึกษา 2563 จ�านวน 

30 คน โดยการสุ่มแบบเจาะจง (purposive sampling)    

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ รูปแบบการจัดการ

เรยีนรู้ด้วยเทคนคิเกมมฟิิเคชัน เรือ่ง เศรษฐกจิพอเพยีง เพือ่เสรมิสร้าง 

ทกัษะการแก้ปัญหา ส�าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 แผนการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคเกมมิฟิเคชัน เรื่อง เศรษฐกิจ 

พอเพยีง ส�าหรับนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 จ�านวน 6 แผน เวลา 

20 ชั่วโมง และแบบวัดทักษะการแก้ปัญหา จ�านวน 30 ข้อ แบบ

ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก

 การหาคุณภาพของเครื่องมือ

 1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคเกมมิฟิเคชัน 

เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหา ส�าหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยผู ้วิจัยได้ท�าการแบ่งเป็น  

4 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ขั้นตอน

ที่ 2 ออกแบบและพัฒนา ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้ด�าเนินการสร้างและ

พัฒนารูปแบบ โดยศึกษาทบทวนข้อมูลพื้นฐานด้านต่าง ๆ  ที่ได้จาก

การวิเคราะห์จากขั้นตอนที่ 1 จากนั้นสังเคราะห์และร่างรูปแบบ 

การจัดการเรียนรู้โดยพิจารณาจากข้อมูลพื้นฐานท่ีได้วิเคราะห์ไว้ 

ก�าหนดองค์ประกอบและรายละเอยีดของรปูแบบการจดัการเรยีนรู้  

ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ หลักการ จุดประสงค์ เนื้อหา  

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ การวัดประเมินผล จากนั้นน�าร่างรูปแบบ

การจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ประเมินความ

เหมาะสมของเนื้อหา ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ ความสะดวก 

ในการน�าไปใช้และความสอดคล้องกบัองค์ประกอบด้านต่าง ๆ  ของ

รูปแบบแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (พวงรัตน์  ทวีรัตน์,

2543: 214) ขั้นตอนท่ี 3 การทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 

โดยน�าไปทดลองกบักลุม่ตวัอย่าง คอื นกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที ่5 

ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคลองใหญ่ โรงเรียนบ้านคลองมะขาม 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ปีการศึกษา  

2563 จ�านวน 30 คน โดยการสุ ่มแบบเจาะจง (purposive  

sampling) โดยมแีผนการจดัการเรยีนรู ้จ�านวน 6 แผน ในภาคเรยีน

ที ่1 ปีการศกึษา 2563 เป็นระยะเวลาทัง้สิน้ 20 ชัว่โมง ขัน้ตอนที ่4 

การประเมนิผลและปรบัปรงุรปูแบบการจดัการเรียนรู ้โดยเปรยีบเทยีบ 

ทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู ้  

ด้วยเทคนิคเกมมิฟิเคชัน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ส�าหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียนและหลังเรียนจากการใช้รูปแบบ

การจัดการเรียนรู้ 

 2. แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูด้้วยเทคนคิเกมมฟิิเคชัน 

เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหา ส�าหรับ

นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 หาคณุภาพโดยน�าแผนการจดักจิกรรม 

การเรียนรู้เสนอผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 5 คน เพื่อตรวจพิจารณาความ

เหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยผู้เชี่ยวชาญประเมินผล 

แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (พวงรัตน์  ทวีรัตน์, 2543: 

107)

 3. แบบวัดทักษะการแก้ปัญหา เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง  

ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หาคุณภาพ โดยน�าแบบวัด

ทกัษะการแก้ปัญหา เสนอผู้เชีย่วชาญ จ�านวน 5 ท่าน เพือ่ตรวจสอบ

ความเหมาะสมของค�าถามและค�าตอบรวมทัง้ประเมนิความสอดคล้อง 

ระหว่างข้อค�าถามของแบบวดัทกัษะการแก้ปัญหา น�าผลการประเมนิ 

จากผูเ้ชีย่วชาญมาวเิคราะห์ค่าดชันคีวามสอดคล้อง (Index of Item 

Objective Congruence : IOC) วิเคราะห์ความยากง่าย (P)  

ค่าอ�านาจจ�าแนก (R) และค่าความเชือ่มัน่ จากสตูร คเูดอร์  รชิาร์ดสนั 

(KR-20) (บุญชม  ศรีสะอาด และคณะ, 2553: 113)

 การเก็บข้อมูลในการวิจัย เก็บข้อมูลโดยใช้แบบวัดทักษะ

การแก้ปัญหา น�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ค่าทางสถิติ โดยใช้ค่าเฉลี่ย 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบโดยใช้ค่าคะแนนที่ t - test  

(Dependent Sample) 

ผลการวิจัย
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วย

เทคนิคเกมมิฟิเคชัน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างทักษะ

การแก้ปัญหา ส�าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 และได้น�าเสนอ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลไว้แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้

 ตอนที่ 1 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วย

เทคนิคเกมมิฟิเคชัน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างทักษะ

การแก้ปัญหา ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ดังนี้

 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู ้ด ้วยเทคนิค 

เกมมิฟิเคชัน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างทักษะ 

การแก้ปัญหา ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัยด�าเนิน

การพัฒนารูปแบบโดยน�าแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ มา

สังเคราะห์เพื่อน�าผลมาเป็นแนวทางในการร่างรูปแบบที่เหมาะสม 

พบว่า ร่างรูปแบบ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้  1. หลักการ 

2. วัตถุประสงค์ 3. เนื้อหา 4. ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ และ  
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5. การวัดประเมินผล ในส่วนของขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัย 

ได้ท�าการศึกษาสังเคราะห์ข้อมูล พบว่า ข้ันตอนการจัดการเรียนรู้ 

ประกอบด้วย 5 ข้ันตอน คือ ขัน้ที ่1 ก�าหนดปัญหา ขัน้ที ่2 วเิคราะห์

ปัญหา ขั้นที่ 3 วางแผนการแก้ปัญหา ขั้นที่ 4 ด�าเนินการแก้ปัญหา 

และขั้นที่ 5 สรุปและประเมินผล โดยความเหมาะสมและความ

สอดคล้องขององค์ประกอบของรูปแบบ ดังตารางที่ 1 

ตารางที่	1 ผลการประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้

 ข้อ	 	 รายการประเมิน	 x ̅	 S.D.	 แปลผล

 1. หลักการแนวคิดหรือทฤษฎีพื้นฐาน 4.80 0.40 มีความเหมาะสมมากที่สุด

 2. จุดประสงค์ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 4.80 0.40 มีความเหมาะสมมากที่สุด

 3. เนื้อหารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 4.60 0.48 มีความเหมาะสมมากที่สุด

 4. ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 4.60 0.48 มีความเหมาะสมมากที่สุด

 5.     การวัดและประเมินผลของรูปแบบ 4.80 0.40 มีความเหมาะสมมากที่สุด

   โดยรวม  5 ด้าน 4.72 0.43 มีความเหมาะสมมากที่สุด

ความเหมาะสมและความสอดคล้อง	เท่ากับ	4.72

 ตารางที่ 1 ความเหมาะสม พบว่า ความเหมาะสมและ

ความสอดคล้องขององค์ประกอบของรปูแบบทีผู่เ้ช่ียวชาญ ประเมนิผล 

รปูแบบการจดัการเรียนรู้ โดยรวม 5 ด้าน อยู่ในระดบัความเหมาะสม 

มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.72 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.43

 ตอนที่ 2 เปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาก่อนเรียนและ

หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู ้ด้วยเทคนิคเกมมิฟิเคชัน เรื่อง 

เศรษฐกิจพอเพียง ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ตารางที่	2 เปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ 

 การทดสอบ	 จ�านวนนักเรียน	 คะแนนเต็ม	 x ̅	 S.D.	 t-test	 p-value

 ก่อนเรียน 30 30 17.56 1.65 15.51 .000*

 หลังเรียน 30 30 24.26 1.88  

** มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้

โดยรูปแบบการจัดการเรียนรู ้ด ้วยเทคนิคเกมมิฟิเคชัน เรื่อง 

เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหา ส�าหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีผลการวัดทักษะการแก้ปัญหา 

ก่อนเรยีน ค่าเฉลีย่เท่ากับ 17.56 และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 

1.65 และหลังเรียน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 24.26 และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 1.88 ผลการวัดทักษะการแก้ปัญหาหลังเรียน 

สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

สรุปและอภิปรายผล
 จากผลการวจิยั เรือ่ง การพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรู้ 

ด้วยเทคนิคเกมมิฟิเคชัน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเสริมสร้าง

ทักษะการแก้ปัญหา ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัย

อภิปรายผลจากข้อค้นพบในการวิจัยได้ดังนี้ 

 1. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค

เกมมฟิิเคชนั เร่ือง เศรษฐกจิพอเพยีง เพือ่เสริมสร้างทกัษะการแก้ปัญหา 

ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  จากผลการศึกษาของผู้วิจัย

จากการใช้หลักการทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ และแนวคิดเทคนิค 

เกมมฟิิเคชนั มาใช้ในการจดัการเรยีนรู้ พบว่า ทฤษฎคีอนสตรคัติวสิต์ 

เป็นทฤษฎีที่มุ่งให้นักเรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยอาศัยความรู้

เดิมเป็นพื้นฐานในการสร้างความรู้ใหม่ ผู้สอนมีหน้าที่เสนอปัญหา

ให้นักเรียนเกิดทักษะทางปัญญา เกิดการแลกเปลี่ยนทางความคิด 

และคอยกระตุน้ให้นกัเรยีนได้สร้างความรูแ้ละเรยีนรูท้ีจ่ะแก้ปัญหา

และมพีฒันาการทกัษะการแก้ปัญหาทีด่ยีิง่ขึน้ได้ด้วยตนเอง มคีวาม

กระตอืรอืร้น มคีวามสามารถในการพฒันาทกัษะการแก้ปัญหา โดย

มีกรอบแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ คือ นักเรียนเป็นผู้สร้าง

ความรู้ด้วยตนเอง และนักเรียนแต่ละคนสร้างความรู้ด้วยวิธีการ 

ทีแ่ตกต่างกันรวมทัง้อาจแตกต่างกบัแนวทางของผูส้อน มปีระสบการณ์ 

เดิมของนักเรียนเป็นพื้นฐานที่ส�าคัญของการสร้างความรู้ใหม่และ

นักเรียนแต่ละคน มีความรู้และประสบการณ์เดิมที่แตกต่างกัน  

การมีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อม การมีประสบการณ์ตรงกระตุ้น

สนับสนุนให้นักเรียนเกิดการสร้างความรู้ และให้ความช่วยเหลือ
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นักเรียนในทุก ๆ ด้าน สอดคล้องกับ กุลศิริ  โจมพรม (2551: 59) 

กล่าวว่า ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย

ตนเอง โดยกระตุ้นให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยสถานการณ์ปัญหา และ 

เปิดโอกาสให้นักเรียนค้นหาค�าตอบด้วยตนเอง ท�าให้นักเรียน

แสวงหาความรู้ไม่จ�ากัดเฉพาะในห้องเรียน โดยผู้เรียนเป็นผู้สร้าง

ความรูจ้ากความสมัพนัธ์ระหว่างสิง่ทีพ่บเหน็กบัความรู ้ความเข้าใจ

เดมิทีม่มีาก่อน ผ่านกระบวนการปรบัโครงสร้างทางปัญญาเข้าสูส่ภาพ 

สมดลุหรือเกดิการเรียนรูน้ัน่เอง ซึง่สอดคล้องกบั พรพมิล  พรพรีชนม์ 

(2550: 66) ที่กล่าวว่า การเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 

เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในบุคคล บุคคลเป็นผู้สร้างความรู ้

จากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่พบเห็นกับความรู้เดิมที่มีอยู่ เกิดเป็น

โครงสร้างทางปัญญา โดยผู้สอนไม่สามารถปรับเปลี่ยนปัญญา 

ของนักเรียนได้ แต่สามารถช่วยนักเรียนปรับเปลี่ยนโครงสร้าง 

ทางปัญญาได้ โดยจดัสภาพการณ์ให้นกัเรยีนเกิดแก้ปัญหา นอกจากนี้ 

ยังสอดคล้องกับ กรรณิการ์  หาญพิทักษ์ (2559: 128) ซึ่งได้ศึกษา

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่มีต่อ 

มโนทัศน์และความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง

รปูสามเหลีย่ม ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 โดยพบว่า นกัเรยีน 

ที่ได้เรียนแบบคอนสตรัคติวิสต์ มีพัฒนาการดีกว่านักเรียนที่ได้รับ

การสอนโดยการอธบิายโดยตรง ในหลายด้าน รวมถงึมคีวามสามารถ

ในการแก้ปัญหาหลังจากการได้รับการจัดกิจกรรมสูงกว่าเกณฑ์ 

ท�าให้นกัเรยีนได้วเิคราะห์ปัญหา หาแนวทางในการแก้ปัญหาเพือ่หา

ค�าตอบ จนสามารถสรุปมโนทัศน์ที่ได้เรียนรู้ 

 นอกจากนี้ผู้วิจัย พบว่า การน�าหลักการแนวคิดเทคนิค 

เกมมฟิิเคชนัมาใช้ในการพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรูด้้วยเทคนคิ

เกมมิฟิเคชัน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างทักษะ 

การแก้ปัญหา ส�าหรับนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 นัน้ เป็นแนวคดิ

ที่ช่วยในการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 

ท�าให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่สนุกสนาน ส่งผล

ให้นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านทักษะการแก้ปัญหา กล้าคิดและ 

กล้าแสดงออกในการตอบค�าถามในการเข้าร่วมกิจกรรม โดยมี 

องค์ประกอบและคุณลักษณะของเกมมิฟิเคชันท่ีผู้วิจัยใช้ในครั้งน้ี 

ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. รปูแบบในการเล่น/กฎกตกิา  

2. คะแนนสะสม  3. รางวลั  4. สิง่ท้าทาย 5. ตารางอนัดบั 6. การเพิม่ 

ระดับความยาก ส่งเสริมให้การจัดกิจกรรมมีความสนุกและท้าทาย 

ความสามารถของนกัเรยีน มรีปูแบบ และกฎกตกิาให้นกัเรียนปฏิบตัิ  

และอยากที่จะเข้าร่วมกิจกรรม มีคะแนนสะสมให้นักเรียนร่วม

แข่งขัน มีรางวัลเป็นสิ่งของที่สร้างแรงจูงใจ มีการเพิ่มระดับ 

ความยากและสิ่งท้าย พร้อมทั้งมีการแจ้งตารางอันดับของนักเรียน

ขณะเข้าร่วมกิจกรรม ส่งผลในการจัดการเรียนเรียนรู้ผ่านขั้นทักษะ 

การแก้ปัญหาที่ใช้กับนักเรียนประสบความส�าเร็จ โดยมีนักเรียน 

เข้าร่วมกิจกรรมครบทุกแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ และมี

พฒันาการทางด้านทกัษะการแก้ปัญหาทีด่ ีโดยแนวคดิเกมมฟิิเคชนั

คือการใช้เทคนิคในรูปแบบของเกมโดยไม่ใช่ตัวเกม เพื่อเป็นสิ่ง 

ที่ช่วยในการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 

ท�าให้ผูเ้รยีนมส่ีวนใช้กลไกของเกมเป็นตวัด�าเนนิการอย่างไม่ซบัซ้อน 

อันจะท�าให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรม ตรวจสอบ ปรับปรุง และหาวิธี

แก้ไขปัญหา โดยสอดคล้องแนวคิดของ จุฑามาศ  มีสุข (2558: 26) 

ได้ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการมี

ส่วนร่วมของนักเรียนโดยใช้เทคนิคเกมมิฟิเคชัน ส�าหรับนักเรียน

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคเกมมิฟิเคชัน ซ่ึงประกอบด้วย

กระบวนการจดัการเรยีนรู ้ 5 ขัน้ตอน เป็นกจิกรรมทีเ่น้นให้นกัเรยีน

ได้มีส่วนร่วมในกจิกรรมการเรยีนรู ้กระตุน้ให้นกัเรยีนเกดิความสนใจ 

มีความสนุกสนาน มีความสุขกับการเรียน และการได้ลงมือปฏิบัติ 

ค้นคว้าความรูต่้าง ๆ  ด้วยตนเองได้ร่วมอภปิรายกบัครู และนกัเรยีน

อื่นในชั้นเรียน ส่งผลให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชามากขึ้น 

และพิชญะ  โชคพล (2558: 28) ที่กล่าวว่า แนวคิดเกมมิฟิเคชัน  

เป็นวิธีการและเทคนิคทางการศึกษาท่ีสามารถสร้างแรงจูงใจและ

ความผูกพันในการเรียนของผู้เรียนรู้ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ฐากูร  

บุญสาร (2560: 145-146) ได้ท�าการศึกษาการพัฒนาทักษะการ

ท�างานเป็นทมี โดยใช้เทคนคิเกมมฟิิเคชนั วชิาการเขยีนโปรแกรม 1 

โดยผลการวจิยัพบว่า ผูเ้รยีนทีไ่ด้รบัการจดัการเรยีนการสอนโดยใช้

เทคนิคเกมมิฟิเคชัน ทักษะการท�างานเป็นทีม ภายหลังการจัด 

การเรียนการสอนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 ผู้เรียนที่ได้รับการจัด 

การเรียนการสอนโดยเทคนิคเกมมิฟิเคชันมีความพึงพอใจต่อ 

การจัดการเรียนการสอนมากที่สุด เมื่อผู้วิจัยน�าหลักการทฤษฎี 

คอนสตรคัตวิสิต์ และแนวคดิเทคนคิเกมมฟิิเคชนัมาใช้ในการพฒันา

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ จึงส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการทักษะ 

การแก้ปัญหาที่ดี 

 2. ผลการเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาก่อนเรียน 

และหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคเกมมิฟิเคชัน เรื่อง 

เศรษฐกจิพอเพยีง ส�าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ปรากฏว่า  

มีทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 สูงกว่า 

ก่อนเรยีนอย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั .01 เป็นไปตามสมมตุฐิาน 

ที่ตั้งไว้ จะเห็นได้ว่า การน�าแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ และ 

แนวคดิเทคเกมมฟิิเคชนั มาจัดการเรยีนรูผ่้านขัน้ทักษะการแก้ปัญหา 

ที่ผู้วิจัยท�าการสังเคราะห์ขึ้น 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1. ขั้นก�าหนดปัญหา  

2. วิเคราะห์ 3. ขั้นวางแผน 4. ขั้นด�าเนินการแก้ปัญหา 5. ขั้นสรุป

และประเมนิผล ถอืเป็นวธิกีารและเทคนคิท่ีเสรมิสร้างทกัษะการแก้

ปัญหาให้แก่ผู้เรียน โดยส่งผลให้นักเรียนมีทักษะการแก้ปัญหา 

ที่สูงกว่าก่อนเรียน โดยจากการวิเคราะห์ผลการจัดการเรียนรู้ท้ัง  

5 ขั้นตอนที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีผลการจัดการเรียนรู้

หลังเรียนที่สูงว่าก่อนเรียนทั้ง 5 ขั้นตอน แสดงให้เห็นว่านักเรียน 
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ที่ได้เข้ารับการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ สามารถที่จะระบุปัญหา  

วิเคราะห์ปัญหา รู้จักวางแผนการแก้ปัญหา รวมถึงด�าเนินการแก้

ปัญหา สรุปและประเมินผลได้ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ วรรณา   

เหล่าไพศาลพงษ์ (2554: 62) ที่ได้ศึกษาความสามารถในการคิด 

แก้ป ัญหาโดยการน�าป ัญหามาใช ้ในกระบวนการเรียนผ่าน

กระบวนการคิดอย่างมข้ัีนตอน เปิดโอกาสให้นกัเรียนได้คดิพจิารณา

อย่างรอบคอบ มคีวามรู้ความเข้าใจกบัปัญหาทีไ่ด้รบั ได้วางแผนและ

สามารถน�ามาวิเคราะห์ข้อมลูสรปุและประเมนิผล โดยผลปรากฏว่า 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีความเหมาะสมและ

สอดคล้องกบัองค์ประกอบต่าง ๆ  โดยมผีลการประเมนิความเหมาะสม 

และความสอดคล้อง เท่ากับ 4.72 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.36  

และยังสอดคล้องกับ ศริธร  พงษ์โภคา (2557: 92) ซ่ึงได้ศึกษา

พัฒนาการของความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน 

ชัน้มธัยมศึกษาปีที ่6 ทีจ่ดัการเรยีนรูด้้วยเทคนคิการแก้ปัญหาอนาคต 

ร่วมกับแผนผังความคิดโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยนักเรียน 

มีพัฒนาการของความสามารถในการคิดแก้ปัญหา มีค่าเฉล่ียของ

คะแนนความสามารถในการคิดแก้ปัญหาในแต่ละแผนการเรียนรู ้

สูงขึ้นตามล�าดับ ท�าการพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 

ของนักเรียน โดยมีทักษะการแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ

คาตันและกรีนฮิลล์ (Caton and Greenhill, 2013: 88) ได้ศึกษา

ผลของเกมมิฟิเคชันภายใต้กรอบแนวคิดของการให้รางวัลและ 

การท�าโทษ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันโดยมีโครงงานเป็นฐาน ตาม

ทฤษฎีการเรียนแบบคอนสตรัคติวิสท์ ซึ่งได้ทดลองในรายวิชา 

การผลติเกม พบว่า การให้รางวลัและการท�าโทษนัน้ช่วยพฒันาเรือ่ง

การเข้าชั้นเรียนได้ ซึ่งการเข้าชั้นเรียนเพิ่มขึ้นก็ช่วยส่งผลให้คะแนน

การเรยีนเพ่ิมขึน้ นอกจากนัน้การให้รางวลัและท�าโทษยงัช่วยพฒันา

สมรรถนะในการท�างานเป็นทีมให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังสอดคล้อง

กบั สชัุญญา  เยือ้งกลาง และคณะ (2562: 66-67) ทีไ่ด้ท�าการศึกษา

ผลการใช้ระบบการเรยีนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้เกมมฟิิเคชนั

เป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา และทักษะการเชื่อมโยง

คณิตศาสตร์สู่ชีวิตจริงระดับประถมศึกษา พบว่า ผู้เรียนมีทักษะ 

การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ทักษะการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์ 

สู่ชีวิตจริงและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการจัดการเรียนรู ้ด้วย

เทคนิคเกมมิฟิเคชัน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ส�าหรับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ดังนี้

  1.1 ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู ้  

ทุกขั้นตอนให้เข้าใจเป็นอย่างดีแล้วจึงน�าไปใช้ จะได้ก่อให้เกิด

ประสทิธภิาพต่อผูเ้รยีน ทัง้นีเ้พือ่ความสะดวกและไม่เสยีเวลาในการ

จัดการเรียนการสอน โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบให้มีความเหมาะสม 

กับเนื้อหาในวิชาที่ใช้สอนเชื่อมโยงเทคนิคเกมมิฟิเคชันและทักษะ 

การแก้ปัญหา 

  1.2 ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ รวมถึงครูผู้สอน 

ควรมีการยืดหยุ ่นเวลาเพื่อไม่ให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย 

ในการเรยีน ควรมกีารปรบัปรงุแผนการสอนให้มคีวามเหมาะสมกบั

เวลาในชั่วโมงที่ท�าการสอน

  1.3 ศึกษาผลการวัดทักษะการแก้ปัญหา ครูผู้สอน

ต้องเข้าใจลักษณะเฉพาะของวิชาที่มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ที่เน้น

การเชื่อมโยงทักษะการแก้ปัญหา

 2. ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

  2.1 ควรจะมีการน�ารูปแบบการจัดการเรียนรู  ้

ไปศึกษาวจิยัพฒันาการจดัการเรยีนรูใ้นรายวชิาอืน่ ๆ  และใช้พฒันา

ทักษะการคิดด้านอื่น ๆ

  2.2 ควรน�ารปูแบบการจดัการเรยีนรู ้ท�าการทดลอง 

ในโรงเรียนประถมศึกษา และในระดับอื่น ๆ

  2.3 ควรมกีารศกึษาวจิยัเกีย่วกบัปัจจยัต่าง ๆ  ทีม่ผีล

ต่อการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา

แผนการจัดการเรียนรู้ 
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการอ่านและเขียนค�าในภาษาไทย ด้วยการสอนแบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ 

5Es ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 และศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านและเขียนค�าในภาษาไทยก่อนและหลัง

การสอนแบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ 5Es ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษา 

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ช้ันปีท่ี 3 ท้ังหมดมีจ�านวน 61 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบทดสอบวัดความสามารถ 

ด้านการอ่านและเขียนค�าในภาษาไทยก่อนเรียนและหลังเรียน แบบฝึกหัด แบบทดสอบการอ่านและการเขียนค�าในภาษาไทย 

 ผลการวิจัยพบว่า ผลการวัดพฤติกรรมการอ่านออกเสียงของนักศึกษา มีจ�านวนนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 60 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 98.36 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้คือ ร้อยละ 70 ผลการวัดพฤติกรรมการเขียนค�าของนักศึกษา มีจ�านวนนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์

ทัง้หมด 61 คน คดิเป็นร้อยละ 100 ซึง่สงูกว่าเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้ คอื ร้อยละ 70 ทกุคน และผลสมัฤทธิท์างการอ่านและเขยีนค�าในภาษาไทย 

ของนักศึกษา มีนักศึกษาผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 59 คน คิดเป็นร้อยละ 96.72 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ คือ ร้อยละ 70

ค�าส�าคัญ : การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนค�าในภาษาไทย, การสอนแบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ 5Es, 

              นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

Abstract
 The objectives of this research were to study behaviors of Thai words reading and writing by using  the Inquiry 

Cycle 5Es Model for Thai Major junior students, Faculty of Education, and investigate achievement of Thai words 

reading and writing before and after teaching with the Inquiry Cycle 5Es model for Thai Major junior students,  

Faculty of Education. The population of this research was a group of 61 Thai major junior students, Faculty of  

Education. The research instruments used were the pre-test and post-test on reading and writing abilities as well as 

exercises and quizzes on Thai words reading and writing skills.

 The result of reading behavior showed that 60 students passed the criteria of 98.36%, which was higher than 

a required criterion of 70%. The result of writing behavior indicated that 61 students passed the criteria of 100%, 

which was higher than the required criterion of 70%. In term of learning achievement in Thai words reading and 

writing, there were 59 students passed the criteria of 96.72%, which was higher than the required criterion.

Keywords : Thai Words Reading and Writing Skills, Inquiry Cycle 5Es Model, Thai Major Students, Faculty of Education 

  Rambhai Barni Rajabhat University.
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บทน�า
 ภาษาไทยนับว่ามีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อสังคมมนุษย์ 

เพราะภาษาเป็นลักษณะพิเศษที่แยกคนออกจากสัตว์ เมื่อมนุษย์ 

อยู่รวมกันเป็นสังคมขนาดใหญ่ ก็ย่อมมีการใช้ถ้อยค�าภาษาติดต่อ

สื่อสารระหว่างกันและกันในชีวิตประจ�าวัน เพื่อใช้สร้างความเข้าใจ

อันดีต่อกัน ซึ่งสอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ (2562: 2)  

ที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี 4)  

พ.ศ. 2562 “การศกึษา” หมายความว่า กระบวนการเรยีนรู้เพือ่ความ 

เจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก 

การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสร้างจรรโลงความ

ก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพ

แวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเก้ือหนุนให้บุคคลเรียนรู้ 

อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต” ดังพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร             

ซึ่งพระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตวิทยาลัย 

วชิาการศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เมือ่วนัที ่15 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2509 ความว่า “สิ่งส�าคัญ คือ ให้นักเรียนรู้จักคิดพิจารณา  

การสอนให้นกัเรียนมคีวามรูด้เีป็นส่ิงส�าคญัมาก แต่มสีิง่ส�าคญัยิง่กว่า

น้ันอีก คอื จะต้องฝึกหดัให้นกัเรยีนรูจ้กัคิดพจิารณา น�าวชิาความรูน้ัน้ 

ไปใช้ในทางที่ถูกต้องเหมาะสมแก่งานได้ด้วย การศึกษาที่ให้ทั้ง

วิชาการและวิธีใช้วิชาโดยถูกต้องเช่นนี้ จึงจะเป็นการศึกษาที่ดี”

 การอ่าน มคีวามส�าคญัทัง้ด้านการศึกษา การงานและชีวติ

ส่วนตัว ผู้อ่านที่ดีควรตั้งวัตถุประสงค์ในการอ่านให้ชัดเจน เข้าใจ

กระบวนการอ่าน เพราะการอ่านมิใช่แต่เพียงเข้าใจความหมาย 

ของค�า อ่านค�าถูก ออกเสียงได้ถูกต้องเท่านั้น แต่การอ่านสามารถ

ท�าให้ผูอ่้านประสบความส�าเร็จในชวีติการเรยีน การท�างาน สามารถ

น�าสิ่งที่ได้รับจากการอ่านไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน เพื่อพัฒนาตนเอง 

และประเทศชาติต่อไป การอ่านนั้นมิใช่เป็นพรสวรรค์ แต่เกิดจาก

การฝึกฝนและการเรียนรู้ เช่นเดียวกับ กอบกาญจน์  วิเศษรัมย์ 

(2562: 86) กล่าวว่า การอ่านเป็นทักษะส�าคัญในการสื่อสารที่จะ

ต้องฝึกฝนเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญ  

 ส่วนการเขยีน เป็นทกัษะทีส่�าคญัในการสือ่สาร เป็นทกัษะ

การส่งสารที่ซับซ้อนและต้องอาศัยทักษะและกระบวนการอื่น

ประกอบ เช่น ทักษะการอ่าน ทักษะการฟัง กระบวนการคิด และ

ทักษะการใช้ภาษา เพราะผู้ท่ีจะเขียนได้ดีจะต้องเป็นผู้อ่านมาก  

ฟังมาก มคีวามรู ้และประสบการณ์กว้างขวาง มีกระบวนการคดิทีด่ี 

และทีส่�าคญัต้องมทัีกษะการใช้ภาษาทีด่ ีเขยีนสะกดค�าในภาษาไทย

ได้อย่างถกูต้องตรงความหมายในพจนานกุรม สอดคล้องกบัชนกพร  

อังศุวิริยะ (2546: 13-15) กล่าวถึง เทคนิคหรือวิธีการพัฒนาทักษะ

การเขียนไว้ว่า ความสามารถทางการเขียนเป็นสิ่งที่พัฒนาได้ โดยมี

ปัจจัยหลักที่ตัวนักเขียนตั้งใจมุ ่งมั่นท่ีจะพัฒนาตนเองในด้านน้ี  

มีเทคนิคหรือวิธีการเบื้องต้นดังต่อไปนี้

  1.  หาประสบการณ์จากการอ่าน 

  2.  มองโลกตามความเป็นจริง 

  3.  ยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น 

  4.  ตั้งใจหาข้อบกพร่องของตนเอง 

  5.  หมั่นเขียนเป็นกิจวัตร 

 ปัจจัยส�าคัญที่ช่วยพัฒนางานเขียน คือ การฝึกเขียน 

เป็นประจ�าเพราะการเขียนจดัเป็นทักษะหนึง่ทีต้่องอาศยั การฝึกฝน

อย่างสม�่าเสมอ รวมถึงการรู้จักเลือกสรรค�า การเขียนตัวสะกด

การันต์ การเว้นวรรคตอน การย่อหน้า เป็นต้น จะช่วยพัฒนาทักษะ

การเขียนให้ดีขึ้น

 ปัจจบุนันีผู้ใ้ช้ภาษาไทยควรตระหนกัและเหน็ความส�าคัญ

ของการใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันและกัน ไม่ว่าจะ

เป็นการใช้ทักษะการอ่าน หรือทักษะการเขียน ล้วนแล้วแต่มีความ

ส�าคัญทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ผู้ที่ใช้ภาษาไทยได้ดีจะต้องท�าความ

เข้าใจและศึกษาหลักเกณฑ์ของทักษะต่าง ๆ เพื่อให้ใช้ภาษาไทยได้

ถูกต้องและเหมาะสม หรือ เกิดข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุด ซึ่งปัญหา 

ทีพ่บมากทีสุ่ด คือ ปัญหาด้านการอ่านและการเขยีนค�าในภาษาไทย 

สงัเกตได้จากการทีค่นไทยอ่านหนังสอืน้อยลง ส่วนหนึง่ คอื ไม่มเีวลา 

แต่อีกส่วนหนึ่ง คือ กลัวจะอ่านผิด บางคนก็กลัวการอ่านค�ายาก 

เพราะไม่รู ้จะอ่านค�านั้นอย่างไร ส่วนการใช้ทักษะการเขียนค�า 

ก็นับว่าเป็นปัญหาที่จะมาพร้อมกับการอ่านค�าเสมอ อาจเป็น 

เพราะว่า เมื่อเราอ่านค�าผิด จึงท�าให้เราเขียนผิด หรือเขียนค�า 

ไม่ถกูต้องกับความหมาย หรอืไม่เหมาะสมกับบรบิทของข้อความน้ัน 

บางคนก็กลัวคนอื่นจะอ่านออก จึงเขียนค�าไม่ชัดเจนอาจท�าให้ผู้อื่น

เข้าใจความหมายของค�าผิดได้

 เช่นเดียวกันกับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชา 

ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี บางคนใช้ภาษาไทย 

ไม่ถกูต้อง โดยเฉพาะปัญหาทกัษะการอ่านและเขยีนค�าในภาษาไทย 

สังเกตจากการท�างานส่งในรายวิชาต่าง ๆ ที่ผู ้วิจัยสอน พบว่า 

นักศึกษาอ่านค�าผิด เช่น ค�าว่า ภูมิศาสตร์ (พู - มิ - สาด) อ่านผิด

เป็น พูม - มิ - สาด ค�าว่า เกตุมาลา (เก - ตุ - มา - ลา) อ่านผิดเป็น 

เกด - ตุ - มา - ลา ส่วนด้านการเขียนก็มีค�าที่เขียนผิด เช่น ค�าว่า 

อนุญาต เขียนผิดเป็น อนุญาติ ค�าว่า อินเทอร์เน็ต เขียนผิดเป็น 

อินเตอร์เน็ต ซึ่งถ้าปล่อยปละละเลยก็จะกลายเป็นปัญหาที่ยากเกิน

แก้ไขได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงคิดหาวิธีการพัฒนาทักษะการอ่านและ 

การเขียนค�าในภาษาไทยที่ถูกต้องให้แก่นักศึกษา คณะครุศาสตร์ 

สาขาวิชาภาษาไทย เพื่อเสริมสร้างความรู้และเตรียมความพร้อม

ก่อนออกฝึกประสบการณ์วชิาชีพคร ูซึง่การอ่านค�าและการเขยีนค�า

ในภาษาไทยให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ และจะต้องฝึกฝนทักษะต่าง ๆ 

ให้เกิดความช�านาญอยู่เสมอ เพื่อจะได้ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง         

ตามหลักพจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554  

การพัฒนาการอ่านและการเขียนควรทีจ่ะด�าเนนิควบคูกั่นไปเพราะ
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พืน้ฐานส�าคญัของการสอนทัง้การอ่านและการเขียน คือ การเชือ่มโยง 

ประสบการณ์เดิม การสร้างความคิดจากการอ่านและเขียนและ 

การฝึกหัดกระท�าซ�้าอย่างสม�่าเสมอเพื่อให้เกิดความคล่องแคล่ว

ช�านาญ เหล่านี้ถือว่าเป็นหลักการที่ครูภาษาไทยรวมถึงทุกวิชา

สามารถน�าไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาผู้เรียนได้ 

 การสอนแบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ 5Es เป็นรูปแบบ

ของการเรียนรู ้รูปแบบหน่ึงท่ีเน้นให้ผู ้เรียนมีประสบการณ์ตรง 

ในการเรียนรู ้ โดยการแสวงหาและศกึษาค้นคว้าเพือ่สร้างองค์ความรู้ 

ของตนเอง โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซ่ึงมีผู้สอนคอย

อ�านวยการและสนับสนุน ท�าให้ผู้เรียนสามารถค้นพบความรู้หรือ

แนวทางแก้ปัญหาได้ด้วยตวัเอง และสามารถน�ามาใช้ในชวีติประจ�าวนั 

ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้น�าความรู้ หลักการ 

แนวคิดหรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์เช่ือมโยงกับประเด็นปัญหา 

ที่ผู้เรียนสนใจศึกษา ค้นคว้า และลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตามความ

สามารถและความถนัดของตนเองอย่างเป็นอิสระ โดยการเรียน 

แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอนนี้ นับได้ว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของ

การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ  มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

 1. การสร้างความสนใจ (Engagement) ข้ันนี้เป็นของ

การน�าเข้าสู่บทเรียนหรือน�าเข้าสู่เรื่องท่ีอยู่ในความสนใจที่เกิดจาก

ข้อสงสัย โดยผู้สอนจะต้องกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจใคร่รู้ 

เพื่อน�าเข้าสู่บทเรียนหรือเนื้อหาใหม่ ๆ 

 2. การส�ารวจและค้นหา (Exploration) เมื่อท�าความ

เข้าใจในประเด็นหรือค�าถามท่ีสนใจศึกษาอย่างถ่องแท้แล้ว ผู้สอน

จะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนด�าเนินการศึกษาค้นคว้า โดยการรวบรวม

ข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การส�ารวจ การสืบค้นจากเอกสาร 

ต่าง ๆ  การทดลอง เป็นต้น เพือ่ตรวจสอบสมมตุฐิานและให้ได้ข้อมลู

อย่างเพียงพอที่จะน�าไปใช้ในการอธิบายและสรุป

 3. การอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) เม่ือได้

ข้อมูลอย่างเพียงพอแล้ว ผู้สอนจะต้องให้ผู้เรียนน�าข้อมูลที่ได้มา

วิเคราะห์และแปลผล เพื่อสรุปผลและน�าเสนอผลท่ีได้ในรูปต่าง ๆ 

เช่น การบรรยายสรุป การสร้างแบบจ�าลองการวาดภาพ หรือ 

การสรุปเป็นตารางหรือกราฟ ซ่ึงผลสรุปท่ีได้น้ัน จะต้องสามารถ

อ้างอิงความรู้ มีความสมเหตุสมผลและมีหลักฐานที่เชื่อถือได้

 4. การขยายความรู้ (Elaboration) เป็นขั้นของการน�า

ความรู้ที่ได้จากขั้นก่อนหน้าน้ี มาเช่ือมโยงกับความรู้เดิมหรือใช้

อธิบายถึงสถานการณ์หรือเหตุการณ์เก่ียวข้อง โดยผู้สอนอาจจัด

กิจกรรมและให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมน้ัน ๆ เช่น ต้ังค�าถาม

จากการศกึษาเพือ่ให้ผูเ้รยีนร่วมกนัอภปิรายและแสดงความคดิเหน็

เพิ่มเติม ซึ่งจะท�าให้ผู ้ เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู ้ เข ้ากับ

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องได้มากขึ้น

 5. การประเมนิผล (Evaluation) เป็นขัน้ของการประเมนิ 

การเรียนรู้ด้วยกระบวนการต่าง ๆ เช่น การท�าข้อสอบ การท�า

รายงานสรุป หรือการให้ผู้เรียนประเมินตัวเอง เป็นต้น เพ่ือตรวจ

สอบผู้เรียนว่ามีความรู้ที่ถูกต้องมากน้อยเพียงไร จากการเรียนรู้ 

แบบสืบเสาะหาความรู้ดังกล่าว ผู้สอนจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียน 

วิเคราะห์ วิจารณ์ และคิดพิจารณาความรู้ที่ได้ให้รอบคอบ โดยม ี

ผูส้อนช่วยตรวจสอบและปรับปรงุความรูท้ีผู่เ้รยีนได้รับนัน้ให้ถกูต้อง

เหมาะสม

 ดังนั้น กระบวนการสอนแบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ 

จงึเป็นกระบวนการเรียนรูท้ีใ่ห้ผู้เรยีนสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง 

โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ จึงใช ้กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือและเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน

เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยผู้สอนเป็น

เพียงแค่ผู้ชี้แนะแนวทางในการเรียนการสอนเท่านั้น การเรียน 

ในลักษณะนีจ้ะท�าให้ผู้เรยีนเกดิความรู ้สามารถจดจ�าส่ิงทีไ่ด้จากการ

เรียนรู้และจะท�าให้ความรู้คงทนได้นาน สามารถน�าความรู้นั้นไปใช้

ให้เกิดประโยชน์ได้ในชีวิตประจ�าวันได้

 ด้วยความส�าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการพัฒนา

ทกัษะการอ่านและเขยีนค�าในภาษาไทยของนกัศึกษาครศุาสตรบัณฑติ 

สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 ที่เรียนในรายวิชา หลักการอ่าน 

และเขียนค�าในภาษาไทย เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนค�า 

ในภาษาไทยของนักศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อันจะก่อ 

ให้เกิดความรู้ที่คงทนและยาวนานต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1.  เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมการอ่านและเขียนค�าในภาษาไทย

ด้วยการสอนแบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ 5Es ของนักศึกษา 

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 

 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านและเขียนค�า 

ในภาษาไทยก่อนและหลังการสอนแบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ 

5Es ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 

ประโยชน์ของการวิจัย
 1. ท� า ให ้ทราบพฤติกรรมการอ ่ านและเขียนค� า 

ในภาษาไทย ด้วยการสอนแบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ 5Es ของ

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3

 2. ท�าให้ทราบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านและเขียนค�า 

ในภาษาไทยก่อนและหลังการสอนแบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ 

5Es ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 

 3. ท�าให้นักศึกษาเกิดความตระหนักและเห็นคุณค่า 

ของการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลักการอ่านและเขียนค�า 

ในภาษาไทย เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาต่อไป
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ขอบเขตของการวิจัย
 ขอบเขตด้านข้อมูล

 กลุ่มเป้าหมาย

 กลุ ่มเป้าหมาย ท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักศึกษา 

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ร�าไพพรรณี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ทั้งหมดมีจ�านวน  

61 คน ได้มาโดยวิธีการคัดเลือกแบบอาสาสมัคร (Voluntary  

Selection) นกัศกึษาทีส่นใจทีจ่ะเข้าร่วมโครงการวจัิยให้ลงทะเบยีน  

เพื่อเข้าร่วมโครงการตามความสมัครใจ เมื่อนักศึกษาลงทะเบียน

เสร็จแล้ว มีนักศึกษาหมู่เรียนท่ี 1 จ�านวน 30 คน และนักศึกษา 

หมู่เรียนที่ 2 จ�านวน 31 คน ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการวิจัย

 ตัวแปร

 ตัวแปรต้น คือ การสอนแบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้  

5 ขั้น

 ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการอ ่านและเขียนค�า 

ในภาษาไทย และผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านและเขียนค�าในภาษาไทย 

 ขอบเขตด้านเนื้อหา

 ผู ้วิจัยก�าหนดเน้ือหาในการพัฒนาทักษะการอ่านและ 

การเขียนค�าในภาษาไทย ด้วยการสอนแบบวัฏจักรสืบเสาะหา 

ความรู้ 5Es โดยขั้นตอนแรกผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูล และด�าเนินการ

สร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียน สร้างใบงาน

และแบบฝึกหัดให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความถูกต้องก่อนน�าไป

ทดลองใช้เก็บข้อมูล โดยเลือกเน้ือหาการอ่านอย่างไรและเขียน

อย่างไร ได้แก่ หลกัการอ่านพยญัชนะ สระ วรรณยกุต์ หลกัการอ่าน

ตวัเลขต่าง ๆ  หลกัการอ่านเครือ่งหมายต่าง ๆ  หลกัการเขยีนค�าและ

วันเดือนปี โดยใช้การสอนแบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ (5Es)  

มี 5 ขั้นตอน ดังนี้            

 1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement)  

 2) ขั้นส�ารวจและค้นคว้า (Exploration) 

 3) ขัน้อธบิายและลงข้อสรปุในแต่ละเรือ่ง (Explanation)  

 4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 

 5) ขั้นประเมินผล (Evaluation) และให้ผู้เรียนท�าแบบ

ทดสอบหลังเรียน

 ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้เลือกระดับของการสืบเสาะ

หาความรู้ของผู้เรียนอยู่ 3 ระดับ คือ

 1. แบบยืนยัน เป็นการสืบเสาะหาความรู้ที่ให้ผู้เรียน 

เป็นผูต้รวจสอบความรูห้รอืแนวคดิทีไ่ด้อ่านในแต่ละเรือ่ง เพือ่ยนืยนั

ความรูท้ีถ่กูค้นพบมาแล้ว โดยผูส้อนเป็นผูก้�าหนดปัญหาและค�าตอบ 

ซึ่งอยู่ในรูปแบบของใบงานและแบบฝึกหัด ซ่ึงตรงกับกระบวนการ

สอนวัฏจักรสืบเสาะความรู้ ขั้นที่ 1 สร้างความสนใจ 

 2. แบบน�าทาง เป็นการสืบเสาะหาความรู้ที่ให้ผู้เรียน 

ค้นพบองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง โดยครูเป็นผู้อธิบายการส�ารวจ

ตรวจสอบแล้วให้ผู้เรียนปฏิบัติการส�ารวจตรวจสอบตามวิธีการ 

ที่ก�าหนด ซึ่งตรงกับกระบวนการสอนวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ 

ขั้นที่ 2 ส�ารวจและค้นหา 

 3. แบบเปิด เป็นการสบืเสาะหาความรู้ทีใ่ห้ผูเ้รยีนค้นพบ

องค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง ซึ่งตรงกับกระบวนการสอนวัฏจักร 

สืบเสาะหาความรู้ขั้นที่ 3 อธิบายและลงข้อสรุป ขั้นที่ 4 ขยาย 

ความรู้ และขั้นที่ 5 การประเมิน

นิยามศัพท์เฉพาะ
 1. การอ่านและเขยีนค�าในภาษาไทย หมายถงึ หลกัเกณฑ์ 

การอ่านและเขยีนค�าในภาษาไทย และการฝึกวเิคราะห์ค�าทีอ่่านและ

เขียนผิดจากกฎเกณฑ์

 2. การสอนแบบวฏัจกัรสบืเสาะหาความรู ้5Es หมายถงึ 

กระบวนการจดัการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรสืบเสาะหาความรู ้5 ขัน้ ได้แก่ 

  1) การสร้างความสนใจ (Engagement) น�าเข้าสู่ 

บทเรียนหรือเนื้อหาใหม่ ๆ 

  2) การส�ารวจและค้นหา (Exploration) ผู้สอนจะ

เปิดโอกาสให้ผูเ้รยีนด�าเนนิการศกึษาค้นคว้า โดยการรวบรวมข้อมลู

ด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบสมมุติฐานและให้ได้ข้อมูลอย่าง

เพียงพอที่จะน�าไปใช้ในการอธิบายและสรุป 

  3) การอธิบายและลงข้อสรปุ (Explanation) ผูส้อน

จะต้องให้ผู้เรียนน�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และแปลผล เพื่อสรุปผล

และน�าเสนอผลที่ได้ในรูปต่าง ๆ ซึ่งผลสรุปที่ได้นั้น จะต้องสามารถ

อ้างอิงความรู้ มีหลักฐานที่เชื่อถือได้

  4) การขยายความรู ้ (Elaboration) เป็นขั้นน�า 

ความรู้ที่ได้จากขั้นก่อนหน้าน้ี มาเช่ือมโยงกับความรู้เดิม หรือใช้

อธิบายถึงสถานการณ์หรือเหตุการณ์เก่ียวข้อง โดยผู้สอนอาจจัด

กิจกรรมและให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้น ๆ 

  5) การประเมินผล (Evaluation) เป็นขั้นของการ

ประเมนิการเรยีนรู ้ด้วยกระบวนการต่าง ๆ  เพือ่ตรวจสอบผู้เรยีนว่า

มคีวามรู้ทีถ่กูต้องมากน้อยเพยีงไร ผูส้อนจะต้องเปิดโอกาสให้ผูเ้รยีน

วิเคราะห์ วิจารณ์ และคิดพิจารณาความรู้ที่ได้ให้รอบคอบ โดยม ี

ผูส้อนช่วยตรวจสอบและปรับปรงุความรูท้ีผู่เ้รยีนได้รับนัน้ให้ถกูต้อง

เหมาะสม 

 3. นักศึกษาคณะครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

หมายถึง นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี จ�านวน 61 คน ที่ศึกษาในรายวิชา

หลักการอ่านและเขียนค�าในภาษาไทย 
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การเลือกกลุ่มตัวอย่างหรือผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย
 ผู้วิจัยใช้วิธีการคัดเลือกแบบอาสาสมัคร (Voluntary 

Selection) ตดิประกาศเชิญชวนผูท้ีส่นใจสมคัรเข้าร่วมโครงการวจิยั 

โดยจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 1. จะต้องเป็นนักศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 

คณะครุศาสตร์

 2. มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

 3. มีความสนใจท่ีจะพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนค�า

ในภาษาไทยด้วยการสอนแบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ 5Es

 สถานที่เก็บข้อมูล มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี  

รับจ�านวน 61 คน  

วิธีด�าเนินการวิจัยและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 วิธีด�าเนินการวิจัย

 1. ขั้นส�ารวจเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ผู ้วิจัย

ส�ารวจเอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง ณ หอสมดุ ส�านกัวทิยบรกิาร

และเทคโนโลยสีารสนเทศของมหาวิทยาลยัราชภัฏร�าไพพรรณ ีและ

หอสมุดของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ รวมทั้งสืบค้นข้อมูลออนไลน์และ

หนังสือพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554  

 2. ขั้นรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลการท�าแบบ

ทดสอบและแบบฝึกหัดของนักศึกษา 

 3. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล

จากการตรวจแบบทดสอบและแบบฝึกหัดของนักศึกษา 

 4. ขั้นสรุปผล อภิปรายผล และให้ข้อเสนอแนะ ผู้วิจัย

ด�าเนนิการสรปุผล อภปิรายผล และให้ข้อเสนอแนะเกีย่วกบังานวิจยั

 5. ขั้นเสนอผลการวิจัย ผู้วิจัยน�าเสนอผลการวิจัยแบบ

การพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive analysis)

 สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้สร้างแบบทดสอบวัด

ความสามารถด้านการอ่านและเขียนค�าในภาษาไทยก่อนเรียนและ

หลังเรียน ใบความรู้ และแบบฝึกหัด ให้นักศึกษาท�าเพื่อใช้ประกอบ

การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลทางสถิติ 

กรอบแนวความคิดในการวิจัย

ภาพที่	1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

ตัวแปรตาม

พฤติกรรมการอ่านและเขียนค�าในภาษาไทย

ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านและเขียนค�าในภาษาไทย

ตัวแปรต้น

การสอนแบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น

รูปแบบการสอนแบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ 5Es

1.	 รหัสวิชา		1113301 ชื่อวิชา (ภาษาไทย)  หลักการอ่านและเขียนค�าในภาษาไทย

             ชื่อวิชา (ภาษาอังกฤษ)  Reading and Writing Principles in Thai

2.	 ค�าอธิบายรายวิชา     หลักเกณฑ์การอ่านและเขียนค�าในภาษาไทย การฝึกวิเคราะห์และเปรียบเทียบค�าที่อ่านและเขียนผิด

    จากกฎเกณฑ์

3.	 ลักษณะวิชา   บรรยาย      ศึกษาด้วยตนเอง

4.		หลักสูตรระดับ   ปริญญาตรี  

    ชื่อปริญญา  ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)    สาขาวิชา  ภาษาไทย

5.		คณะวิชา/ส�านัก/ศูนย ์   คณะครุศาสตร์  

6.		อาจารย์ผู้สอน อาจารย์พัชรินทร์  เสือสาวะถี

7.	 เนื้อหา

 1) หลักการอ่านค�าแผลง

 2) หลักการอ่านค�าที่รับมาจากภาษาบาลี สันสกฤต

 3)  หลักการอ่านค�าที่มีอุปสรรคและการอ่านสมาส

 4) หลักการอ่านค�าที่มี ร หัน (รร) และ หลักการอ่านค�าที่ขึ้นต้นด้วย สรร บรรพ

 5) หลักการอ่านค�าพ้องรูป
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 6) หลักการอ่านค�า “ทร” ควบกล�้า

 7) หลักการอ่านตัวเลขมาตราต่าง ๆ และการอ่าน 

เครื่องหมายไปรยาลน้อย

 8) หลักการเขียนค�าไทย

 9) หลักการประวิสรรชนีย์

 10)  หลักการใช้บรร บัน อ�า อัน ไม้ไต่คู้ ไม้ยมก

8. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

 1) ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพครู รวมถึงแสดงออกซึ่งพฤติกรรมอันเป็นแบบอย่างที่ดี 

แก่ศิษย์ในฐานะที่เป็นครูผู้สอนภาษาไทย

 2) มีความรอบรู ้ทางภาษาไทยเกี่ยวกับหลักภาษา 

วรรณคดีและวัฒนธรรมไทย รวมท้ังทักษะการใช้ภาษาอย่าง 

กว้างขวาง ลึกซึ้งและเป็นระบบ

 3) สามารถบูรณาการความรู้ทางด้านภาษาไทย เพื่อน�า

ไปประยุกต์ใช้กับการสอนภาษาไทย

 4) มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียนภาษาไทย

ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

 5) มคีวามสามารถใช้ดลุยพนิจิในการเลอืกใช้และน�าเสนอ 

ข้อมูลสารสนเทศส�าหรับผู้เรียนภาษาไทย ระดับประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษาได้อย่างเหมาะสม

9. กิจกรรมการเรียนการสอนประจ�าบท

 1) ขั้นสร้างความสนใจ ผู้สอนเปิดคลิปวิดีโอตัวอย่าง 

การใช้ภาษาไทยให้ผู้เรียนดูจ�านวน  2 คลิป ได้แก่ คลิปวิดีโอ เรื่อง 

เกรด็ความรูภ้าษาไทย ครลูลิลี ่วธิกีารจ�า “เกลด็ปลา” สะกดอย่างไร 

ความยาว 0.39 วินาที และคลิปวิดีโอเรื่อง โคตรสะกดค�า - เป็น 

คนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง ทอล์ก-กะ-เทย ONE NIGHT 

ความยาว 10.51 นาที หลังจากให้ผู้เรียนรับชมคลิปวิดีโอจบทั้ง  

2 คลิปแล้ว ผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่มผู้เรียน กลุ่มละ 5 คน 6 กลุ่ม เพื่อ 

ช่วยกันสรุปความส�าคัญของคลิปวิดีโอและหาจุดเด่น - จุดด้อยของ

แต่ละคลิปพร้อมทั้งเขียนแสดงความคิดเห็นลงในกระดาษ โดยใช้

เวลาในการท�ากิจกรรมครั้งนี้ 10 นาที หลังจากนั้นให้ผู ้เรียน 

แต่ละกลุม่ส่งตวัแทนกลุม่น�าเสนอหน้าชัน้เรยีน ใช้เวลากลุม่ละ 3 นาที 

รวมใช้เวลาไม่เกนิ 20 นาท ีทัง้นีผู้ว้จิยัได้บนัทกึข้อมูลการท�ากจิกรรม

ของแต่ละกลุม่ลงในแบบสงัเกตพฤตกิรรมการท�างานกลุม่ของผู้เรยีน

โดยจะสังเกตพฤติกรรมการท�างานกลุ ่มในด้านการมีส่วนร่วม 

ในการแสดงความคดิเหน็ มคีวามกระตอืรอืร้นในการท�างาน มคีวาม

รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย มีข้ันตอนในการท�างานอย่าง

เป็นระบบ และใช้เวลาในการท�างานอย่างเหมาะสม

 2) ขั้นส�ารวจและค้นหา ผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่ม 

โดยให้ผู้เรียนจับสลากหมายเลข 1-6 ใครได้หมายเลขใดให้ไปรวม

กลุ่มกัน แบ่งกลุ่มละ 5 คน จ�านวน 6 กลุ่ม หลังจากนั้นให้ผู้เรียน

ปรึกษากันว่าจะเลือกใครเป็นหัวหน้ากลุ่มเพ่ือมาจับสลากเลือก

ประเด็นหัวข้อที่จะใช้ในการศึกษา ดังนี้ 

    1) หลักการอ่านตามอักขรวิธีโบราณ  

    2) หลักการอ่านค�าท่ีรบัมาจากภาษาบาลี สนัสกฤต 

    3) หลักการอ่านค�าที่มีอุปสรรคและหลักการอ่าน

ค�าสมาส  

    4) หลกัการอ่านค�าทีม่ ีร หนั (รร) และหลกัการอ่าน

ค�าที่ขึ้นต้นด้วย สรร บรรพ 

    5) หลกัการอ่านค�าพ้อง และหลกัการอ่านค�า “ทร” 

ควบกล�้า 

    6) หลักการอ่านตัวเลข มาตราส่วน และการอ่าน

เครื่องหมายไปรยาลน้อย 

 โดยก�าหนดให้แต่ละกลุ่มใช้เวลา 30 นาที ในการส�ารวจ

ข้อมูลจากใบความรู้ เมื่อผู้เรียนได้ส�ารวจข้อมูลจากใบความรู้ตาม

เวลาท่ีก�าหนดแล้วผูวิ้จยัได้ก�าหนดให้ผู้เรยีนทกุกลุม่ไปค้นหาความรู้

เพิ่มเติมจากหนังสือที่เกี่ยวข้องหรืออาจจะเป็นหนังสือพจนานุกรม

ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ณ ห้องสมดุ โดยก�าหนดให้แต่ละ

กลุ่มใช้เวลา 40 นาที โดยผู้เรียนจะต้องบันทึกข้อมูลความรู้เพิ่มเติม

ที่ค้นหาได้ลงในสมุดของตนเอง ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสังเกต

พฤติกรรรมการท�างานกลุ่ม 

 3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป ผู้เรียนน�าข้อมูลที่ได้จาก 

การค้นหาข้อมูลกลับมาในห้องเรียน เพื่ออธิบายความรู้ในแต่ละ

ประเด็นที่ได้ศึกษาภายในกลุ่มพร้อมทั้งให้แต่ละกลุ่มช่วยกันสรุป

เนือ้หาร่วมกนัอกีคร้ัง โดยก�าหนดให้แต่ละกลุม่ใช้เวลาในการตกผลกึ

ความรู ้20 นาท ีผูว้จิยัให้ตวัแทนกลุม่ทีย่งัไม่เคยน�าเสนองานหน้าชัน้ 

ได้มีโอกาสในการน�าเสนองานครั้งนี้ ถ้าหากกลุ่มใดอธิบายเนื้อหา 

ยังไม่ครบถ้วนหรือยังไม่ถูกต้อง ผู้วิจัยจะให้เพื่อนในห้องได้มีโอกาส

อธบิายเพิม่เตมิก่อนทีจ่ะลงข้อสรปุในประเดน็ต่าง ๆ  ร่วมกนัอกีครัง้

ในขัน้ตอนนีผู้ว้จิยัเกบ็ข้อมลูโดยใช้แบบสงัเกตพฤตกิรรรมการท�างาน

กลุ่ม (ขั้นตอนที่ 1-3 ใช้เวลา 3 ชั่วโมง)

 4) ขั้นขยายความรู้ ผู้สอนให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

โดยให้ผลัดเปล่ียนกันท�าหน้าที่ครูผู้สอนและผู้เรียน โดยแต่ละกลุ่ม

จะต้องสร้างแบบทดสอบการอ่านและเขยีนค�าในภาษาไทย กลุม่ละ 

1 ชุด จ�านวน 50 ค�า ที่มีทั้งค�ายากและค�าง่ายแต่มักใช้ผิด  

โดยทุกกลุ่มจะต้องสวมบทบาทเป็นครูผู้สอนและน�าเสนอค�าลงใน  

PowerPoint ในระหว่างนี้ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสังเกต 

พฤติกรรรมการท�างานกลุ่มเมื่อผู้เรียนได้ทดลองอ่านแบบทดสอบ

และเขียนสะกดค�าในภาษาไทยจากทุกกลุ่มแล้ว ผู้วิจัยจะให้ทุกคน

ร ่วมกันขยายความรู ้ที่ตนเองได ้รับจากประสบการณ์เดิมสู ่

ประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับจากการท�ากิจกรรมว่ามีอะไรบ้าง และ 

ส่วนใหญ่จะใช้ค�าใดผิดพลาดมากที่สุด เพราะอะไร ผู้วิจัยอธิบาย 

เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการอ่านออกเสียงและเขียนสะกดค�า

ให้ผู้เรียนฟัง และให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องการอ่าน
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และเขยีนค�าในภาษาไทย โดยให้ผูเ้รยีนยกตวัอย่างสถานการณ์หรอื

เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในสังคมแล้วช่วยกันขยายความรู้ และคิดหา

แนวทางท่ีจะช่วยให้คนไทยใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง (ขั้นตอน 

ที่ 4 ใช้เวลา 3 ชั่วโมง)

 5) ขั้นประเมิน ผู ้สอนคัดเลือกค�าศัพท์จากจ�านวน 

ค�าทั้งหมด แบ่งออกเป็นการอ่านออกเสียง 50 ค�า และการเขียน

สะกดค�า 50 ค�า รวมเป็น 100 ค�า แล้วให้ผูเ้รยีนแต่ละคนมาทดสอบ 

การอ่านออกเสยีงทลีะคนตามเกณฑ์การวดัและประเมนิผล ซ่ึงผู้วจิยั

จะบนัทึกคะแนนเป็นรายบคุคลลงในแบบประเมนิการอ่านออกเสยีง

และการเขยีนสะกดค�าในภาษาไทย เมือ่ผูเ้รยีนทกุคนทดสอบเสรจ็แล้ว 

ผู้วิจัยจะแจ้งผลการทดสอบให้ทราบทีละคน และผู้วิจัยให้ผู้เรียน 

ทุกคนท�าแบบทดสอบหลังเรียน (ขั้นตอนที่ 5 ใช้เวลา 3 ชั่วโมง)

 6) ผู้เรียนท�าแบบทดสอบ

10. สื่อการเรียนการสอน

 1) เอกสารประกอบการสอน

 2) แบบฝึกหัด

 3.) Powerpoint 

 4) อินเทอร์เน็ต

 5) คลิปวิดีโอ

11. การวัดผลและการประเมินผล

 1) สังเกตจากการซักถามผู้เรียน

 2) สังเกตจากการร่วมมือท�ากิจกรรมของผู้เรียน

 3) สังเกตจากความสนใจของผู้เรียน

 4) สังเกตจากการอภิปรายกลุ่มย่อยและอภิปรายสรุป

 5) ประเมนิผลจากการฝึกปฏบิติัและการท�าแบบทดสอบ 

 6) แบบทดสอบก่อนเรียน

 7) แบบทดสอบหลังเรียน

 8) แบบการสังเกตพฤติกรรมในการท�างานกลุ่ม

ผลการวิจัย
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเพื่อศึกษาพฤติกรรมการอ่าน

และเขยีนค�าในภาษาไทย ด้วยการสอนแบบวฏัจกัรสืบเสาะหาความรู้ 

5Es ของนกัศึกษาคณะครศุาสตร์ สาขาวชิาภาษาไทย ชัน้ปีที ่3 และ

ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านและเขียนค�าในภาษาไทยก่อนและ 

หลังการสอนแบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ 5Es ของนักศึกษา 

คณะครศุาสตร์ สาขาวชิาภาษาไทย ช้ันปีที ่3 ผู้วจิยัได้เกบ็รวบรวมข้อมลู 

โดยใช้เคร่ืองมอืวจิยั ได้แก่ แบบทดสอบวดัความสามารถด้านการอ่าน 

และเขียนค�าในภาษาไทยก่อนเรียนและหลังเรียน แบบฝึกหัด และ

แบบทดสอบการอ่านและเขียนค�าในภาษาไทย ผู้วิจัยขอน�าเสนอ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล�าดับดังต่อไปนี้

 ตอนที่	 1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการอ่านและเขียนค�า 

ในภาษาไทยด้วยการสอนแบบสบืเสาะหาความรู ้5Es ของนกัศกึษา

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 

 ตอนที่	 2 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านและเขียนค�า

ในภาษาไทยก่อนและหลงัการสอนแบบสบืเสาะหาความรู ้5Es ของ

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 

 1.	 ผลการศึกษาพฤติกรรมการอ่านและเขียนค�า 

ในภาษาไทยด้วยการสอนแบบสืบเสาะหาความรู ้	 5Es	 ของ

นักศึกษาคณะครุศาสตร์	สาขาวิชาภาษาไทย	ชั้นปีที่	3

ตารางที่	1 พฤติกรรมการอ่านออกเสียง

จ�านวน

นักศึกษา

ทั้งหมด

คะแนนเต็ม คะแนน

ที่ผ่านเกณฑ์

ร้อยละ	70

จ�านวนนักศึกษา

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ	70	

ขึ้นไป	(คน)

จ�านวนนักศึกษา

ที่ผ่านเกณฑ์

คิดเป็นร้อยละ

จ�านวนนักศึกษา

ที่ไม่ผ่านเกณฑ์

ร้อยละ	70	ขึ้นไป	(คน)

จ�านวนนักศึกษา

ที่ไม่ผ่านเกณฑ์

คิดเป็นร้อยละ

61 50 35 60 98.36 1 1.64

 จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการวัดพฤติกรรมการอ่าน 

ออกเสียงของนักศึกษา มีจ�านวนนักศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์ทั้งหมด  

60 คน คิดเป็นร้อยละ 98.36 ของนักศึกษาทั้งหมด 61 คน  

ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้คือ ร้อยละ 70 

ตารางที่	2 พฤติกรรมการเขียนค�า

จ�านวน

นักศึกษา

ทั้งหมด

คะแนนเต็ม คะแนน

ที่ผ่านเกณฑ์

ร้อยละ	70

จ�านวนนักศึกษา

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ	70	

ขึ้นไป	(คน)

จ�านวนนักศึกษา

ที่ผ่านเกณฑ์

คิดเป็นร้อยละ

จ�านวนนักศึกษา

ที่ไม่ผ่านเกณฑ์

ร้อยละ	70	ขึ้นไป	(คน)

จ�านวนนักศึกษา

ที่ไม่ผ่านเกณฑ์

คิดเป็นร้อยละ

61 50 35 61 100 - -
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 จากตารางท่ี 2 พบว่า ผลการวัดพฤติกรรมการเขียนค�า 

ของนกัศกึษา มจี�านวนนกัศกึษาทีผ่่านเกณฑ์ทัง้หมด 61 คน คิดเป็น

ร้อยละ 100 ของนกัศกึษาทัง้หมด 61 คน ซึง่สูงกว่าเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้ 

คือ ร้อยละ 70 ทุกคน

 2.	 ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านและเขียนค�าในภาษาไทย

ก่อนและหลังการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้	5Es	ของนักศึกษา

คณะครุศาสตร์	สาขาวิชาภาษาไทย	ชั้นปีที่	3

ตารางที่	3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา

จ�านวน

นักศึกษา

ทั้งหมด

คะแนนเต็ม คะแนน

ที่ผ่านเกณฑ์

ร้อยละ	70

จ�านวนนักศึกษา

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ	70	

ขึ้นไป	(คน)

จ�านวนนักศึกษา

ที่ผ่านเกณฑ์

คิดเป็นร้อยละ

จ�านวนนักศึกษา

ที่ไม่ผ่านเกณฑ์

ร้อยละ	70	ขึ้นไป	(คน)

จ�านวนนักศึกษา

ที่ไม่ผ่านเกณฑ์

คิดเป็นร้อยละ

61 30 21 59 96.72 2 3.28

 จากตารางที่ 3 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักศกึษา มนีกัศกึษาผ่านเกณฑ์ทัง้หมด 59 คน คดิเป็นร้อยละ 96.72 

จากจ�านวนนกัศกึษาทัง้หมด 61 คน ซึง่สงูกว่าเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้ คือ  

ร้อยละ 70

อภิปรายผล
 การวิจัยครั้งน้ีเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการอ่านและเขียนค�า

ในภาษาไทยด้วยการสอนแบบสบืเสาะหาความรู ้5Es ของนกัศกึษา

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการจัด 

การเรยีนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้5Es ผูวิ้จยัขอเสนอการอภปิรายผล 

ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ดังนี้ 

 การวดัพฤตกิรรมการอ่านออกเสยีงของนกัศึกษา มจี�านวน

นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 60 คน คิดเป็นร้อยละ 98.36 และ 

ผลการวัดพฤติกรรมการเขียนค�าของนักศึกษา มีจ�านวนนักศึกษา 

ที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 61 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ ์

ทีก่�าหนดไว้ร้อยละ 70 เนือ่งจากนกัศกึษาได้รบัค�าถามกระตุน้ให้เกดิ

ความสนใจใคร่รู้ เพื่อน�าเข้าสู่บทเรียนหรือเนื้อหาใหม่ ๆ การสอน

โดยใช้รูปแบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ฝึก

กระบวนการคิด เมื่อนักศึกษาถูกกระตุ้นด้วยค�าถามที่น่าสนใจ  

ท�าให้นกัศกึษาเกดิความกระตอืรอืร้น ทีจ่ะศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

มกีารส�ารวจ ค้นคว้า และวางแผน จนกระทัง่ได้ข้อสรปุและน�าความรู้ 

ที่ได้ไปเผยแพร่ ก่อให้เกิดเป็นความรู้ที่ยั่งยืน 

 จากนั้น เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วนักศึกษาได้น�าเอาข้อมูลที่ได้

มาวิเคราะห์ สรุป และน�าเสนอผลที่ได้ในรูปแบบบรรยาย วาดรูป

เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับข้อมูล ข้ันตอนน้ีจะท�าให้นักศึกษาได้คิด

วิเคราะห์เกิดการสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้ชัดเจนกว่าเดิม นอกจากนี้

ครูต้องตั้งประเด็นร่วมกับเหตุการณ์เรื่องราวต่าง ๆ เพื่ออภิปราย

สนทนาแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกิดการแลกเปล่ียนท�าให้เกิด 

ความรูใ้หม่ ครูได้ประเมนิการเรยีนรูข้องนกัศกึษาจากการตัง้ประเดน็

ค�าถามในเรื่องที่ได้เรียนมา เพื่อทราบว่านักศึกษาได้รับความรู ้

อะไรบ้าง มากน้อยเพยีงใด อกีทัง้ยงัสอดคล้องกบั กชกร  คงเพชรดี  

ศุภวัฒน์  วิสิฐศิริกุล และครรชิต  กอเฮง (2561: 1) ได้ศึกษา 

ผลสมัฤทธิท์างการเรียนของนกัเรยีน เรือ่ง โลกและการเปล่ียนแปลง 

โดยใช้กระบวนการสบืเสาะหาความรู้ (5Es) พบว่า การจัดการเรยีนรู้ 

ใช้กระบวนการสบืเสาะหาความรู ้(5Es) เรือ่ง โลกและการเปลีย่นแปลง 

ทีส่ร้างขึน้มีประสิทธภิาพ 72.91/74.09 มปีระสทิธภิาพสูงกว่าเกณฑ์

มาตรฐาน 70/70 นั้นแสดงว่า การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es 

ท�าให้ทักษะการอ่านและเขียนค�าในภาษาไทยของนักศึกษาดีขึ้น 

นอกจากจะท�าให้ทักษะการอ่านและเขียนค�าในภาษาไทยของ

นักเรียนได้พัฒนาแล้ว ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านและเขียนค�า 

ในภาษาไทยก่อนและหลังการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es  

กส็งูกว่าเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้ คอื ร้อยละ 70 ซ่ึงเป็นไปตามวัตถปุระสงค์

ของการวิจัยครั้งนี้ นั่นคือจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es 

นอกจากเป ็นวิธีการสร ้างความสนใจให ้นักศึกษาแล ้วยังมี

กระบวนการด�าเนนิการศกึษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมลู ด้วยวธิกีาร

ที่หลากหลาย มีการฝึกการให้เหตุผล มีการอธิบายประกอบข้อมูล 

ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลให้เกิดเป็นองค์ความรู ้ โดยมีการให้

นักศึกษาได้รวมกลุ่มและอภิปรายผล และวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ

สืบเสาะหาความรู้ 5Es ยังมีกระบวนการประเมินผลที่หลากหลาย

ท�าให้นกัศึกษาได้พฒันา ซ่ึงสังเกตได้จากผลสัมฤทธิท์างการอ่านและ

เขียนค�าในภาษาไทยก่อนและหลังการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 

5Es มาเปรยีบเทยีบกนัแล้ว ท�าให้ผลสมัฤทธิส์งูขึน้ ซึง่สอดคล้องกบั 

สิทธิ์สมบูรณ์  สุธรรมวงศ์ และอังคณา  ตุงคะสมิต (2557: 5)  

ได้ศึกษาเรื่อง ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาปริญญาตรี  

ช้ันปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 

(5Es) รายวิชา 703IM433 ภูมิศาสตร์ นักศึกษาร้อยละ 74.29  

ของนกัศกึษาทัง้หมดมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 

ของคะแนนเต็ม ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ 

 จากรายงานการวิจัยดังกล่าวพบว่า การจัดการเรียนรู ้

แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es ช่วยพัฒนาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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ของนักเรียนสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้ จากการสังเกตอย่างไม่เป็น

ทางการ พบว่า การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es ท�าให้

นักศึกษามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป มีความกระตือรือร้นในการเรียน

มากขึ้น เริ่มมีทักษะในการท�างานกลุ่มร่วมกันมีความรับผิดชอบต่อ

ภาระงาน มกีารช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัในการฝึกอ่านออกเสยีงและ

การฝึกเขียนค�าในภาษาไทย ซึ่งท�าให้มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ 

ที่สูงมาก ส่วนนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ก็ถือว่ามี

พฤตกิรรมการเรยีนทีด่ขีึน้กว่าเดมิ ซ่ึงในจดุน้ีครผููส้อนต้องน�าไปเป็น

ปัญหาในการพัฒนานักศึกษากลุ่มนี้ต่อไป

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะประเด็นส�าหรับการวิจัยต่อไป มีดังนี้

 1. ศกึษาการพฒันาทกัษะทางด้านอืน่ ๆ  ในหลกัภาษาไทย 

โดยใช้การสอนแบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ 5Es 

 2. ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์โดยใช้การสอนแบบ

วัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ 5Es โดยเป็นการเปรียบเทียบระหว่าง 

กลุ่มทดลองและกลุ่มปกติ
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บทคัดย่อ
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตนเบื้องต้นในฐานะชาวพุทธของนิสิต คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ใช้ระเบียบการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการสนทนากลุ่มเพื่อหาแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตนเบื้องต้น

ในฐานะชาวพุทธของนิสิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ก�าหนดผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม จ�านวน 10 คน วิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 

 ผลการวิจัยพบว่า แนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตนเบื้องต้นในฐานะชาวพุทธของนิสิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา ควรมีแนวทางส่งเสริมทั้งในรูปแบบกิจกรรม/โครงการ การบูรณาการสอดแทรกในรายวิชาจริยธรรมในชีวิตประจ�าวัน 

และการเป็นต้นแบบทีด่ ีโดยเน้นในลกัษณะของรปูแบบกจิกรรม/โครงการเป็นส่วนใหญ่ แบ่งเป็นส�าหรบันสิิตทีม่คีวามสนใจเข้าร่วมกจิกรรม

ในเบื้องต้น ควรมีแนวทางส่งเสริมโดยภาควิชาและคณะ และส�าหรับนิสิตที่ไม่ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ควรมีแนวทางที่จะ

กระตุ้นให้นิสิตเข้ามาร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึง โดยการออกแบบในลักษณะชั่วโมงกิจกรรมซึ่งเป็นเงื่อนไขส่วนหนึ่งของการเข้าร่วมกิจกรรม

ของนิสิตก่อนส�าเร็จการศึกษา โดยรูปแบบ/กิจกรรม/โครงการ ในการส่งเสริมการปฏิบัติตนเบ้ืองต้นในฐานะชาวพุทธมีกิจกรรม 

ในหลากหลายรูปแบบ มีการสร้างแรงจูงใจทางบวก และมีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง ผู้รับผิดชอบอาจท�าในรูปแบบคณะกรรมการ 

ด�าเนินการที่ร่วมกันรับผิดชอบระหว่างผู้บริหารคณะ ภาควิชา และตัวแทนนิสิต

ค�าส�าคัญ : แนวทางส่งเสริม, การปฏิบัติตนเบื้องต้นในฐานะชาวพุทธ, ชาวพุทธ
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Abstract
 This research aimed at finding guidelines to promote basic practices as Buddhists of students from Faculty 

of Humanities and Social Sciences, Burapha University using qualitative research protocols by which a group  

discussion of 10 designated participants was utilized to find a guideline as such. The data was analyzed by means of 

content analysis.

 The research results found that the guidelines to promote basic practices as Buddhists of students from 

faculty of Humanities and Social Sciences, Burapha University should be activities, projects, integrations of ethics in 

daily life into courses, and role models. It may be focused mainly on the activities or projects for students who are 

interested in participating in the activities initially. Departments and faculty should help promote these. And for 

students who are not interested in participating in the activities, they should be encouraged to participate in the 

activities thoroughly by designing activity hours required by the university for each student before graduation. The 

models, activities, and projects promoting basic practices as Buddhists of students could be various and motivative. 

They should be widely publicized. People in charge with these could be in the form of an action committee that is 

jointly responsible between the faculty administrative staff, department staff, and student representatives.

Keywords : Guidelines for Promoting, Basic practices as Buddhists, Buddhists
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บทน�า
 ในปัจจุบันสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก  

เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ยุคทุนนิยมและเทคโนโลยี ได้ส่งผลให้สภาพ

สังคมและวิถีชีวิตของประชาชนในสังคมเปล่ียนแปลงไปจากเดิม  

รวมทัง้พฤตกิรรมของเยาวชนก็ได้เปลีย่นแปลงไปตามสภาพของสังคม 

สู่ภาวะเสื่อมถอย รวมไปถึงการประพฤติปฏิบัติตนของเยาวชน 

ในสังคมไทย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสังคมที่นับถือพระพุทธศาสนา พบว่า 

การปฏบิตัตินเบือ้งต้นในฐานะชาวพทุธของเยาวชนได้เปลีย่นแปลงไป 

ดังที่ คณะเทคโนโลยีและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร (2563) 

ได้เผยแผ่ข่าวเก่ียวกับเด็กรุ่นใหม่ไม่สนใจธรรมะ ด้วยเหตุมองว่า 

น่าเบื่อ โดยในเนื้อหาข่าวได้มีการกล่าวถึงผลการศึกษาวิจัย 

เกี่ยวกับการสร้างคุณค่าและค่านิยมของเยาวชนไทย โดยผู้วิจัยคือ 

สมพงษ์  จติระดับ อาจารย์คณะครศุาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

ทีพ่บว่า “เยาวชนไทยไม่นยิมเข้าวดั หรอืสนใจหลกัธรรมต่าง ๆ  โดย

ร้อยละ 50 ไม่เคยท�าบุญตักบาตร และร้อยละ 70 ไม่เคยฟังเทศน์” 

สอดคล้องกับที่ส�านักข่าวอิศรา (2558) ได้กล่าวว่า “สังคมไทย

ปัจจุบันเป็นวัตถุนิยม เด็กวัยรุ่นอยู่กับวัตถุและเงิน ไม่ค่อยเชื่อเรื่อง

บาปบุญ ไม่กลัวบาป ไม่อายท่ีจะท�าบาป เป็นสังคมท่ีเอาตัวรอด  

เห็นแก่ตัว เอาแต่ใจตนเอง ใครดีใครได้ ส่วนคนท่ีบวชก็ท�าตาม

ประเพณีเท่านั้น” พฤติกรรมของเยาวชนจะมีความแตกต่างจาก 

ในยุคสมัยก่อนเป็นอย่างมาก อีกทั้งในยุคสมัยก่อนที่ประเทศไทย

เป็นยุคสังคมเกษตรกรรม สถานที่ที่ เยาวชนจะไปรวมตัวกัน 

ท�ากิจกรรมร่วมกันแห่งหนึง่กค็อื วดั โดยเฉพาะอย่างยิง่ในวันส�าคัญ

ทางพระพุทธศาสนา หรอืวนัส�าคญัอันเป็นส่วนหน่ึงของประเพณไีทย 

ท�าให้เยาวชนไม่ห่างไกลจากวัดและศาสนา แต่ในปัจจุบันมีสถานที่

มากมายที่เยาวชนจะนิยมไปรวมตัวกัน เช่น ห้างสรรพสินค้า  

โรงภาพยนตร์ สถานเริงรมย์ ผับ บาร์ เป็นต้น ซึ่งเป็นสถานที่ที่อาจ

ชักน�า มอมเมาเยาวชนให้หลงใหลและหลงติดในวัตถุนิยม 

 มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ตั้งอยู่ใน

ภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยนิสิตที่เข้ามาเรียนในระดับ

อุดมศึกษานี้ (ระดับปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 1-4) จัดอยู่ในกลุ่มของ

เยาวชนซึง่เป็นกลุม่ทีอ่ยูใ่นขอบข่ายและควรได้รบัการพฒันาส่งเสรมิ

การประพฤติปฏิบัติตนเบื้องต้นในฐานะชาวพุทธ เพราะจากปัญหา

ที่กล่าวมาข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงการไม่สนใจในหลักธรรมค�าสอน

และการปฏิบัติในฐานะชาวพุทธของเยาวชน อันเป็นสถานการณ์ 

ที่น่าวิตกกังวล ดังนั้นจึงควรมีแนวทางส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้

เกี่ยวกับการปฏิบัติเบื้องต้นในฐานะชาวพุทธ อันเป็นอุบายในการ

ฝึกตนเอง อบรมตนเองให้เป็นผูต้ัง้ม่ันอยูใ่นคณุงามความด ีมจีติใจที่

ผ่องใส (คูณ  โทขันธ์, 2537: 53) ประกอบกับที่ตั้งของมหาวิทยาลัย

บูรพานั้นมีแหล่งดึงดูดใจให้นิสิตหลงใหลในวัตถุนิยมสูง สภาพ

แวดล้อมรอบ ๆ มหาวิทยาลัยบูรพาน้ันเป็นแหล่งท่องเที่ยว  

ห้างสรรพสินค้า ตลอดจนมีสถานบันเทิงเริงรมย์จ�านวนมาก ซึ่งเป็น

ปัจจยัหนึง่ทีย่ัว่ย ุมอมเมาให้เยาวชนหลงใหลและหลงตดิในวตัถนุยิม 

รวมทั้งมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ได้ง่าย ดังนั้น นิสิตมหาวิทยาลัย

บรูพาจงึเป็นเยาวชนอกีกลุม่หนึง่ทีค่วรได้รบัการส่งเสรมิให้ได้เรยีนรู้ 

เกี่ยวกับการปฏิบัติเบื้องต้นในฐานะชาวพุทธ และจากสถานการณ์

วิกฤติปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมของเยาวชนไทย สะท้อนให้เห็น 

ความส�าคัญของการทีท่กุฝ่ายทีเ่กีย่วข้องโดยเฉพาะสถาบนัการศกึษา 

ควรร่วมหาแนวทางพฒันาเยาวชนให้เป็นบคุคลทีม่คุีณภาพ ไม่สร้าง

ปัญหาหรือแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ซึ่งจากการที่ผู ้วิจัย 

ได้ท�าการศึกษาวิจัยเบื้องต้นเก่ียวกับระดับการปฏิบัติตนเบื้องต้น 

ในฐานะชาวพุทธของนิสิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา และเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติตนเบื้องต้น 

ในฐานะชาวพุทธของนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา โดยจ�าแนกตามเพศและชั้นปีการศึกษา ประจ�า

ปีการศึกษา 2563 จ�านวน 357 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับ 

การปฏบิตัตินเบือ้งต้นในฐานะชาวพทุธของนสิิต คณะมนษุยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยบรูพา โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 2.97 เมื่อพิจารณารายข้อโดยเรียงล�าดับ

ตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ได้แก่ นิสิตรักษา 

ศีล 5 ข้อที่ 3 โดยเว้นจากการประพฤติผิดในกาม นิสิตรักษาศีล 5 

ข้อที่ 2 โดยเว้นจากการลัก โกง ละเมิดกรรมสิทธิ์ ท�าลายทรัพย์สิน 

นิสิตแสดงความเคารพโดยการไหว้ผู้มีพระคุณ เช่น พ่อแม่ ครู

อาจารย์ ฯ ทุกครั้งที่พบ ส่วนอันดับสุดท้าย คือ นิสิตร่วมสนทนา

ธรรมะกับพระสงฆ์ 2) เปรียบเทียบระดับการปฏิบัติตนเบื้องต้น 

ในฐานะชาวพุทธของนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยับรูพา เมือ่จ�าแนกตามเพศ พบว่า โดยรวมนสิติเพศชาย

และเพศหญิงมีระดับการปฏิบัติตนเบื้องต้นในฐานะชาวพุทธ 

ไม่แตกต่างกัน เมื่อจ�าแนกตามชั้นปีการศึกษา พบว่า โดยรวมนิสิต

ชั้นปีการศึกษาแตกต่างกันระดับการปฏิบัติตนเบื้องต้นในฐานะ 

ชาวพุทธไม่แตกต่างกัน (บุญรอด  บุญเกิด และคณะ, 2564: 

บทคัดย่อ) ซึ่งจากผลการวิจัยดังกล่าวเบื้องต้นนี้ผู ้วิจัยในฐานะ

อาจารย์ซึ่งท�าการสอนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับศาสนา โดยเฉพาะ

พระพุทธศาสนาของคณะมนุษยศาสตร ์และสังคมศาสตร ์ 

มหาวทิยาลยับรูพา มคีวามตระหนกัในความส�าคญัของพระพทุธศาสนา 

และเห็นถึงความส�าคัญของการปฏิบัติตนในฐานะชาวพุทธอันเป็น

อบุายในการฝึกตนเอง อบรมตนเองให้นสิติเป็นผูต้ัง้มัน่อยูใ่นคณุงาม

ความด ีมจีติใจทีผ่่องใสได้ ดังนัน้การปฏิบตัตินเบือ้งต้นของชาวพทุธ

ถือว่ามีความส�าคัญต่อชีวิตของผู ้ปฏิบัติและมีความส�าคัญต่อ

พระพุทธศาสนาอันจะเป็นการท�าให้ชาวพุทธตระหนักถึงข้อปฏิบัติ

เบื้องต้นในฐานะชาวพุทธและเป็นการสืบต่อพระพุทธศาสนาต่อไป 

เพราะหากบุคคลไม่ปฏิบัติตนในฐานะชาวพุทธเบื้องต้นแล้ว โอกาส

ที่บุคคลจะละเลยและไม่สนใจในพระพุทธศาสนาอาจมีมากขึ้นได ้ 

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการหาแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตน
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เบ้ืองต้นในฐานะชาวพุทธ ของนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพื่อหาแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตนเบื้องต้นในฐานะ 

ชาวพทุธของนสิติคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลัย

บูรพา 

ขอบเขตของการวิจัย
 1.	 ขอบเขตด้านเนื้อหา	

  ศึกษาหาแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตนเบื้องต้น 

ในฐานะชาวพุทธของนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบด้วยประเด็นหลัก ๆ เช่น แนวทาง 

ส่งเสริมการปฏิบัติตนเบ้ืองต้นในฐานะชาวพุทธของนิสิตคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รูปแบบ/

กิจกรรม/โครงการ ในการส่งเสริมการปฏิบัติตนเบื้องต้นในฐานะ 

ชาวพุทธ บทบาท/ผู้รับผิดชอบหลัก ในการส่งเสริมการปฏิบัติตน

เบื้องต้นในฐานะชาวพุทธ ตลอดจนข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

 2.	 ขอบเขตด้านกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ

  ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญในการสนทนากลุ่ม จ�านวน 10 คน 

ประกอบด้วย ตัวแทนผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านพระพุทธ

ศาสนา จ�านวน 1 คน ตัวแทนผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้าน 

การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม จ�านวน 1 คน ตัวแทน 

ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้านกิจการนิสิต 

จ�านวน 1 คน ตัวแทนคณาจารย์ผู้สอนคณะมนุษยศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์ จ�านวน 2 คน ตัวแทนนสิติระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที ่1-4 

คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ จ�านวน 4 คน และนายกสโมสร

นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ�านวน 1 คน 

การยื่นขอพิจารณาจริยธรรมในมนุษย์
 ผู ้วิจัยได้ด�าเนินการยื่นเสนอเพื่อขอรับการพิจารณา

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ต่อคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม 

การวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา (Burapha University  

Institutional Review Board) ก่อนท่ีจะด�าเนินการเก็บรวบรวม

ข้อมูลวิจัยและได้รับเอกสารรับรองผลการพิจารณาจริยธรรม 

การวิจัยในมนุษย์ เมื่อวันที่ 27 เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ใบรับรอง

เลขที่ IRB-009/2564 

วิธีการด�าเนินการวิจัย
 การวจิยัมลีกัษณะเป็นการวจิยัเชงิคณุภาพ (Qualitative 

Research) ผู้วิจัยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อหา

แนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตนเบื้องต้นในฐานะชาวพุทธของนิสิต 

คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยบรูพา โดยก�าหนด

ผูเ้ข้าร่วมสนทนากลุม่ ประเดน็การสนทนากลุ่ม วธิดี�าเนนิการจดัเกบ็

ข้อมลูจากการสนทนากลุม่ และการวเิคราะห์ข้อมลูจากการสนทนา

กลุ่ม ดังนี้

 1.	 ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม การสนทนากลุ่ม (Focus 

group) หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสนทนาของผู้ให้

ข้อมลู ซึง่เป็นบคุคลทีส่ามารถให้ค�าตอบในประเดน็ทีต้่องการศกึษา

ได้ โดยจดัให้มกีลุ่มสนทนาประมาณ 5-15 คน และจะต้องมผู้ีด�าเนนิ

การสนทนา (Moderator) เป็นผู้คอยจุดประเด็นในการสนทนา  

เพื่อชักจูงให้กลุ่มเกิดแนวคิดและแสดงความคิดเห็นต่อประเด็น 

หรือแนวทางการสนทนาอย่างกว้างขวางละเอียดลึกซึ้ง ซึ่ง 

การก�าหนดผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มครั้งนี้เป็นไปตามหลักการ 

ในการจัดสนทนากลุ่มของศุภกิจ  วงศ์วิวัฒนานุกิจ (2555: 109)  

ทีก่ล่าวไว้ว่า กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยตัวแทนจากประชากรเป้าหมาย 

ประมาณ 5-15 คน ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มได้มาโดยวิธีการเจาะจง 

ตามเกณฑ์คุณลักษณะในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมการสนทนากลุม่ ดงันี้

  1.1 ตัวแทนผู ้เช่ียวชาญ/ผู ้ทรงคุณวุฒิทางด้าน

พระพุทธศาสนา 

   1.1.1 เป็นผู้ทีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญทางด้าน

พระพุทธศาสนาเป็นอย่างดี

   1.1.2 เป็นผู้ทีม่คีวามสนใจ หรอืท�างานเกีย่วข้อง

กับพระพุทธศาสนา/การสอนพระพุทธศาสนา

  1.2 ตัวแทนผู ้เช่ียวชาญ/ผู ้ทรงคุณวุฒิทางด้าน 

การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

     1.2.1 เป็นผู้ทีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญทางด้าน

การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

   1.2.2 เป็นผู้ทีม่คีวามสนใจ หรอืท�างานเกีย่วข้อง

กับการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

  1.3 ตัวแทนผู ้บริหารคณะมนุษยศาสตร ์และ

สังคมศาสตร์ ด้านกิจการนิสิต 

   1.3.1 เป็นผู ้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

   1.3.2 เป็นผูท้ีท่�างานหรอืด�ารงต�าแหน่งเก่ียวกบั 

ด้านกิจการนิสิต/การพัฒนานิสิต

  1.4 ตวัแทนคณาจารย์ผูส้อนคณะมนษุยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

   1.4.1 เป็นอาจารย์ผู้สอนคณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

   1.4.2 เป็นผูท้ีม่คีวามสนใจ หรอืมปีระสบการณ์

ในการพัฒนานิสิต

  1.5 ตัวแทนนิสิตชั้นปีที่ 1-4 คณะมนุษยศาสตร์ 

และสังคมศาสตร์ 
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   1.5.1 เป็นนิสิตชั้นปีที่ 1-4 คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

   1.5.2 เป็นผู้ที่มีความสนใจในพระพุทธศาสนา

และการท�ากิจกรรมนิสิต 

  1.6 นายกสโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร ์และ

สังคมศาสตร์

   1.6.1 เป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งนายกสโมสรนิสิต

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ�าปี

การศึกษา 2563

  จากเกณฑ์คุณลักษณะดังกล่าวข้างต้น ในงานวิจัย 

ผูว้จิยัก�าหนดผูเ้ข้าร่วมสนทนากลุม่ จ�านวน 10 คน เพือ่ร่วมสนทนากลุม่ 

จ�านวน 2 คร้ัง โดยการสนทนากลุ ่มครั้งท่ี 1 เพ่ือเสนอแนะ 

แนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตนเบื้องต้นในฐานะชาวพุทธของนิสิต

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ 

การสนทนากลุม่คร้ังที ่2 เพ่ือสรุปทบทวนประเดน็ และร่วมตรวจสอบ 

ข้อมูลท่ีได้ร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตนเบื้องต้น 

ในฐานะชาวพุทธของนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มมีดังนี้

    1) ตัวแทนผู ้ เช่ียวชาญ/ผู ้ทรงคุณวุฒิทางด้าน

พระพุทธศาสนา จ�านวน 1 คน

    2) ตัวแทนผู ้ เช่ียวชาญ/ผู ้ทรงคุณวุฒิทางด้าน 

การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม จ�านวน 1 คน

    3) ตัวแทนผู ้บริหารคณะมนุษยศาสตร ์และ

สังคมศาสตร์ ด้านกิจการนิสิต จ�านวน 1 คน

    4) ตวัแทนคณาจารย์ผูส้อนคณะมนษุยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ จ�านวน 2 คน

    5) ตัวแทนนิสิตระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 1-4  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ�านวน 4 คน

    6) นายกสโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร ์และ

สังคมศาสตร์ จ�านวน 1 คน

 2.	 ประเด็นการสนทนากลุ่ม ประกอบด้วย

  2.1 แนวทางส่งเสรมิการปฏบิตัตินเบือ้งต้นในฐานะ

ชาวพทุธของนสิติคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลัย

บูรพา

  2.2 รูปแบบ/กิจกรรม/โครงการ ในการส่งเสริม 

การปฏิบัติตนเบื้องต้นในฐานะชาวพุทธ

  2.3 บทบาท/ผู ้รับผิดชอบหลัก ในการส่งเสริม 

การปฏิบัติตนเบื้องต้นในฐานะชาวพุทธ

  2.4 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

 3.	 วิธีด�าเนินการจัดเก็บข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม	

ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้

  3.1 ผู้วิจัยก�าหนดประเด็นค�าถามหรือหัวเรื่องที่จะ

ศึกษาและน�ามาสร้างเป็นกรอบค�าถามและแนวทางในการสนทนา

กลุ่ม เป็นประเด็นกว้าง ๆ แล้วถามเจาะลึกในรายละเอียด โดยมี

ประเดน็การสนทนากลุม่ คอื แนวทางส่งเสรมิการปฏบิตัตินเบือ้งต้น

ในฐานะชาวพุทธของนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

  3.2 ผูว้จัิยท�าหนังสอืเชิญจากคณะมนษุยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ไปยังผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มที่ผ่าน

คุณลักษณะในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มตามเกณฑ ์

ทีก่�าหนด พร้อมแนบเอกสารช้ีแจงผูเ้ข้าร่วมโครงการวจิยั (AF 06-02) 

และเอกสารแสดงความยินยอมของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (AF  

06-03.01) โดยขอความอนุเคราะห์ให้ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มแสดง

ความประสงค์ในการเข้าร่วมการวิจัยกลับมายังผู ้วิจัยล่วงหน้า  

2 สัปดาห์ การเก็บข้อมูลวิจัยเป็นไปโดยสมัครใจ โดยเก็บข้อมูลจาก

กลุ่มตัวอย่างที่ยินยอมและเต็มใจให้ข้อมูลเท่านั้น

  3.3 ผู้วจิยัท�าการนดัหมายการสนทนากลุ่ม พร้อมส่ง

ประเด็นการสนทนากลุ่มให้ผู ้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มล่วงหน้า  

2 สัปดาห์ จากน้ันจัดเตรียมการสนทนากลุ่ม โดยจัดคณะท�างาน

ประกอบด้วย ผู้ด�าเนินการสนทนา ผู้จดบันทึกการสนทนาและ 

บันทึกเทป และผู้ช่วยและผู้บริการทั่วไป 

  3.4 ผู้วจัิยด�าเนนิการสนทนากลุ่มในวนัเวลาทีก่�าหนด 

โดยก่อนเริ่มการสนทนากลุ่มผู ้วิจัยได้อธิบายถึงวัตถุประสงค์ 

ของโครงการวิจัย วิธีด�าเนินการวิจัย และรายละเอียดต่าง ๆ กับ 

ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม จากนัน้ท�าการขออนญุาตผู้ิเข้าร่วมสนทนากลุม่ 

บันทึกเทปการสนทนากลุ่ม และชี้แจงการเก็บรักษาความลับของ

ข้อมลู ตลอดจนการท�าลายข้อมลู และเนือ่งด้วยปัจจบุนั (พ.ศ. 2564) 

มีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 

2019 (COVID-19) การเก็บข้อมูลการวิจัยผู้วิจัยได้มีมาตรการ 

ในการรักษาระยะห่างทางกายภาพและมีมาตรการในการรักษา

ความสะอาดระหว่างด�าเนินการเก็บข้อมูลเพื่อความปลอดภัยของ

ตัวผู้วิจัยและผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยดังนี้

   3.4.1 ผู้วิจัยเตรียมหน้ากากอนามัยไว้ให้ผู้เข้า

ร่วมสนทนากลุ่มทุกคนอย่างครบถ้วน  

   3.4.2 ก่อนเข้าร่วมสนทนากลุ่มได้เตรียมเจล

แอลกอฮอล์ส�าหรับให้ล้างมือ

   3.4.3 เลือกใช้สถานที่เก็บข้อมูลที่มีมาตรการ

ในการรักษาความสะอาดและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเป็นอย่างดี 

คือ ห้องประชุมชั้น 7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

   3.4.4 จดัทีน่ัง่เว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 เมตร

  3.5 น�าข้อมลูจากการสนทนากลุ่มมาท�าการถอดเทป 

และวิเคราะห์เนื้อหาตามกรอบการสนทนากลุ ่ม เพื่อน�าเสนอ 

ในรูปแบบการพรรณนาประกอบความเรียง 
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  3.6 น�าข้อมูลผลการวเิคราะห์ตามกรอบการสนทนากลุ่ม 

ที่ได้ในการสนทนากลุ่มครั้งที่ 1 น�าเสนอในการสนทนากลุ่มครั้งที่ 2 

เพื่อเป็นการทบทวนและตรวจสอบข้อมูลที่ได้ร่วมกัน

 4.	 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม ใช้การ

วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และน�าเสนอในรูปแบบ 

การพรรณนาประกอบความเรียง พร้อมยกตัวอย่างค�าพูดในการ

สนทนากลุ่มประกอบ

 

ผลการวิจัย	
 1. แนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตนเบื้องต้นในฐานะ 

ชาวพทุธของนสิติคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลัย

บูรพา

  จากการสนทนากลุ่มได้ให้ความคิดเห็นต่อแนวทาง 

ส่งเสริมการปฏิบัติตนเบ้ืองต้นในฐานะชาวพุทธของนิสิตคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ไว้ว่า 

  1.1 ควรมีแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตนเบื้องต้น 

ในฐานะชาวพุทธของนิสิต ทั้งในรูปแบบกิจกรรม/โครงการ  

การบรูณาการสอดแทรกในรายวชิาจรยิธรรมในชีวติประจ�าวนั และ

การเป็นต้นแบบที่ดี โดยอาจเน้นในลักษณะของรูปแบบกิจกรรม/

โครงการเป็นส่วนใหญ่ ส�าหรับนิสิตที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม

ในเบื้องต้น ควรมีแนวทางส่งเสริมแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตน

เบื้องต้นในฐานะชาวพุทธของนิสิต โดยภาควิชาและคณะส�าหรับ

นสิติท่ีไม่ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมกจิกรรมต่าง ๆ  ควรมแีนวทางทีจ่ะ

กระตุ้นให้นิสิตเข้ามาร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึง โดยการออกแบบ 

ในลักษณะชั่วโมงกิจกรรมซึ่งเป็นเงื่อนไขส่วนหนึ่งของการเข้าร่วม

กิจกรรมของนิสิต ก่อนส�าเร็จการศึกษา 

  1.2 รูปแบบ/กิจกรรม/โครงการ ในการส่งเสริม 

การปฏิบัติตนเบื้องต้นในฐานะชาวพุทธ แบ่งออกดังนี้ 

   1.2.1 รปูแบบ/กิจกรรม/โครงการ ในการส่งเสรมิ 

การปฏิบัติตนเบื้องต้นในฐานะชาวพุทธ ส�าหรับนิสิตที่มีความสนใจ

เข้าร่วมกิจกรรมในเบื้องต้น

   ส�าหรับนิสิตท่ีมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม 

ในเบื้องต้น ผู ้ที่มีบทบาทและมีความเกี่ยวข้องอาจจะประกาศ 

เชิญชวนให้นิสิตเสนอกิจกรรมโครงการต่าง ๆ เข้ามาเพื่อพิจารณา

ด�าเนินการ เช่น โครงการนิสิตรักษ์ศีล 5 เป็นต้น โดยผ่านภาควิชา

ต้นสังกัด เพื่อน�าเสนอคณะฯ เพื่อสนับสนุนการด�าเนินการและ 

งบประมาณต่อไป

   1.2.2 รปูแบบ/กิจกรรม/โครงการ ในการส่งเสรมิ 

การปฏิบัติตนเบื้องต้นในฐานะชาวพุทธส�าหรับนิสิตท่ีไม่ได้ให้ความ

สนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ

   ส�าหรับนิสิตที่ไม ่ได ้ให ้ความสนใจเข ้าร ่วม

กิจกรรมต่าง ๆ อาจจะต้องได้รับการกระตุ้นผ่านรูปแบบกิจกรรม 

ในหลากหลายรูปแบบ มีการสร้างแรงจูงใจทางบวก และมีการ

ประชาสัมพนัธ์อย่างทัว่ถงึ โดยคณะฯ จดักจิกรรมออกมาในรปูแบบ

การประกวดสือ่สร้างสรรค์ โครงงาน โครงการทีส่ามารถส่งผลกระทบ 

กับตัวนิสิตโดยตรง เช่น หนังส้ัน คลิป มุมสร้างสรรค์ เป็นต้น  

มีการสร้างแรงจูงใจทางบวก เช่น มีการมอบรางวัล ใบเกียรติบัตร 

เป็นแรงกระตุ้นให้นิสิตเข้ามาร่วมกิจกรรม มีสัปดาห์วันน�าเสนอ 

ผลงานให้นิสิตทุกทีมที่เข้าร่วมได้น�าเสนอผลงาน ให้นิสิตในคณะฯ 

ได้เข้าร่วมรบัชม มกีารกระตุน้ให้นสิติเข้ามาร่วมกิจกรรมอย่างทัว่ถงึ 

โดยการออกแบบในลักษณะชั่วโมงกิจกรรมซึ่งเป็นเงื่อนไขส่วนหนึ่ง

ของการเข้าร่วมกจิกรรมของนสิิตก่อนส�าเรจ็การศกึษา เป็นเคร่ืองมอื 

หนึ่งที่จะช่วยให้นิสิตได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ ภายใต้

เงื่อนไขที่นิสิตสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น นิสิตจะต้องผ่าน 

การเก็บชั่วโมงกิจกรรม และคณะฯ ออกใบทรานสคริปกิจกรรม 

ให้กับนิสิตเพื่อไปประกอบการสมัครงาน เป็นต้น

 ดังตัวอย่างความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมในการสนทนากลุ่ม

เพื่อศึกษาหาแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตนเบื้องต้นในฐานะ 

ชาวพทุธของนสิติคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลัย

บูรพา ดังนี้

  “จากข้อมูลที่น�าเสนอเกี่ยวกับผลการวิจัยในตอนที่ 1  

ส่วนตัวมีความคิดเห็นว่า ควรมีแนวทางที่หลากหลายทั้งในรูปแบบ

กิจกรรม/โครงการ แม้กระทั่งการสอดแทรกในรายวิชา รวมถึง 

การเป็นต้นแบบที่ดีของบุคคลต่าง ๆ ซึ่งอาจจะเน้นในลักษณะของ

รูปแบบกิจกรรม/โครงการเป็นส่วนใหญ่...”  

(ผูเ้ข้าร่วมการสนทนากลุม่ รหสั 01, สนทนากลุม่, 6 มถินุายน 2564)

 “ตวัดฉินัมคีวามคดิเหน็เหมอืนท่านอาจารย์นะคะว่า ควร

มีแนวทางที่หลากหลายแต่ว่าอาจจะเน้นในลักษณะของรูปแบบ

กิจกรรม/โครงการเป็นส่วนใหญ่ ถ้ารูปแบบกิจกรรม/โครงการ 

ต้องคิดเผ่ือไปอีกว่า นิสิตมีทั้งที่เขาสนใจกิจกรรมเป็นพื้นฐานกับ 

ทีไ่ม่สนใจอะไรเลยกม็ ีไม่ห่วงกรณีพวกสนใจกิจกรรมเราจะใส่อะไรไป 

ท�าหมด แต่ห่วงพวกที่ไม่ค่อยเข้าร่วม อาจต้องมีเรื่องของแรงจูงใจ

เข้ามาเกี่ยวข้อง...”  

(ผูเ้ข้าร่วมการสนทนากลุม่ รหสั 03, สนทนากลุม่, 6 มถินุายน 2564)

  “ขอเสริมแนวความคิดเรื่องของแรงจูงใจเข้ามาเกี่ยวข้อง 

ตรงนี้อาจเป็นสิ่งที่ต้องคิดว่าแรงจูงใจคืออะไร ทางบวกหรือทางลบ 

แต่คิดว่าควรจะมีแนวทางที่จะกระตุ้นให้นิสิตเข้ามาร่วมกิจกรรม

อย่างทั่วถึง ซึ่งอาจจะอยู่ในลักษณะชั่วโมงกิจกรรม ซึ่งเป็นเงื่อนไข

ส่วนหนึง่ของการเข้าร่วมกจิกรรมของนสิติ ก่อนส�าเรจ็การศกึษา...”  

(ผูเ้ข้าร่วมการสนทนากลุม่ รหสั 07, สนทนากลุม่, 6 มถินุายน 2564)
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 “ชัว่โมงกจิกรรม น่าสนใจ เหน็ด้วยซึง่เป็นเงือ่นไขส่วนหนึง่

ของการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิตก่อนส�าเร็จการศึกษา ย่ิงกับนิสิต 

ที่ไม่ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ควรมีแนวทางที่จะ

กระตุ้นให้นิสิตเข้ามาร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึง โดยการออกแบบ 

ในลักษณะชั่วโมงกิจกรรม...”  

(ผูเ้ข้าร่วมการสนทนากลุม่ รหสั 02, สนทนากลุม่, 6 มถินุายน 2564)

 “เห็นด้วยครับ เคยไปดูงานของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ก่อน

จบภาคการศึกษาจะต้องมีชั่วโมงกิจกรรมอย่างน้อย 32 ช่ัวโมง 

ตลอด 4 ปี ก่อนจบเป็นบัณฑิต นิสิตจะต้องมีชั่วโมงกิจกรรม 

อย่างน้อย 256 ชั่วโมง เป็นต้น วิธีคิด คือ 1 ภาคการเรียน มี 4 เดือน 

1 เดือน มี 4 สัปดาห์ 1 สัปดาห์ท�า 2 ช่ัวโมง 1 ปีการศึกษา =  

64 ชั่วโมง 4 ปี นิสิตท�ากิจกรรม 256 ชั่วโมง ตัวอย่างที่พบครับ...”

(ผูเ้ข้าร่วมการสนทนากลุม่ รหสั 05, สนทนากลุม่, 6 มถินุายน 2564)

 “ควรมีแนวทางที่จะกระตุ้นให้นิสิตเข้ามาร่วมกิจกรรม

อย่างทัว่ถงึ เห็นด้วยครบั และการสอดแทรกในรายวชิาเวลาอาจารย์

สอนก็พยายามสอดแทรกตลอด และการเป็นต้นแบบที่ดี ไม่ว่า

อาจารย์จะนับถือศาสนาใดท�าได้ทุกคนครับ...”  

(ผูเ้ข้าร่วมการสนทนากลุม่ รหสั 10, สนทนากลุม่, 6 มถินุายน 2564)

 “ในส่วนของกิจกรรม/โครงการ เป็นแนวทางส่งเสริม 

ทีช่ดัเจน ส�าหรบันสิติทีม่คีวามสนใจเข้าร่วมกจิกรรมในเบือ้งต้น ควร

มีแนวทางส่งเสริมให้นิสิตท�ากิจกรรม/โครงการ โดยเสนอผ่าน 

ภาควชิาและคณะ กจิกรรมภาควชิาช่วยกรอง ช่วยสนบัสนนุส่งเสรมิ

ให้เด็กท�า ส่วนคณะก็ผลักดันงบประมาณให้เกิดกิจกรรม/โครงการ

ต่อ...”

(ผูเ้ข้าร่วมการสนทนากลุม่ รหสั 04, สนทนากลุม่, 6 มถินุายน 2564)

 “เห็นด้วยกับแนวทางท่ีเสนอมา รวมท้ังการสอดแทรก 

ในรายวชิา เช่น การบรูณาการสอดแทรกในรายวชิาจริยธรรมในชวีติ

ประจ�าวัน และการเป็นต้นแบบที่ดี ที่ต้องมีหลากหลายแนวทาง...”

(ผูเ้ข้าร่วมการสนทนากลุม่ รหสั 08, สนทนากลุม่, 6 มถินุายน 2564)

 “หากจะเน้นในลักษณะของรูปแบบกิจกรรม/โครงการ

เป็นส่วนใหญ่ เราควรแบ่งกิจกรรมเป็น 2 ลักษณะ คือ ส�าหรับนิสิต

ที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในเบ้ืองต้นและส�าหรับนิสิตที่ไม่ได้ 

ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ แต่ด�าเนินการทั้งสองรูปแบบ

นะ...”  

(ผูเ้ข้าร่วมการสนทนากลุม่ รหสั 03, สนทนากลุม่, 6 มถินุายน 2564)

 “รปูแบบ/กจิกรรม/โครงการ ในการส่งเสรมิการปฏิบตัติน 

เบ้ืองต้นในฐานะชาวพุทธ ที่จริงแม้ไม่ใช่ชาวพุทธ จะศาสนาอะไร

ก็ตามเข้าร่วมกิจกรรมได้ เพราะกิจกรรมจะออกมาในลักษณะ 

กลาง ๆ อยู่แล้ว แต่ถ้าเน้นชาวพุทธโครงการนั้นอาจจะมาจากกลุ่ม

นิสิตที่เขาอยากจัดโครงการแล้วเสนอข้ึนมา เห็นด้วยที่ว่าจะมีนิสิต

ที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในเบื้องต้นอยู่แล้ว ไม่ว่าจะกิจกรรม

อะไร และนิสิตที่ไม่ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ดังนั้น 

กบักลุ่มทีม่คีวามสนใจเบือ้งต้นกใ็ห้เขาเขียนกจิกรรม/โครงการได้เลย

จะส่งเสริมการปฏิบัติตนเบื้องต้นในฐานะชาวพุทธก็ว่าไป...”

(ผูเ้ข้าร่วมการสนทนากลุม่ รหสั 07, สนทนากลุม่, 6 มถินุายน 2564)

 “โดยส่วนตัวคิดว่าส�าหรับนิสิตที่มีความสนใจเข้าร่วม

กิจกรรมในเบื้องต้น เราอาจจะมีการประกาศเชิญชวนให้นิสิตเสนอ

กิจกรรมโครงการต่าง ๆ เข้ามาเพื่อพิจารณาด�าเนินการ ให้นิสิต 

มโีอกาสได้คดิเองขึน้มา ซึง่ตอนประกาศเชญิชวนอาจจะระบวุ่าเป็น

โครงการที่เน้นการส่งเสริมการปฏิบัติตนเบื้องต้นในฐานะชาวพุทธ

อย่างนี้ก็ท�าได้ ขึ้นอยู่กับเราประกาศเชิญชวน...” 

(ผูเ้ข้าร่วมการสนทนากลุม่ รหสั 01, สนทนากลุม่, 6 มถินุายน 2564)

  “เหน็ด้วยทีว่่าส�าหรบันสิติทีม่คีวามสนใจเข้าร่วมกจิกรรม

ในเบื้องต้น เราควรมีการประกาศเชิญชวนให้นิสิตได้เสนอกิจกรรม

โครงการต่าง ๆ เข้ามาเพื่อพิจารณาด�าเนินการ เช่น โครงการนิสิต

รักษ์ศีล 5 เป็นต้น โดยผ่านภาควิชาต้นสังกัด เพื่อน�าเสนอคณะฯ  

ให้สนับสนุนการด�าเนินการและงบประมาณต่อไป …”

(ผูเ้ข้าร่วมการสนทนากลุม่ รหสั 05, สนทนากลุม่, 6 มถินุายน 2564)

 “เห็นด้วย นิสิตที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  

ที่เราควรมีการประกาศเชิญชวนให้นิสิตได้เสนอกิจกรรมโครงการ  

ส่วนนิสิตที่ไม่ค่อยให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม อาจจะต้องได้รับ

การกระตุ้นผ่านรูปแบบกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบมากขึ้น...” 

(ผูเ้ข้าร่วมการสนทนากลุม่ รหสั 06, สนทนากลุม่, 6 มถินุายน 2564)

 “คิดว่านิสิตทั้งสองกลุ่มที่กล่าวมา เขาจะสนใจเข้าร่วม

กิจกรรม/โครงการมากขึ้น โดยมีการสร้างแรงจูงใจทางบวก เช่น  

การมอบรางวัล ใบเกียรติบัตร เป็นแรงกระตุ้น…”

(ผูเ้ข้าร่วมการสนทนากลุม่ รหสั 08, สนทนากลุม่, 6 มถินุายน 2564)

   “กิจกรรม/โครงการที่จัดข้ึนไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริม 

การปฏิบัติตนเบื้องต้นในฐานะชาวพุทธ หรือกิจกรรม/โครงการ 

อื่น ๆ ควรมีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง และเห็นด้วยกับที่จะมี

การสร้างแรงจูงใจทางบวก เช่น มีการมอบรางวัล ใบเกียรติบัตร  

เป็นแรงกระตุ้นให้นิสิตเข้ามาร่วมกิจกรรม...”

(ผูเ้ข้าร่วมการสนทนากลุม่ รหสั 02, สนทนากลุม่, 6 มถินุายน 2564)
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บุญรอด  บุญเกิด, สกุล  อ้นมา, ขันทอง  วิชาเดช

40   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2565

  “อยากจะเสนอให้คณะฯ จัดกิจกรรมออกมาในรูปแบบ

การประกวดสือ่สร้างสรรค์ โครงงาน โครงการทีส่ามารถส่งผลกระทบ 

กับตัวนิสิตโดยตรง เช่น หนังสั้น, คลิป, ประกวดมุมสร้างสรรค์ 

เป็นต้น มีสัปดาห์วันน�าเสนอให้ผลงานของนิสิตทุกทีมที่เข้าร่วม  

ให้นิสิตในคณะฯ ได้เข้าร่วมรับชม...”

(ผูเ้ข้าร่วมการสนทนากลุม่ รหสั 05, สนทนากลุม่, 6 มถินุายน 2564)

 “เห็นด้วยอย่างยิ่งเลย น่าจะจัดให้มีสัปดาห์วันน�าเสนอ 

ผลงานของนิสิต ให้นิสิตในคณะฯ ได้เข้าร่วมรับชม คนน�าเสนอก ็

ภาคภูมิใจ คนชมก็เห็นตัวอย่างแบบอย่างที่ดี...”

(ผูเ้ข้าร่วมการสนทนากลุม่ รหสั 10, สนทนากลุม่, 6 มถินุายน 2564)

 “กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดข้ึน คิดว่าถ้าดูจากผลการวิจัย 

ตอนที่ 1 จะชัดเจนว่าเราควรจัดกิจกรรม/โครงการที่เก่ียวกับเรื่อง

อะไร หรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตนของชาวพุทธอะไรบ้าง 

เช่น นิสิตร่วมสนทนาธรรมะกับพระสงฆ์ นิสิตปฏิบัติน้อยเรื่องน้ี 

ก็ควรมีกิจกรรมส่งเสริมตรงนี้ เป็นต้น...”

(ผูเ้ข้าร่วมการสนทนากลุม่ รหสั 01, สนทนากลุม่, 6 มถินุายน 2564)

 “ควรมีการกระตุ้นให้นิสิตเข้ามาร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึง 

โดยการออกแบบในลกัษณะชัว่โมงกจิกรรม ซึง่เป็นเงือ่นไขส่วนหนึง่

ของการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต ก่อนส�าเร็จการศึกษา...”

(ผูเ้ข้าร่วมการสนทนากลุม่ รหสั 07, สนทนากลุม่, 6 มถินุายน 2564)

 “เม่ือพูดถึงชั่วโมงกิจกรรมเราน่าจะใช้ให้เป็นเครื่องมือ

หนึ่งที่จะช่วยให้นิสิตได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ ภายใต้

เงื่อนไขที่นิสิตสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น นิสิตจะต้องผ่าน 

การเก็บชั่วโมงกิจกรรม และคณะฯ ออกใบทรานสคริปกิจกรรม 

ให้กับนิสิตเพื่อไปประกอบการสมัครงาน เป็นต้น...”

(ผูเ้ข้าร่วมการสนทนากลุม่ รหสั 05, สนทนากลุม่, 6 มถินุายน 2564)

 “ชอบและเห็นด้วยกับแนวคิดของอาจารย์ที่ว่า เราน่าจะ

ใช้ให้เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้นิสิตได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม/

โครงการ นิสิตจะต้องผ่านการเก็บชั่วโมงกิจกรรม และคณะฯ ออก

ใบทรานสคริปกิจกรรมให้กับนิสิตเพื่อไปประกอบการสมัครงาน 

มันดีมากตรงช่วยเพิ่มโปรไฟล์ให้นิสิตคนนั้น ๆ...”

(ผูเ้ข้าร่วมการสนทนากลุม่ รหสั 09, สนทนากลุม่, 6 มถินุายน 2564)

 “เป ็นเร่ืองที่น ่าสนใจที่คณะฯ สามารถที่จะออก 

ใบทรานสคริปกิจกรรมให้กับนิสิต ใบนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่านิสิต 

เข้าร่วมกิจกรรมอะไรบ้าง เพื่อไปประกอบการสมัครงาน เพราะ 

ทกุวนันีเ้รียนเก่งอย่างเดยีวไม่ได้ เราต้องการเดก็กจิกรรมด้วย ดงันัน้ 

การออกใบทรานสครปิกิจกรรมเป็นส่ิงทีน่่าสนใจถ้าเราท�าได้จะเป็น

ประโยชน์และเป็นโปรไฟล์ให้นิสิต...”

(ผูเ้ข้าร่วมการสนทนากลุม่ รหสั 04, สนทนากลุม่, 6 มถินุายน 2564)

 2. บทบาท/ผูร้บัผดิชอบหลกั ในการส่งเสรมิการปฏิบตัติน 

เบื้องต้นในฐานะชาวพุทธ

  จากการสนทนากลุ่มได้ให้ความคิดเห็นต่อบทบาท/

ผู ้รับผิดชอบหลักในการส่งเสริมการปฏิบัติตนเบื้องต้นในฐานะ 

ชาวพทุธไว้ว่า ผู้รบัผิดชอบควรท�าในรปูแบบคณะกรรมการด�าเนนิการ 

ทีร่่วมกนัรบัผดิชอบระหว่างผูบ้รหิารคณะ ภาควชิา และตวัแทนนสิิต 

โดยผู้รับผิดชอบหลัก ประกอบด้วย 1) คณบดี มีบทบาทเป็นผู้มี

อ�านาจในการส่ังการและอนมุตักิจิกรรมโครงการ 2) รองคณบด ีและ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต มีบทบาทเป็นผู้เสนองาน ด�าเนินการ 

และสนับสนุนกิจกรรมโครงการ 3) อาจารย์ฝ่ายพัฒนานิสิตของ 

ภาควชิา มบีทบาทเป็นผู้ประสานงาน และด�าเนนิการกจิกรรมโครงการ 

และ 4) สโมสรนิสิตฯ มีบทบาทเป็นผู้ประสานงาน ประชาสัมพันธ์ 

ด�าเนินงานกิจกรรมโครงการต่าง ๆ

 ดังตัวอย่างความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมในการสนทนากลุ่ม

เพื่อศึกษาหาแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตนเบื้องต้นในฐานะ 

ชาวพทุธของนสิติคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลัย

บูรพา ดังนี้

  “ถ้าถามว่าแล้วใครควรมีบทบาทหลักรับผิดชอบ ส่วนตัว

คิดว่าต้องร่วมมือกันนะ เพราะไม่ใช่เราท�ากิจกรรมเดียวแล้วจบ  

ผู้รบัผิดชอบอาจท�าในรปูแบบของคณะกรรมการด�าเนนิการทีร่่วมกนั 

รับผิดชอบระหว่างผู้บริหารคณะ ภาควิชา และตัวแทนนิสิต...”

(ผูเ้ข้าร่วมการสนทนากลุม่ รหสั 01, สนทนากลุม่, 6 มถินุายน 2564)

 “ข้าพเจ้ามีความคิดเห็นว่า เนื่องจากกิจกรรมหรือ

โครงการที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาน้ันมีหลากหลาย ดังนั้น  

การผลักดันและส่งเสริมการปฏิบัติตนเบื้องต้นในฐานะชาวพุทธ 

ให้แก่นสิติของคณะฯ โดยระบบุคุคลผู้รบัผดิชอบหลกั ควรพจิารณา

จากวัตถุประสงค์ของการส่งเสริมดังกล่าวก่อน กล่าวคือ ในการ 

ส่งเสรมิการปฏบิตัตินในฐานะชาวพุทธให้แก่นสิิตนัน้ มีวตัถปุระสงค์

อย่างไร และหน่วยงานหรือบุคลากรในคณะฯ กลุ่มใดที่ประสงค์จะ

สนับสนุนการส่งเสริมดังกล่าว นิสิตกลุ่มใดท่ีจะปฏิบัติหรือเข้าร่วม

กิจกรรมที่สนับสนุนการส่งเสริมดังกล่าว ควรให้เป็นสิ่งที่ผู้ผลักดัน

และนสิติพจิารณาเข้าร่วม แต่หากเป็นการส่งเสรมิด้วยวตัถปุระสงค์

หรือนโยบายของมหาวิทยาลัย ข้าพเจ้าคิดเห็นว่า คณะฯ ควรเป็น

ผู้รับผิดชอบหลักและมีบทบาทในการส่งเสริมดังกล่าว…”

(ผูเ้ข้าร่วมการสนทนากลุม่ รหสั 04, สนทนากลุม่, 6 มถินุายน 2564)
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 “มีความคิดเห็นว่า ควรเป็นความรับผิดชอบระหว่าง 

ผูบ้ริหารคณะ ภาควชิา และตวัแทนนสิติ อาจต้องมทีัง้ผูร้บัผดิชอบหลัก 

มีการแบ่งผู้ด�าเนินการ ผู้ประสานงานถึงจะส�าเร็จ...” 

(ผูเ้ข้าร่วมการสนทนากลุม่ รหสั 02, สนทนากลุม่, 6 มถินุายน 2564)

  “เห็นด้วยว่า ต้องร่วมมือกัน โดยผู้รับผิดชอบหลัก ๆ  อาจ

จะประกอบด้วย 1) คณบดี 2) รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

พัฒนานิสิต 3) อาจารย์ฝ่ายพัฒนานิสิตของภาควิชา และ 4) สโมสร

นิสิตฯ ...”

(ผูเ้ข้าร่วมการสนทนากลุม่ รหสั 05, สนทนากลุม่, 6 มถินุายน 2564)

  “ในที่นี้คณบดี เป็นผู้มีอ�านาจในการสั่งการและอนุมัติ

กิจกรรมโครงการต่าง ๆ ของคณะต้องรับรู้รับทราบอยู่แล้ว ส่วน 

รองคณบดี หรือแม้แต่ผู ้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ก็อาจเป็น 

ผู้เสนองาน ด�าเนินการ และสนับสนุนกิจกรรมโครงการต่าง ๆ 

เป็นต้น...”

(ผูเ้ข้าร่วมการสนทนากลุม่ รหสั 06, สนทนากลุม่, 6 มถินุายน 2564)

 “แม้กระท่ังภาควิชาก็ต้องมีอาจารย์ฝ่ายพัฒนานิสิตของ

ภาควชิา ซึง่กจ็ะมบีทบาทในการเป็นผูป้ระสานงาน และด�าเนนิการ

กจิกรรมโครงการต่าง ๆ  ทีน่สิติเสนอผ่านภาค และทีส่�าคญัคอื สโมสร

นิสิตฯ ที่ต้องช่วยกัน คือ เป็นผู้ประสานงาน ประชาสัมพันธ์ ด�าเนิน

งานกิจกรรมโครงการต่าง ๆ…”

(ผูเ้ข้าร่วมการสนทนากลุม่ รหสั 03, สนทนากลุม่, 6 มถินุายน 2564)

 “เห็นด้วยอย่างย่ิง โดยเฉพาะภาควิชาท่ีค่อนข้างใกล้ชิด

นิสิต ซึ่งภาควิชาอาจด�าเนินการมอบหมายให้มีอาจารย์ฝ่ายพัฒนา

นิสิตของภาควิชา ในการเป็นผู้ประสานงาน ให้ค�าปรึกษา กระตุ้น

การด�าเนินการกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ให้ลุล่วง...”

(ผูเ้ข้าร่วมการสนทนากลุม่ รหสั 07, สนทนากลุม่, 6 มถินุายน 2564)

   

 “ทางสโมสรฯ มีความยินดีและเห็นว่าสโมสรนิสิตเอง  

ควรมบีทบาทเป็นผูป้ระสานงาน ประชาสมัพนัธ์ ด�าเนนิงานกจิกรรม

โครงการต่าง ๆ  เพราะจะท�าให้การพฒันานสิติมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้

ยินดีให้ความร่วมมือทุก ๆ กิจกรรม/โครงการ...”

(ผูเ้ข้าร่วมการสนทนากลุม่ รหสั 10, สนทนากลุม่, 6 มถินุายน 2564)

 4. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

  จากการสนทนากลุ่มได้ให้ความคิดเห็นอื่น ๆ ไว้ว่า  

ในภาพรวมของนสิติคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยั 

บูรพา ประกอบด้วย นิสิตที่นับถือพุทธศาสนา นิสิตที่นับถือศาสนา

อื่น ๆ และนิสิตที่ไม่นับถือศาสนาใด ถ้ามองว่าหลักธรรมค�าสอน 

ของพุทธศาสนาเป็นค�าสอนที่เป็น “สากล” มนุษย์ทุกคนก็สามารถ

เข้าถึงได้โดยไม่ได้แยกศาสนา ดังน้ันการส่งเสริมให้นิสิตปฏิบัติตน

เบ้ืองต้นก็สามารถด�าเนินการได้กับนิสิตทุกคน โดยการสร้างและ

ปลูกฝังให้เป็น “คุณลักษณะเด่น” ของนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เช่น เน้นการส่งเสริมด้านความ

ซ่ือสัตย์สุจริต ด้านการรับผิดชอบต่อสังคม ด้านการรู้จักกาลเทศะ 

ด้านการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ หรือการมีน�้าใจช่วยเหลือผู้อื่น เป็นต้น

 ดังตัวอย่างความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมในการสนทนากลุ่ม

เพือ่ศึกษาหาแนวทางส่งเสรมิการปฏิบตัตินเบือ้งต้นในฐานะชาวพทุธ 

ของนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

ดังนี้

 “ในภาพรวมของนสิติคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบด้วย นิสิตที่นับถือพุทธศาสนา นิสิตที่

นับถือศาสนาอื่น ๆ และนิสิตที่ไม่นับถือศาสนาอะไรเลย ถ้ามองว่า

หลักธรรมค�าสอนของพุทธศาสนา เป็นค�าสอนที่เป็น “สากล”  

หมายถึง มนุษย์ทุกคนก็สามารถเข้าถึงได้โดยไม่ได้แยกศาสนา  

ดงันัน้ การส่งเสรมิให้นสิิตปฏิบตัตินเบือ้งต้นกส็ามารถด�าเนนิการได้

กับนิสิตทุกคน...”

(ผูเ้ข้าร่วมการสนทนากลุม่ รหสั 05, สนทนากลุม่, 6 มถินุายน 2564)

 “เหน็ด้วยนะ ขอเสนอเป็นข้อเสนอแนะเพ่ิมเตมิแล้วกนัว่า 

กิจกรรมใดก็ตามหากจัดแล้วเป็นกลาง ๆ ก็ควรให้นิสิตเข้าอย่าง

หลากหลายศาสนา แม้เราจะมเีป้าหมายเพือ่พฒันาการปฏบิตัใินเชงิ

พุทธก็ตาม...”

(ผูเ้ข้าร่วมการสนทนากลุม่ รหสั 04, สนทนากลุม่, 6 มถินุายน 2564)

 “คิดว่ากิจกรรม/โครงการที่จัดอาจเน้นการส่งเสริม 

“คุณลักษณะเด่น” ของนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

เช่น เน้นการส่งเสริมด้านความซื่อสัตย์สุจริต ด้านการรับผิดชอบ 

ต่อสังคม ด้านการรู้จักกาลเทศะ ด้านการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ หรือ 

การมีน�้าใจช่วยเหลือผู้อื่น เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นลักษณะท่ีดีของ 

ชาวพุทธเช่นกัน...”

(ผูเ้ข้าร่วมการสนทนากลุม่ รหสั 06, สนทนากลุม่, 6 มถินุายน 2564)

  “ดีนะ ถ้าเราคิดว่ากิจกรรม/โครงการนั้นไม่ได้มุ่งเน้นแค่

นิสิตชาวพุทธ แต่นิสิตอื่น ๆ เข้าร่วมได้จะดีมาก เพราะทุกศาสนา

สอนให้คนเป็นคนดีหมด เราควรเลือกท�ากิจกรรมที่ตอบโจทย์ได้ทั้ง

การส่งเสริมความเป็นพุทธและความเป็นคนดีของศาสนาอื่น ๆ ได้ 

หรือมีกิจกรรมอย่างหลากหลาย...”

(ผูเ้ข้าร่วมการสนทนากลุม่ รหสั 03, สนทนากลุม่, 6 มถินุายน 2564)
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อภิปรายผล
 จากผลการศกึษาวจิยัพบว่า แนวทางส่งเสรมิการปฏิบตัติน 

เบ้ืองต้นในฐานะชาวพทุธของนสิติคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา ควรมีแนวทางทั้งในรูปแบบกิจกรรม/โครงการ 

การบรูณาการสอดแทรกในรายวชิาจรยิธรรมในชีวติประจ�าวนั และ

การเป็นต้นแบบที่ดี การพัฒนานิสิตซึ่งเป็นกลุ ่มเยาวชนถือว่า 

มีความส�าคัญอย่างมาก โดยเฉพาะหลักธรรมค�าสั่งสอนทางศาสนา 

เช่น ศีล 5 เนื่องจากพระพุทธศาสนามีความส�าคัญอย่างยิ่งในทุก ๆ 

ระดับ ตั้งแต่ระดับบุคคล สังคม ประเทศชาติ รวมไปถึงระดับ 

โลกด้วย โดยเฉพาะความส�าคญัต่อเยาวชนในยุคปัจจบุนั สอดคล้อง

กับที่ วิมล  จิโรจพันธุ์ (2548: 89) ได้กล่าวไว้ว่า เยาวชน หมายถึง 

ผู้ที่มีอายุระหว่าง 13-18 ปี ซึ่งผู้ที่อยู่ในวัยนี้ถือว่ายังไม่เจริญเต็มที่

ทัง้ทางร่างกายและจติใจ อกีทัง้ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ  ยงัมน้ีอย 

โดยเฉพาะในด้านจิตใจยังขาดความอดทน ขาดความสุขุมรอบคอบ 

ขาดความยับยั้งชั่งใจในการกระท�า มีความรู้สึกต่อปัญหาที่เกิดขึ้น

ค่อนข้างรุนแรง แต่ในขณะเดยีวกนัผูท้ีอ่ยูใ่นวยันีม้คีวามกระตอืรอืร้น

ที่จะเสาะแสวงหาความรู้ แสวงหาประสบการณ์ใหม่ ๆ และมีความ

ต้องการอยากรู้อยากเห็นเป็นทวีคูณ โดยปราศจากการกล่ันกรอง 

ในเหตุผล ถ้าได้รับประสบการณ์ในทางบวกก็จะเกิดประโยชน์เป็น

อย่างมาก แต่ถ้าได้รับประสบการณ์ในทางลบ ก็จะน�าความหายนะ

มาสูต่นเองและสงัคม สิง่ทีจ่ะให้ประสบการณ์ในทางบวกแก่เยาวชน

อย่างหนึ่งในปัจจุบันน้ี คือ หลักธรรมค�าสั่งสอนทางศาสนา แต่

เยาวชนบางคนอาจมีความเห็นว่าเรื่องศาสนานั้นเป็นเรื่องล้าสมัย 

ควรจะเป็นเรื่องของคนแก่เท่านั้น เพราะว่าเยาวชนสมัยใหม่นี้ 

ถูกมอมเมาจากวัฒนธรรมของคนในเมือง ซ่ึงเต็มไปด้วยสิ่งยั่วยุ 

ให้หลงใหลและหลงตดิอยูใ่นวตัถนุยิมและบรโิภคนยิม จนไม่มโีอกาส

ที่จะนึกถึงเรื่องศาสนา ถึงแม้จะมีโอกาสในบางครั้งก็มองเห็นเร่ือง

ศาสนาแต่เพียงเปลือกนอก เช่น มองเห็นวัดวาอาราม โบสถ์ วิหาร 

นักบวช และก็เข้าใจว่านั่นคือ ศาสนา ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจ

ในทางที่ถูกต้อง เยาวชนควรท�าความเข้าใจเสียใหม่ว่าศาสนา 

ไม่ใช่เร่ืองของคนแก่ แต่ศาสนามีความจ�าเป็นอย่างยิ่งแก่ชีวิต 

ทุกระดับทุกวัย และศาสนาไม่ได้อยู่ที่วัดหรือโบสถ์ แต่ศาสนาอยู่ที่

ตัวของเราเอง ท�าให้เป็นคนไม่ล้าสมัย และสามารถก้าวทันโลก 

ทุกจังหวะ โดยเฉพาะการปฏิบัติตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา

จะช่วยให้ก้าวทนัโลกหรอืเป็นคนทนัสมยั และจากผลการวจิยัพบว่า 

การส่งเสริมการปฏิบัติตนเบื้องต้นในฐานะชาวพุทธของนิสิตคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อาจเน้นใน

ลกัษณะของรปูแบบกจิกรรม/โครงการเป็นส่วนใหญ่ แบ่งเป็นส�าหรบั

นิสติทีม่คีวามสนใจเข้าร่วมกจิกรรมในเบือ้งต้น ควรมแีนวทางส่งเสรมิ 

โดยภาควิชาและคณะ ส�าหรับนิสิตที่ไม่ได้ให้ความสนใจเข้าร่วม

กจิกรรมต่าง ๆ  ควรมแีนวทางทีจ่ะกระตุน้ให้นสิติเข้ามาร่วมกจิกรรม

อย่างทั่วถึง โดยการออกแบบในลักษณะช่ัวโมงกิจกรรมซึ่งเป็น

เง่ือนไขส่วนหนึ่งของการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิตก่อนส�าเร็จ 

การศกึษา โดยรปูแบบ/กจิกรรม/โครงการ ในการส่งเสรมิการปฏบิติัตน 

เบื้องต ้นในฐานะชาวพุทธมีกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบ  

มีการสร้างแรงจูงใจทางบวก และมีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง 

ซึ่งจะเป็นแรงกระตุ้นให้นิสิตสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ 

ต่าง ๆ  ทีจ่ดัมากขึน้ ส่วนผูร้บัผดิชอบควรท�าในรปูแบบคณะกรรมการ

ด�าเนินการที่ร่วมกันรับผิดชอบระหว่างผู้บริหารคณะ ภาควิชา และ

ตัวแทนนิสิต ซึ่งเป็นความร่วมมือกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อ 

การร่วมมอืกนัในการส่งเสริมการปฏบัิตตินเบือ้งต้นในฐานะชาวพทุธ

ของนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตน

เบ้ืองต้นในฐานะชาวพุทธดังกล่าวยังสามารถน�าไปประยุกต์ใช้กับ

สถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ได้อีกด้วย เช่น รูปแบบกิจกรรม/โครงการ 

การบูรณาการสอดแทรกในรายวิชาต่าง ๆ และการเป็นต้นแบบที่ดี 

เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะการน�าผลการวิจัยไปใช้

  1. แนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตนเบื้องต้นในฐานะ 

ชาวพทุธของนสิติคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลัย

บรูพา ควรมแีนวทางทัง้ในรปูแบบกจิกรรม/โครงการ การสอดแทรก

ในรายวิชา และการเป็นต้นแบบที่ดี โดยอาจเน้นในลักษณะของ 

รูปแบบกิจกรรม/โครงการเป็นส่วนใหญ่ ควรมีแนวทางส่งเสริมโดย

ภาควชิาและคณะ มีแนวทางท่ีจะกระตุน้ให้นสิติเข้ามาร่วมกจิกรรม

อย่างทั่วถึง โดยการออกแบบในลักษณะชั่วโมงกิจกรรมซึ่งเป็น

เง่ือนไขส่วนหนึ่งของการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต ก่อนส�าเร็จ 

การศึกษา

 2. รูปแบบกิจกรรมในการส่งเสริมควรมีหลากหลาย 

รปูแบบ โดยคณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา 

จัดกิจกรรมออกมาในรูปแบบการประกวดส่ือสร้างสรรค์ โครงงาน 

โครงการที่สามารถส่งผลกระทบกับตัวนิสิตโดยตรง เช่น หนังสั้น 

คลิป มุมสร้างสรรค์ เป็นต้น มีการสร้างแรงจูงใจทางบวก เช่น  

มีการมอบรางวัล ใบเกียรติบัตรเป็นแรงกระตุ้นให้นิสิตเข้ามาร่วม

กิจกรรม 

 3. ผู้รบัผิดชอบหลัก ในการส่งเสรมิการปฏิบตัตินเบือ้งต้น 

ในฐานะชาวพุทธ อาจท�าในรูปแบบกรรมการด�าเนินการที่ร่วมกัน

รับผิดชอบระหว่างผู้บริหารคณะ ภาควิชา และตัวแทนนิสิต โดย 

ผู้รับผิดชอบหลักประกอบด้วย 1) คณบดี 2) รองคณบดี และ 

ผู ้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต 3) อาจารย์ฝ่ายพัฒนานิสิตของ 

ภาควิชา มีและ 4) สโมสรนิสิตฯ 
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 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรมีการศึกษาวิจัยการปฏิบัติตนเบ้ืองต้นในฐานะ

ชาวพุทธของเยาวชนภาคตะวันออก ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึง

มัธยมศึกษา เพ่ือให้ทราบข้อมูลพื้นฐานระดับการปฏิบัติตนของ

เยาวชนในการน�าไปสู่แนวทางการส่งเสริมในเบื้องต้นต่อไป

 2. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพถึงแนวปฏิบัติที่ดี 

ในการส่งเสริมการปฏิบัติตนเบื้องต้นในฐานะชาวพุทธของเยาวชน 

เพื่อเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมการปฏิบัติตนที่ดีต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
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ส่วนงานมหาวิทยาลัยบูรพา ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

เลขที่สัญญา Huso 13/2563 ผู้วิจัยขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

เอกสารอ้างอิง
คณะเทคโนโลยีและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร.  (2563).   

 หวั่น!	 เด็กรุ่นใหม่ไม่สนใจธรรมะ	 เหตุมองว่าน่าเบื่อ.   

 เข้าถึงได้จาก http://www.ictsilpakorn.com/ict 

 media/detail.php?news_id=118#.XqQZV2gzZPZ.

คูณ  โทขันธ์.  (2537).  พุทธศาสนากับชีวิตประจ�าวัน.  

 กรุงเทพมหานคร: ส�านักพิมพ์โอเดียนสโตร์.

บุญรอด  บุญเกิด และคณะ.  (2564).  รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์	 

	 โครงการการศึกษาและแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตน 

	 เบื้องต้นในฐานะชาวพุทธของนิสิต	คณะมนุษยศาสตร ์

	 และสงัคมศาสตร์	มหาวทิยาลยับรูพา.  ชลบรุ:ี มหาวทิยาลัย

 บูรพา.

ผู ้เข้าร่วมการสนทนากลุ ่ม รหัส 01.  (2564, 6 มิถุนายน).   

 ผู ้เชี่ยวชาญ/ผู ้ทรงคุณวุฒิทางด้านพระพุทธศาสนา.  

 สนทนากลุ่ม.

ผู ้เข้าร่วมการสนทนากลุ ่ม รหัส 02.  (2564, 6 มิถุนายน).   

 ผู ้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการส่งเสริมศาสนา  

 ศิลปะ และวัฒนธรรม. สนทนากลุ่ม.

ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม รหัส 03.  (2564, 6 มิถุนายน).  ผู้บริหาร.   

 สนทนากลุ่ม.

ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุม่ รหสั 04.  (2564, 6 มถินุายน).  คณาจารย์ 

 ผู้สอน.  สนทนากลุ่ม.

ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุม่ รหสั 05.  (2564, 6 มถินุายน).  คณาจารย์ 

 ผู้สอน.  สนทนากลุ่ม.

ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม รหัส 06.  (2564, 6 มิถุนายน).  นิสิต.  

 สนทนากลุ่ม.

ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม รหัส 07.  (2564, 6 มิถุนายน).  นิสิต.   

 สนทนากลุ่ม.

ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม รหัส 08.  (2564, 6 มิถุนายน).  นิสิต.  

 สนทนากลุ่ม.

ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม รหัส 09.  (2564, 6 มิถุนายน).  นิสิต.   

 สนทนากลุ่ม.

ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม รหัส 10.  (2564, 6 มิถุนายน).  นายก 

 สโมสร.  สนทนากลุ่ม.

วิมล  จิโรจพันธุ์.  (2548).  พุทธประวัติ.  กรุงเทพมหานคร:  

 แสงดาว.

ศุภกิจ  วงศ์วิวัฒนานุกิจ.  (2555).  พจนานุกรมศัพท์การวิจัยและ 

	 สถิติ.  กรุงเทพมหานคร: ส�านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ ์

 มหาวิทยาลัย.

ส�านักข่าวอิศรา.  (2558).  ค้นค�าตอบ...ท�าไมคนไทยห่างไกลวัด.   

 เข้าถงึได้จาก https://www.isranews.org/thaireform- 

 other-news/40254-temple_40254.html.



มห
าว
ิทย

าล
ัยร

าช
ภัฏ

รำ
ไพ
พร

รณ
ี

ธธนนต์  นิยมญาติ, เพ็ญพนอ  พ่วงแพ

44   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2565

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถการคิดเชิงระบบของนักเรียน	

ที่จัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการสอนแบบตกผลึก

The	Study	of	Achievement	and	System	Thinking	Ability	for	Student	by	

Using	the	Crystal-Based	Instructional	Model

ธธนนต์		นิยมญาต*ิ, เพ็ญพนอ  พ่วงแพ

Thathanon  Niyomyart, Phenphanor  Phuangphae

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม 73000

Faculty of Education, Silpakorn University, Nakornpathom 73000 Thailand

*Corresponding author E-mail: thathanon.joke@gmail.com

(Received: September 27, 2021; Revised: November 19 2021; Accepted: December 13 2021)

บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง มลพิษทางสิ่งแวดล้อมของนักเรียน ก่อนและหลัง

การจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการสอนแบบตกผลึก 2) เปรียบเทียบความสามารถการคิดเชิงระบบของนักเรียน ก่อนและหลัง 

การจดัการเรยีนการสอนด้วยกระบวนการสอนแบบตกผลึก 3) ศกึษาความคดิเหน็ของนกัเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปีที ่3 ทีม่ต่ีอการจดัการเรยีน

การสอนด้วยกระบวนการสอนแบบตกผลึก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 จ�านวน 36 คน โรงเรียน 

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เคร่ืองมือท่ีใช้ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบวัดความสามารถการคิดเชิงระบบ  

3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ และ 4) แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที  

ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการสอนแบบตกผลึก มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง มลพิษ 

ทางสิ่งแวดล้อมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนด้วย 

กระบวนการสอนแบบตกผลกึ มคีวามสามารถในการคดิเชงิระบบหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมนัียส�าคญัทางสถิตทิีร่ะดับ .05 3) นกัเรยีน

มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการสอนแบบตกผลึก ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

คือ ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ รองลงมา คือ ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ และด้านกิจกรรมการเรียนรู้

ค�าส�าคัญ : การเรียนการสอนด้วยกระบวนการสอนแบบตกผลึก, มลพิษทางสิ่งแวดล้อม, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, การคิดเชิงระบบ
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Abstract
 The objectives of this research were to: compare students’ learning achievements on environmental  

pollution before and after teaching by using the crystal-based instructional model, 2) to compare the students’ 

systematic thinking abilities before and after teaching by using the crystal-based instructional model, and 3) study 

the opinions of Mathayomsuksa 3 students towards the teaching by using the crystal-based instructional model.  

The sample was a group of 36 Mathayomsuksa 3/5, Prommanusorn Phetchaburi School. The instruments used for 

gathering data consisted of 1). lesson plans, 2) a competency test on systematic thinking, 3) an achievement test, 

and 4) a questionnaire. The gathered data were analyzed by using the mean, standard deviation and t-test. The results 

of the study were as follows: 1) the students’ learning achievement on environmental pollution after being taught 

by using the crystal-based instructional model was higher than before with statistically significant level at .05,  

2) students who were taught by using a crystal-based instructional model had higher systematic thinking ability than 

before with a statistically significant level at .05, 3) the students’ opinion towards teaching using crystal-based  

instructional model overall was at the highly agreeable level; the aspect with the highest mean was the benefit from 

learning, followed by the learning atmosphere, and the learning activities.

Keywords : Crystal-based Instructional Model, Environmental Pollution, Learning Achievement, Systematic Thinking
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บทน�า
 ในปัจจบุนัความก้าวหน้าทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ได้อ�านวยความสะดวกสบายให้แก่ชวีติความเป็นอยูข่องมนษุย์มากขึน้ 

ขณะเดียวกันอันตรายที่มีต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์  อันเนื่องมา

จากความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมได้ทวีมากขึ้นเช่นกัน รวมทั้ง

ปัญหาประชากรที่ก�าลังจะล้นโลก ประเทศที่มั่งคั่งในทางเศรษฐกิจ

ทีไ่ด้พัฒนาความก้าวหน้าทางอตุสาหกรรม ก�าลงัเผชญิกบัสถานการณ์ 

ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม (นิวัติ  เรืองพานิช, 2556: 309) ซึ่งมลพิษ

สิง่แวดล้อมเหล่านี ้นบัวนัยิง่ทวคีวามรนุแรงเพ่ิมมากขึน้ ส่งผลกระทบ 

ไปทั่วโลก แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ได้กล่าวไว้ว่า 

ในการด�าเนนิการให้บรรลเุป้าหมายการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อมและการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม จ�าเป็น

อย่างยิง่ทีภ่าคการศกึษาต้องเข้ามามบีทบาทส�าคญัในการให้ความรู้

ทักษะ สร้างทัศนคติและความตระหนักแก่นักเรียน รับผิดชอบต่อ 

สิง่แวดล้อม สามารถปรับตวัในโลกท่ีมกีารเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติ

อย่างรวดเร็วและรุนแรง มีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบ 

ในการกระท�าของตน พร้อมท้ังเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร 

ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีสามารถปรับตัว

ได้ในสภาพอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงและการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 

เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม (ส�านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา, 2560: 

126) จงึมคีวามจ�าเป็นทีค่วรท�าให้นกัเรยีนต้องมคีวามเข้าใจทีถ่กูต้อง 

ในเรือ่งความเสือ่มโทรมทางสิง่แวดล้อม สถานการณ์ด้านสิง่แวดล้อม

และทรัพยากรธรรมชาติในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ซึ่งเกี่ยวพันกับ

เนื้อหาของวิชาสังคมศึกษาในสาระภูมิศาสตร์ ท่ีช่วยให้นักเรียน 

เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลก ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ 

สิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ วิถีการด�าเนินชีวิต เพื่อให้รู้

เท่าทัน ปรับตัวตามการเปล่ียนแปลงของสิ่งแวดล้อม ตลอดจน

สามารถใช้ทักษะ กระบวนการ ความสามารถทางภูมิศาสตร์ และ

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

ตามสาเหตุและปัจจัย อันจะน�าไปสู่การปรับใช้ในการด�าเนินชีวิต 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2560: 2) ซ่ึง แมรี่ รีน คอก บราวเม็น  

(Bowman, 1974: 183) กล่าวว่า การเรียนรู้ในเรื่องปัญหาทาง 

สิง่แวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาตใินภูมภิาคต่าง ๆ  ของโลก จ�าเป็น

อย่างยิ่งเพราะในปัจจุบันท่ัวโลกได้ให้ความสนใจในสถานการณ ์

ของทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทุก ๆ ภูมิภาคต่าง ๆ และส่งผล

ต่อมลพิษทางสิ่งแวดล้อมตามมามากมาย 

 ในการจัดการเรียนการสอนส่วนใหญ่ ไม่ได้สร้างความ

ตระหนกัให้แก่นกัเรยีนถงึเรือ่งราวมลพษิสิง่แวดล้อมและทรพัยากร 

ธรรมชาติที่มีความเสื่อมโทรมบนโลก นักเรียนก็จะยิ่งท�าลาย 

สิ่งแวดล้อมให้แย่ลงไปอีก การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและที่ได้ผล 

อย่างถาวร ควรด�าเนินการโดยใช้การศึกษาเข้ามาปลูกฝังความคิด

ให้กบัมนษุย์ ซึง่จ�าเป็นต้องอาศยัวธิกีารทีเ่หมาะสมกบันกัเรยีน ทีจ่ะ

ท�าให้นกัเรยีนได้เกดิความเข้าใจในเรือ่งมลพษิทางสิง่แวดล้อมได้นัน้ 

นักเรียนจะต้องสามารถวิเคราะห์ ค้นหาสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหา

ทางสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ผลกระทบที่ตามมา และส่งผลต่อตนเอง

อย่างไร เพ่ือได้สร้างความรู้สึกว่า ปัญหาที่อยู่ไกลตัวเรานั้น ไม่ได้ 

ห่างไกลตัวอย่างที่คิด และนักเรียนมักมุ่งเน้น มองปัญหาที่ใกล้ตัว

และจะสนใจเพียงแค่ปัญหาที่ตนเองได้รับผลกระทบโดยตรง แต ่

หารู้ไม่ว่าส่ิงที่เกิดขึ้นบริเวณอื่นนั้น การเกิดมลพิษทางส่ิงแวดล้อม

อย่างใดอย่างหนึ่งนั้น ล้วนเกี่ยวพันกันเสมอ ส่งผลถึงกันเสมอ ทั้งนี้

สาเหตุที่ส�าคัญของมลพิษทางสิ่งแวดล้อมเกิดจากการขาดความรู้

ความเข้าใจที่ถูกต้อง ขาดเจตคติ การนึกคิด ค่านิยมที่เอื้อต่อ 

สิ่งแวดล้อม จึงจะต้องพัฒนาคนให้มีแนวคิด ในการอนุรักษ์ 

สิง่แวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาต ิเพือ่รกัษาสภาพแวดลอ้มให้คง

อยูอ่ย่างยัง่ยนืจะต้องให้ความรูแ้ก่คนทกุระดบัในสงัคม เนือ่งจากทกุ

คนมส่ีวนร่วมในการใช้ทรพัยากรและมส่ีวนร่วมท�าให้สภาพแวดล้อม

เปลี่ยนแปลงไป ควรปลูกฝังจิตส�านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้นักเรียน (ส�านักงานเลขาธิการสภา 

การศึกษา, 2560: 14) โดยเฉพาะการสร้างความสามารถในเรื่อง 

การคิดที่ให้ความส�าคัญกับการมองอย่างเป็นระบบเพื่อให้เห็น 

ความสัมพันธ์ระหว่างกัน การพึ่งพาอาศัยกัน ซึ่งในปัจจุบันผู้เรียน 

มคีวามบกพร่องในการวเิคราะห์ถงึความสัมพนัธ์ของส่ิงต่าง ๆ  อย่าง

เป็นระบบดัง่ที ่เซงเก้ (Senge, 1999: 12) กล่าวว่า  การคดิเชงิระบบ 

บูรณาการวินัยทั้งหมดเข้าด้วยกัน เป็นวินัยที่เช่ือมองค์ความรู้ทาง

ทฤษฎีกับการปฏิบัติ วิเคราะห์ในภาพรวมถึงความสัมพันธ์ โดยต้อง

น�าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาความคิดของนักเรียน

 โดยกระบวนการเรียนการสอนแบบตกผลึก (Crystal- 

based Learning) เป็นรปูแบบการจดัการเรยีนการสอนทีมุ่ง่เน้นให้

นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในส่ิงที่ตนสนใจใคร่รู้จากแหล่ง

ข้อมูลที่หลากหลาย โดยน�าเอาข้อมูลดังกล่าวมาคิดวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ ประเมินค่าสกัดออกมาเป็นข้อความรู้ตามความเข้าใจ 

ของผู้ที่ศึกษา (อลิศรา  ชูชาติ, อมรา  รอดดารา และ สร้อยสน   

สกลรักษ์, 2549: 54) สอดคล้องกับ ไพฑูรย์  สินลารัตน์ (2557: 

118) ได้กล่าวถึง การตกผลึกทางปัญญาช่วยให้นักเรียนในการ

ประเมนิค่าองค์ความรูท้ีศ่กึษาหรอืสร้างขึน้มาใหม่ มาท�าความเข้าใจ

อย่างลึกซึ้ง ครบถ้วน รอบด้าน รู้ถึงเหตุผลเบื้องหลัง จนประจักษ์

อย่างชัดแจ้งในความรู้นั้น พร้อมบูรณาการเข้ากับสภาพแวดล้อมได้

อย่างสมบูรณ์ (Voutsina, 2012: 193-214) กล่าวว่า เด็กที่มีความ

สามารถในการแก้ปัญหา จะมคีวามสามารถในการเรยีนรูส้ถานการณ์

ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว กระบวนการเรียนการสอนแบบ 

การตลกผลึกทางปัญญาจะช่วยการเรียนรู้สถานการณ์ปัญหา 

ทางส่ิงแวดล้อมได้ดีและช่วยพัฒนาความสามารถการคิดเชิงระบบ 

โดยกระบวนการเรยีนการสอนแบบการตลกผลึกทางปัญญาเป็นการ

จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้
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ที่ตนเองสนใจใคร่รู้จากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย โดยน�าเอาข้อมูล

ดังกล่าวมาคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า ซึ่งเป็นการพัฒนา

ความสามารถทางการคิดเชิงระบบให้เกิดแก่นักเรียน แล้วสกัด 

ออกมาเป็นความรู้ความเข้าใจที่คงทนแก่นักเรียน และออกมาเป็น

ผลงานที่สะท้อนความคิดเชิงระบบ ตามขั้นตอนของการสร้างวงจร

ปัญหาตามเหตุและผล 

 ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ท�าการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนรู้และความสามารถการคิดเชิงระบบ เรื่อง มลพิษทาง

สิง่แวดล้อม โดยใช้การจดัการเรยีนรู ้ด้วยกระบวนการเรยีนการสอน

แบบตกผลึก ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อพัฒนา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู ้และความสามารถการคิดเชิงระบบ  

ให้นกัเรียนมคีวามรูค้วามเข้าใจเก่ียวกบัเนือ้หามลพิษทางสิง่แวดล้อม 

ท�าให้นักเรียนเกิดความตระหนักในเรื่องมลพิษทางสิ่งแวดล้อมได้

อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย
 1. เพือ่เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน เรือ่ง มลพิษ

ทางสิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและ

หลงัการจัดการเรยีนการสอนโดยใช้กระบวนการเรยีนการสอนแบบ

ตกผลึก

 2. เพือ่เปรยีบเทยีบความสามารถในการคิดเชงิระบบของ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการจัดการเรียน

การสอนโดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบตกผลึก

 3. เพื่อ ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวน 

การเรียนการสอนแบบตกผลึก

ค�าถามของการวิจัย
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง มลพิษทางสิ่งแวดล้อม

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนการสอน 

โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบตกผลึกสูงกว่าก่อนเรียน 

หรือไม่

 2. ความสามารถในการคิดเชิงระบบของนักเรียนระดับ

ชัน้มธัยมศึกษาปีที ่3 ทีจ่ดัการเรยีนการสอนโดยใช้กระบวนการเรยีน

การสอนแบบตกผลึกสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่

 3. ความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนการสอน

แบบตกผลึก อยู่ในระดับใด

กรอบแนวคิดในการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัย

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการเรียน 

การสอนแบบตกผลึก พัฒนาความสามารถการคิดเชิงระบบจาก

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัย ได้ดังนี้

ภาพที่	1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตัวแปรต้น
การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนการสอน

แบบตกผลึก	(Crystal-based	Learning)	

มีขั้นตอนดังนี้

ขั้นที่ 1 วางแผนการเรียนรู้

ขั้นที่ 2 น�าเสนอและอภิปราย

ขั้นที่ 3 ประมวลและปรับแก้

ขั้นที่ 4 ตกผลึก

ตัวแปรตาม
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง

 มลพิษทางสิ่งแวดล้อม

2. ความสามารถการคิดเชิงระบบ

3. ระดับความคิดเห็นที่มีต่อการจัด

 การเรียนการสอนโดยใช้

 กระบวนการเรียนการสอน

 แบบตกผลึก

สมมติฐานของการวิจัย
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่อง มลพิษ 

ทางสิ่งแวดล้อม ท่ีได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวน 

การเรียนการสอนแบบตกผลึกสูงกว่าก่อนเรียน

 2. ความสามารถในการคดิเชงิระบบของนกัเรยีนทีไ่ด้รบั

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบ

ตกผลึกสูงกว่าก่อนเรียน

 3. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียน 

การสอนโดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบตกผลึกอยู่ในระดับ

มาก

ขอบเขตการวิจัย
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 3 จ�านวน 6 ห้องเรียน มีนักเรียนจ�านวน 285 คน
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 กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย ได้แก่ นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา

ปีที่ 3/5 จ�านวน 36 คน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของ

โรงเรยีนพรหมานสุรณ์จงัหวดัเพชรบรุ ีซึง่ได้มาโดยการสุม่อย่างง่าย 

(Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม

 ระยะเวลาในการด�าเนนิการทดลองสอน 3 คาบต่อสปัดาห์ 

จ�านวน 12 คาบ คาบละ 50 นาที โดยท�าการสอน รวม 4 สัปดาห์ 

ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประโยชน์ที่ได้รับ
 1. เป็นแนวทางให้ครูในการเลือกใช้เทคนิคการสอน 

การคิดเชิงระบบไปปรับปรุงการเรียนการสอนการคิดเชิงระบบให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 2. เป็นแนวทางส�าหรับครูในการพัฒนากิจกรรมการจัด 

การเรียนการสอนเพื่อสร้างความสามารถการคิดเชิงระบบในการใช้

กระบวนการเรียนการสอนแบบตกผลึก

 3. เปน็แนวทางในการน�าไปปรับใชใ้นการเรยีนการสอน

วิชาอื่น ๆ

 4. เป็นแนวทางในการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาความ

สามารถการคิดเชิงระบบให้แก่นักเรียนครั้งต่อไป

 5. พัฒนาความสามารถการคิดเชิงระบบให้กับนักเรียน 

สามารถใช้หลักเหตุและผลในการศึกษาได้

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ โดยน�าการจัดการเรียนรู้โดย

ใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบตกผลึก ซึ่งประกอบด้วยบทเรียน 

จ�านวน 4 หน่วย รวม 4 แผน ใช้เวลาสอน 12 คาบเรียน มีดังนี้

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 มลพิษทางน�้า (สาเหตุของ

มลพิษทางน�้า, ผลกระทบของมลพิษทางน�้าและการส่งผลต่อ

ประเทศไทย, ร่วมมือรักษ์โลกแก้ไขปัญหามลพิษทางน�้า) ใช้เวลา  

3 คาบเรียน

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 มลพิษทางอากาศ (สาเหตุ

ของมลพิษทางอากาศ, ผลกระทบของมลพิษทางอากาศและ 

การส่งผลต่อประเทศไทย, ร่วมมือรักษ์โลกแก้ไขปัญหามลพิษทาง

อากาศ) ใช้เวลา 3 คาบเรียน

  แผนการจัดการเรียนรู ้ที่ 3 มลพิษที่เกิดจากขยะ

มูลฝอยและของเสียอันตราย (สาเหตุของมลพิษท่ีเกิดจากขยะ

มูลฝอยและของเสียอันตราย, ผลกระทบของมลพิษท่ีเกิดจากขยะ

มลูฝอยและของเสยีอันตรายและการส่งผลต่อประเทศไทย, ร่วมมอื

รักษ์โลกแก้ไขปัญหามลพิษที่เกิดจากขยะมูลฝอยและของเสีย

อันตราย) ใช้เวลา 3 คาบเรียน

  แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 4 มลพิษทางดิน (สาเหตุ 

ของมลพิษทางดิน, ผลกระทบของมลพิษทางดินและการส่งผลต่อ

ประเทศไทย, ร่วมมือรักษ์โลกแก้ไขปัญหามลพิษทางดิน) ใช้เวลา  

3 คาบเรียน

 2. แบบทดสอบวัดความสามารถการคิดเชิงระบบ เรื่อง 

มลพิษทางส่ิงแวดล้อม จ�านวน 1 ฉบับ เพื่อใช้วัดความสามารถ 

ในการคิดเชิงระบบก ่อนและหลังการจัดการเรียนรู ้ โดยใช ้

กระบวนการเรยีนการสอนแบบตกผลกึ โดยเป็นแบบทดสอบปรนยั 

4 ตัวเลือก จ�านวน 20 ข้อ

 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง มลพิษ

ทางสิ่งแวดล้อม จ�านวน 1 ฉบับ เพื่อใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 

ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนการสอน

แบบตกผลึก เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จ�านวน 30 ข้อ 

ก�าหนดการให้คะแนน คอื ตอบถกูได้ 1 คะแนน ตอบผดิหรอืไม่ตอบ

ได้ 0 คะแนน

 4. แบบสอบถามความคดิเหน็ของนกัเรยีนทีม่ต่ีอการจดั 

การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบตกผลึก จ�านวน  

1 ฉบับ มจี�านวน 20 ข้อ แบ่งเป็น 2 ตอน คอื ตอนที ่1 แบบสอบถาม

เกี่ยวกับความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้โดยใช้กระบวน 

การเรียนการสอนแบบตกผลึก จ�านวน 10 ข้อ ด้านบรรยากาศ 

ในการเรยีนรู ้จ�านวน 5 ข้อ และด้านประโยชน์ทีไ่ด้รบัจากการเรยีนรู้ 

จ�านวน 5 ข้อ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  

(Rating Scale) ก�าหนดช่วงความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ คือ  

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด รวม 20 ข้อ และ 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด เกี่ยวกับข้อคิดเห็นและ 

ข้อเสนอแนะในการเรียนรู้ จ�านวน 1 ข้อ

ขั้นตอนการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 1.  แผนการจัดการเรียนรู้ โดยน�าการจัดการเรียนรู้โดย

ใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบตกผลึก มีขั้นตอนการสร้างและ

ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือดังนี้

  1.1 ศึกษาเอกสารต�าราและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับ

การเขยีนแผนการจดัการเรยีนรูแ้ละกระบวนการเรยีนการสอนแบบ

ตกผลึก หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 

และศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

  1.2 ศกึษาการจดัการเรยีนรู้โดยใช้กระบวนการเรยีน

การสอนแบบตกผลึกจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  1.3 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ จ�านวน 4 หน่วย 

จ�านวน 4 แผน ใช้เวลาสอน 12 คาบเรยีน โดยแผนการจัดการเรยีนรู้ 

แต่ละแผนประกอบด้วยกิจกรรมขั้นต่าง ๆ โดยผู้วิจัยใช้ขั้นตอน 

การจัดการเรียนรู้  โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบตกผลึก

  1.4 น�าแผนการจัดการเรียนรู ้เสนอต่ออาจารย์ 

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 3 คน เพื่อ
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ตรวจสอบความถูกต้องทางภาษาและความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 

(Content Validity) แล้วน�าผลการประเมินของผู ้เช่ียวชาญ 

มาค�านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective 

Congruence: IOC = 1.00) 

  1.5 น�าแผนการจัดการเรียนรู ้ ท่ีออกแบบโดยใช้

กระบวนการเรียนการสอนแบบตกผลึกมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

ที่ปรับปรุงแล้ว ไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย

 2. แบบทดสอบวัดความสามารถการคิดเชิงระบบ และ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ มีขั้นตอนการสร้างและ

ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือดังนี้

  2.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 และศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการ

เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวิธีการสร้างแบบทดสอบแบบปรนัย 

วิเคราะห์เนื้อหาสาระ และสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถ 

การคิดเชิงระบบ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้

  2.2 น�าแบบทดสอบวัดความสามารถการคิด 

เชิงระบบ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้เสนอต่อ

อาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานพินธ์และเสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญ จ�านวน 3 คน 

เพือ่ตรวจสอบความถกูต้องทางภาษาและความเทีย่งตรงเชงิเนือ้หา 

(Content Validity) แล้วน�าผลการประเมินของผู ้เช่ียวชาญ 

มาค�านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective 

Congruence: IOC = 1.00)

  2.3 น�าแบบทดสอบวัดความสามารถการคิด 

เชิงระบบ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ที่ปรับปรุง

แล้วไปทดลองใช้ (Tryout) เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือกับ

นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 โรงเรียนพรหมานสุรณ์จงัหวดัเพชรบรุี 

อ�าเภอเมอืง จงัหวดัเพชรบรุ ีทีเ่คยเรยีนในรายวชิานีม้าก่อน จ�านวน 

33 คน  

  2.4 น�าแบบทดสอบวัดความสามารถการคิด 

เชิงระบบ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู ้ไปหา 

ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้แบบของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน  

จากสูตร KR-20 ได้เท่ากับ 0.84 

  2.5 น�าแบบทดสอบวัดความสามารถการคิดเชิง

ระบบ และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรูท้ีป่รบัปรงุแก้ไข 

ไปใช้กบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีนพรหมานสุรณ์จงัหวดั

เพชรบุรี จ�านวน 36 คน ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้

 3. แบบสอบถามความคดิเหน็ของนกัเรยีน โดยมขีัน้ตอน

การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือดังนี้

  3.1 ศึกษารูปแบบของแบบสอบถามความคิดเห็น  

วิธีการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น จากหนังสือ เอกสาร และ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

  3.2 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน 

ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน โดยใช้กระบวนการเรียนการสอน

แบบตกผลึก โดยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 

(Rating Scale) มีระดับ 5 ระดับ ปรับปรุงมาจากแบบของลิเคิร์ท 

(Likert) ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 

  3.3 น�าแบบสอบถามความคดิเหน็ของนักเรยีนเสนอ

ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ จ�านวน  

3 คน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องทางภาษาและความเที่ยงตรง 

เชิงเนื้อหา (Content Validity) แล้วน�าผลการประเมินของ 

ผู้เชี่ยวชาญมาค�านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item 

Objective Congruence: IOC = 1.00)

  3.4 น�าแบบสอบถามความคิดเห็นที่ปรับปรุงแก้ไข

แล้วในประเด็นด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านประโยชน์ 

ที่ได้รับจากการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถน�าความรู้ไป

ประยกุต์ใช้ในชวีติประจ�าวนัได้ ไปสอบถามความคดิเหน็ของนกัเรยีน

กลุม่ตวัอย่าง หลงัการจดัการเรยีนการสอนโดยใช้กระบวนการเรยีน

การสอนแบบตกผลึก

แบบแผนการวิจัย
 การวจิยัครัง้นีผู้ว้จิยัใช้การวจิยัเชงิทดลอง (Experimental 

Research) ผู้วจิยัได้ท�าการทดลองตามแบบแผนการวจิยัก่อนทดลอง 

(Pre-experimental Designs) แบบกลุ่มเดียวสอบก่อนเรียนและ

หลังเรียน (The One-Group Pretest-Posttest Design)

วิธีด�าเนินการวิจัย
 ผู้วิจัยด�าเนินการทดลองกับนักเรียนกลุ่มทดลองด้วย

ตนเองตามขั้นตอน ดังนี้

 1. ขัน้ก่อนการทดลอง เป็นขัน้ทีผู่ว้จิยัเตรยีมความพร้อม

ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

  1.1  สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

  1.2  ผูวิ้จัยชีแ้จงวัตถปุระสงค์ของการวจิยัและอธบิาย

วิธีการเรียนสอนโดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบตกผลึก 

มาช่วยในการพัฒนาความสามารถการคิดเชิงระบบ บทบาทหน้าที่

ของนักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมแก่นักเรียนกลุ่มทดลอง

  1.3  ทดสอบก่อนเรยีน (Pre-test) โดยใช้แบบทดสอบ

วัดความสามารถการคิดเชิงระบบ เรื่อง มลพิษทางสิ่งแวดล้อม 

 2. ขั้นทดลอง การวิจัยครั้งนี้ใช้เวลาทดลองในภาคเรียน

ที่ 2 ปีการศึกษา 2561 รวม 12 คาบ โดยผู้วิจัยสอนนักเรียน 

กลุม่ทดลองด้วยตนเองตามแผนการจดัการเรยีนรูท้ีส่ร้างขึน้ จ�านวน  

4 แผน และประเมินความสามารถของนักเรียนโดยผ่านผลงาน 

ทีน่กัเรยีนท�าขึน้หลงัจากเรยีนตามแผนการจดัการเรยีนรูแ้ต่ละแผน
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 3. ขั้นหลังการทดลอง หลังจากการเรียนรู ้ครบตาม

แผนการจัดการเรียนรู้ แต่ทั้ง 4 แผน ผู้วิจัยได้ด�าเนินการดังนี้

  3.1 ทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใช้แบบ

ทดสอบวัดความสามารถการคิดเชิงระบบ เรื่อง มลพิษทาง 

สิ่งแวดล้อม

  3.2 นักเรียนท�าแบบสอบถามความคิดเห็นของ

นักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการเรียน 

การสอนแบบตกผลึก

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป  

มีรายละเอียดดังนี้

 1. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

ทักษะการคิดเชิงระบบของนักเรียน ก่อนและหลังได้รับการจัด 

การเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบตกผลึก 

โดยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (x ̅  ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ

ทดสอบค่าที (t-test) แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (Dependent)  

 2. วิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัด 

การเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบตกผลึก  

โดยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (x ̅  ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ผลการวิจัย
 จากการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

ความสามารถการคิดเชิงระบบของนักเรียนที่จัดการเรียนการสอน

ด้วยกระบวนการสอนแบบตกผลึก สามารถสรุปผลการวิจัยดังนี้

 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียน 

การสอนแบบตกผลึก หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถติทีิร่ะดบั .05 โดยคะแนนเฉลีย่หลงัเรียนสงูกว่าคะแนนเฉลีย่

ก่อนเรียน 

 2. ความสามารถในการคดิเชงิระบบของนกัเรยีนระดบัชัน้

มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียน 

การสอนแบบตกผลึก หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถติทีิร่ะดบั .05 โดยคะแนนเฉลีย่หลงัเรียนสงูกว่าคะแนนเฉลีย่

ก่อนเรียน 

 3. ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู ้

โดยใช้กระบวนการเรยีนการสอนแบบตกผลกึ ในภาพรวมมค่ีาเฉล่ีย

อยู ่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยเรียงตามล�าดับเม่ือพิจารณาเป็น 

รายด้าน พบว่า ประเด็นที่นักเรียนเห็นด้วยมากเป็นอันดับที่ 1 คือ 

ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ ล�าดับที่ 2 คือ ด้านบรรยากาศ

ในการเรียนรู้ และล�าดับที่ 3 คือ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้  

อภิปรายผลการวิจัย
 จากการศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนและความสามารถ

การคิดเชิงระบบของนักเรียน ที่จัดการเรียนการสอนด้วยกระบวน 

การสอนแบบตกผลึกสามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้

 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียน 

การสอนแบบตกผลึกสูงกว่าก่อนเรียอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดบั .05 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานการวจิยั (คะแนนเฉลีย่หลงัเรยีน 

(x ̅    = 22.25 , S.D. = 2.26) คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน (x ̅    = 15.22 , 

S.D. = 1.44) เน่ืองจากการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียน 

การสอนแบบตกผลึก เน้นนักเรียนเป็นส�าคัญ ให้นักเรียนแสวงหา

ความรู้ และพัฒนาความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยการรวบรวมน�าเอา

ข้อมูลมาท�าความเข้าใจ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า สกัด

ออกมาเป็นข้อความรูต้ามความเข้าใจของตนเองส่งเสรมิให้นกัเรยีน

เกิดความรู้ความเข้าใจในวิชาภูมิศาสตร์ ซ่ึงสอดคล้องกับสุรัสวดี   

นราพงศ์เกษม (2557: 25) กล่าวว่า การสอนโดยวิธีตกผลึกทาง

ปัญญาเป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็น

ส�าคัญ โดยให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานจากการตกผลึกทางปัญญา

ที่เกิดจากการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง โดยการรวบรวมข้อมูล  

การท�าความเข้าใจ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินและน�าเสนอ

ความรู ้ในรูปแบบของงานเขียน ซ่ึงผู้วิจัยได้ออกแบบงานเขียน 

ของนักเรียนให้นักเรียนสรุปความรู้ความเข้าใจออกมาในรูปแบบ 

ของผงัความคดิ ช่วยให้นกัเรยีนจดัความรูท้ีไ่ด้รับได้เป็นระบบ อยูใ่น

รปูแบบทีส่ามารถอธบิายและจดจ�าได้ง่าย สอดคล้องกบัผลการวจิยั

ของ ศิธรา  จุฑารัตน์ (2549: 78-81) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง ผลของ 

การใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบตกผลึกที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรยีนวชิาวรรณคดีไทยและความสามารถทางการอ่านอย่าง

มีวิจารณญาณของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมี

วัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาผลของการใช้รูปแบบการเรียน 

การสอนแบบตกผลึกทีม่ต่ีอผลสัมฤทธิท์างการเรยีนวชิาวรรณคดไีทย

และความสามารถทางการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียนของผู้ที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอน

แบบตกผลึกสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สอดคล้องกับ อรอนงค์ สุดสวาด (2559: 86-88) ได้ท�าการศึกษา

เรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง สถานการณ์และวิกฤตการณ์ 

สิ่งแวดล้อมและทักษะการประเมินของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 

โดยใช้แนวคดิการจัดการเรยีนรู้แบบตกผลกึทางปัญญา ผลการวิจยั

พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองสถานการณ์และวิกฤตการณ ์

สิ่งแวดล้อมและทักษะการประเมินของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 

โดยใช้แนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบตกผลึกทางปัญญาหลังเรียน 

สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 
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 2. ผลการพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงระบบ 

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู ้

ด้วยกระบวนการเรียนการสอนแบบตกผลึก หลังเรียนสูงกว่า 

ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม

สมมติฐานการวิจัย (คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน (x ̅   = 15.00 , S.D. = 

1.72) คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน (x ̅    = 10.64, S.D. =1.02) เนื่องจาก

การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนการสอนแบบตกผลึกเป็น 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้ 

พฒันาความรูไ้ด้ด้วยตนเอง โดยการรวบรวมน�าเอาข้อมูลมาท�าความ

เข้าใจ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า ซ่ึงใช้กระบวนการคิด 

ทีห่ลากหลาย ซึง่สอดคล้องกบั ปีเตอร์ เอ็ม.  เซ้งเก้ (2001: 5) ได้กล่าว 

ไว้ว่า การคดิเชงิระบบมคีวามส�าคญัทีเ่กีย่วพนักบัการคดิในลกัษณะ

เชื่อมโยง คิดแบบภาพรวมมองให้เห็นภาพทั้งหมด รู้จักวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ และมองเส้นปฏิสัมพันธ์ต่าง ๆ ของระบบท�าให้ความ

สัมพันธ์เชิงลึกและความสัมพันธ์แนวกว้าง รวมท้ังความสัมพันธ ์

ที่ซับซ้อน สอดคล้องกับ พชรมณฑ์  หมวดนุ่ม (2555: 37) กล่าวว่า 

การคิดเชิงระบบ คือ การคิดเชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ  

ที่มีความสัมพันธ์กันและจัดระบบข้อมูลองค์ความรู้ที่ได้จากการคิด

วิเคราะห์และคิดสังเคราะห์อย่างเป็นล�าดับขั้นตอนหรือเป็น 

กระบวนการอย่างต่อเน่ืองและเป็นเหตุเป็นผล โดยสุรัสวดี   

นราพงศ์เกษม (2557: 25) กล่าวว่า การสอนโดยวิธีตกผลึกทาง

ปัญญาเป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็น

ส�าคัญ โดยให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานจากการตกผลึกทางปัญญา

ที่เกิดจากการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง โดยการรวบรวมข้อมูล  

การท�าความเข้าใจ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน ทั้งนี้ในการ

พัฒนาความสามารถการคิดเชิงระบบ จะต้องมีการพัฒนาความคิด

ให้นกัเรยีนรูจ้กัวเิคราะห์ สงัเคราะห์ และประเมนิปฏสิมัพนัธ์ต่าง ๆ 

ของระบบ ซ่ึงอยู่ในขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ

เรียนการสอนแบบตกผลึกแต่ละข้ันตอน ทั้งน้ียังสอดคล้องกับ 

ผลการวิจัยของสราลี  โชติดิลก (2548: 53-55) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง  

การพัฒนาการคิดขั้นสูงของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  

ด้วยรูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาการคิดเชิงระบบ การวิจัยคร้ังนี ้

มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการคิดข้ันสูงของนักเรียนด้วย 

รปูแบบการสอนแบบ STIM และเปรยีบเทยีบทกัษะกระบวนการคิด

ระหว่างนกัเรยีนทีเ่รยีนด้วยรปูแบบการสอนแบบ STIM กบันกัเรยีน

ที่เรียนด้วยการสอนปกติ ผลการศึกษาพบว่า คะแนนทักษะ

กระบวนการคดิขัน้สงูจากแบบประเมนิทกัษะกระบวนการคดิขัน้สูง

ของนักเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกลุ่มทดลอง 

และคะแนนของกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 

 3. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ 

โดยใช้กระบวนการเรยีนการสอนแบบตกผลกึ ในภาพรวมมค่ีาเฉล่ีย 

อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ซึ่งหากพิจารณาเป็นรายด้านตามล�าดับ  

พบว่า ประเด็นทีน่กัเรยีนเหน็ด้วยมากเป็นอนัดบัที ่1 คือ ด้านประโยชน์ 

ทีไ่ด้รบัจากการเรยีนรู ้เพราะกระบวนการเรยีนการสอนแบบตกผลกึ

ส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ในส่ิงที่ตนเองสนใจ 

ใคร่รู้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย โดยน�าเอาข้อมูลดังกล่าวมา 

คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า สกัดออกมาเป็นข้อความรู้ตาม

ความเข้าใจของตนเอง ตามที่ไพฑูรย์  สินลารัตน์ (2557: 117-118) 

ได้กล่าวว่า การเรียนการสอนแบบตกผลึกทางปัญญา เป็นกระบวน

การเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียนให้เด็กตกผลึกทางปัญญา 

ในเนื้อหาหรือวิชาท่ีเรียน จากองค์ความรู้ที่ได้ศึกษาหรือสร้างขึ้น 

มาใหม่ แล้วน�ามาท�าความเข้าใจอย่างลึกซึ้งครบถ้วนจนประจักษ์

อย่างชดัแจ้งในความรูส้กึน้ัน พร้อมบรูณาการเข้ากบัสภาพแวดล้อม

ได้อย่างสมบูรณ์เพื่อเป็นฐานแนวคิดใหม่ได้ อันดับที่ 2 คือ ด้าน

บรรยากาศในการเรียนรู้ เน่ืองจากกระบวนการเรียนการสอนแบบ

ตกผลึก เป็นการน�าสิ่งนักเรียนสนใจมาร่วมกันศึกษา สร้างสรรค์ 

นักเรียนมีอิสระทางความคิดและสร้างองค์ความรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียน

สามารถเกิดความเข้าใจและตกผลึกออกมาเป็นชิ้นงานท่ีสะท้อน

ความเข้าใจ และอันดับ 3 คือ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ เน่ืองจาก

กระบวนการเรียนการสอนแบบตกผลึก มีขั้นตอนในการวางแผน 

การเรียนรู้หลายขั้นตอน ซ่ึงจะต้องค้นหาส่ิงที่ตนเองสนใจ และ

รวบรวมข้อมูลมาน�าเสนอในชั้นเรียนและอภิปรายถึงองค์ความรู ้

ร่วมกัน และท�าการประมวลปรับแก้องค์ความรู ้ให้ชัดเจนและ 

ถูกต้อง จนตกผลึกออกมาเป็นผลงานและเป็นความรู้ที่เข้าใจของ 

ตัวนักเรียนเอง ซ่ึงการจัดกระบวนการเหล่านี้ต้องถูกจ�ากัดในเรื่อง

ของเวลา ท�าให้นักเรียนไม่มีอิสระในการท�ากิจกรรมได้อย่างเต็มที่

       

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะส�าหรับการน�าผลการวิจัยไปใช้

 1. จากผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วย

กระบวนการเรียนการสอนแบบตกผลึกสูงกว่าก่อนเรียนอย่างม ี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้นผู้ที่น�าไปใช้สามารถน�าการจัด 

การเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนการสอนแบบตกผลึกไปพัฒนา 

ต่อยอดร่วมกับเทคนิคการสอนอื่น ๆ เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียนได้

 2. จากผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการคิด 

เชิงระบบของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดการ 

เรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนการสอนแบบตกผลึก หลังเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งครูผู้สอนจะต้อง

จัดสรรเวลาเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนสอนสอนให้ดี เนื้อหาไม่ควร 

ซบัซ้อน เนือ่งจากขัน้ตอนการพัฒนาความสามารถการคิดเชงิระบบ

ต้องใช้เวลา นักเรียนจะต้องวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าอย่าง

เป็นระบบ และสะท้อนออกมาเป็นชิ้นงาน
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 3. ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบตกผลึก  

ในภาพรวมมค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัเห็นด้วยมาก แสดงให้เห็นว่า การจดั 

การเรยีนรูโ้ดยใช้กระบวนการเรยีนการสอนแบบตกผลกึ เป็นวธิหีนึง่

ที่พัฒนาความสามารถของนักเรียน ช่วยให้นักเรียนสามารถคิดเป็น

ระบบ โดยในด้านการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้กระบวนการเรยีนการสอน

แบบตกผลกึส่งเสริมให้นกัเรยีนท�างานอยา่งเป็นระบบและตัดสนิใจ

ร่วมกันกับผู้อื่น เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยมาก ดังน้ันในการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ ครูผู้สอนสามารถเน้นในกระบวนการท�างานเป็นกลุ่ม  

ให้นักเรียนได้ท�างานและร่วมกันติดสินใจร่วมกับผู้อื่น

 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับการน�าแนวคิดการจัดการ

เรียนรู ้ด ้วยกระบวนการเรียนการสอนแบบตกผลึก ในสาระ 

การเรียนรู้อื่น ในสาระต่าง ๆ ของสังคมศึกษา

 2. ควรน�าแนวคิดการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ

เรียนการสอนแบบตกผลึกไปใช้ในการพัฒนาทักษะด้านอื่น ๆ ของ

นักเรียน เช่น ความสามารถการคิดสร้างสรรค์ มีวิจารณญาณ  

รู้เท่าทันสื่อ เป็นต้น เพื่อส่งเสริมความสามารถทางการคิดให้กับ

นักเรียน

 3. ควรมีการศึกษาค้นคว้าสถานการณ์ตัวอย่างที่เป็น

ประเดน็ทีไ่ด้รบัความสนใจ ประเดน็ทีท่นัสมยั เพือ่ให้นกัเรยีนได้เกดิ

การตื่นตัวและเกิดความน่าสนใจในการศึกษา

 4. การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนการสอน

แบบตกผลึก จะต้องมีการตกผลึกเป็นงานเขียนวิชาการ ซึ่งการวิจัย

ครัง้นีท้างผูว้จิยัได้ให้ผูเ้รยีนตกผลกึเป็นแผนผงัความคดิ แต่ถ้าผู้สนใจ

จะน�าไปประยุกต์ใช้ สามารถออกแบบภาระงานในการตกผลึก 

ที่หลากหลายรูปแบบได้ จะช่วยให้ผู ้ เรียนได้เกิดการพัฒนา 

ในหลายด้าน
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บทคัดย่อ
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับชุดกิจกรรม 

การเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ออนไลน์ที่มีคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ผู้เช่ียวชาญด้านแผนการจัดการเรียนรู้ และ 

ด้านชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ออนไลน์ที่ได้จากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) จ�านวนด้านละ 3 คน  

และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random 

Sampling) มา 1 ห้องเรียน จ�านวน 33 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ออนไลน์ และแผนการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ออนไลน์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการหาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E
1
) ต่อประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E

2
)

 ผลการศกึษาพบว่า 1) แผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรูร่้วมกบัชดุกจิกรรมการเรยีนรูว้ชิาวทิยาศาสตร์

ออนไลน์ มีคุณภาพโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 2) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ออนไลน์มีคุณภาพโดยภาพรวมอยู่ในระดับ 

มากที่สุด และประสิทธิภาพของกระบวนการ (E
1
) ต่อประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E

2
) เท่ากับ 81.11/83.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

ที่ตั้งไว้ 80/80

ค�าส�าคัญ : แผนการจัดการเรียนรู้, ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ออนไลน์, กระบวนการสืบเสาะหาความรู้
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Abstract
 This research aimed to develop [earning management plans using an inquiry-based approach and quality 

online science learning activity packages. The sample group used in this research were as follows: three experts in 

each aspect of the learning management plan coupled with online science learning activity packages selected by 

using purposive sampling, and a class of 33 students enrolling in grade 7 of Matthayom Wat Nong Chok School in 

the academic year 2027 selected by using cluster random sampling. The research instruments used were the  

online science learning activity packages and the learning management plans of inquiry-based approach with online 

science learning activity packages. The data were analyzed statistically by using mean, standard deviation, and  

developmental testing the efficiency of the process (E
1
) on the efficiency of the product (E

2
).

 The results showed that: 1) the overall learning management plans of inquiry-based approach with online 

science learning activity packages were at the highest level, and the online science learning activity packages were 

at the highest level. The efficiency of the process (E
1
) on the efficiency of the product (E

2
) was at 81.17/83.67, which 

was higher than the set criteria of 80/80.

Keywords : learning management plan, Online Science Learning Activity Pack, knowledge quest process
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บทน�า 

 การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เป็นเครื่องมือในการพัฒนา

ให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล คิดสร้างสรรค์  

มีนิสัยเป็นคนช่างสังเกต และน�าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการแก้ปัญหา 

ในการตัดสินใจ โดยอาศัยความรู้และข้อมูลท่ีสามารถตรวจสอบได้

และท�าให้เกิดความรู ้ ความสามารถ มีคุณภาพและศักยภาพ  

ผลการประเมินการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนไทยกับหลาย

ประเทศในอาเซยีนด้วยกนั ผลการประเมนิความรู้ด้านวทิยาศาสตร์

ของเด็กไทยอยู่ในระดับต�่า สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางการปฏิบัติ 

เพือ่แสวงหาความรู้ ยงัต้องได้รบัการพฒันา ซ่ึงการสอนวิทยาศาสตร์

เป็นการใช้หลักฐานอ้างอิง (สุนีย์  คล้ายนิล, 2555: 64-65)

 การพัฒนาการเรียนการสอนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

อยู ่บนพื้นฐานของการศึกษาในส่วนของเน้ือหาและหลักการ 

ด้านวิทยาศาสตร์โดยตรง ประกอบกับหลักการด้านจิตวิทยา

พัฒนาการที่สัมพันธ์กับการเรียนรู้ ปัจจุบันนี้เป็นที่ยอมรับแล้วว่า 

พัฒนาการทางสมองของมนุษย์ในวัยต่าง ๆ  เป็นหัวใจส�าคัญที่ส่งผล

โดยตรงต่อการเรียนรู ้ การจัดกิจกรรมกลุ ่มสาระการเรียนรู ้

วิทยาศาสตร์จ�าเป็นต้องเน้นให้นักเรียนได้ฝึกการแก้ปัญหาต่าง ๆ 

โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติอย่างเป็นระบบ เพื่อให้นักเรียน

สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยวิธีการคิดอย่างสมเหตุสมผล โดยใช้ 

ความรู้ ทักษะต่าง ๆ และความเข้าใจในปัญหานั้นมาเพื่อเป็นข้อมูล

ในการแก้ปัญหา (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี, 2549: 17)

 การเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้ Google classroom ส�าหรับ

การจัดกิจกรรมการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้

ผ่าน Application ที่รวมเอาบริการของ Google ที่มีอยู่แล้ว ได้แก่ 

Drive, Docs, Gmail หรือ Sheet โดยจะใช้เป็นช่องทางของระบบ

การสื่อสารและอินเทอร์เน็ต ผู ้เรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ 

ที่เชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตเข้าไปเรียนในเว็ปไซต์ ที่ออกแบบ

กระบวนการเรียนการสอนให้มีสภาพแวดล้อมคล้ายกับการเรียน 

ในห้องเรียนแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนและผู้เรียนกับ

ผู้เรียน โดยบรรยากาศเสมือนพบกันจริง (นิภา  แย้มวจี, 2552: 32)

 จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

ในปีการศึกษา 2562 พบว่า คะแนนเฉลี่ยรายวิชาวิทยาศาสตร์ 

เท่ากับ 28.65 คะแนน ต�่ากว่าระดับจังหวัด 32.25 คะแนน และ 

ต�่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 30.07 คะแนน และยังมีค่าเฉลี่ย 

ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน 

ต�่ากว่าระดับที่ตั้งไว้ (โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก, 2562: 5) แสดง

ให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ของ

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกยังต้องพัฒนาและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 

แนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ท�าได้โดยการสร้างนวัตกรรม

การสอนทีส่ามารถน�ามาพฒันาการเรยีนการสอนได้ โดยจดัท�าในรปู

ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ออนไลน์ และเน่ืองจาก 

ในสถานการณ์ปัจจบุนัไม่เอือ้งต่อการเรยีนในชัน้เรยีน ท�าให้การเรยีน

การสอนนั้นหยุดชะงัก ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ออนไลน์ 

จะท�าให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา และชุดกิจกรรม 

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ออนไลน์ จะช่วยลดภาระของผู้สอนโดย 

ครูผู้สอนแนะน�าในแต่ละขั้นตอน มีผลท่ีชัดเจนต่อการเรียนของ 

ผู้เรียน 

 จากความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหาดังกล่าว  

ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ

การสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ออนไลน์ ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมัธยม 

วัดหนองจอก เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่มีคุณภาพ

และประสทิธภิาพ และช่วยสร้างทศันคตทิีดี่ต่อการเรยีนวทิยาศาสตร์

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
 1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ

สืบเสาะหาความรู้ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์

ออนไลน์ที่มีคุณภาพ

 2. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์

ออนไลน์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  

กรอบแนวคิดของการวิจัย
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยประเภททดลอง

 1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่          

  1.1 การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ

หาความรู้ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ออนไลน์ 

 2. ตัวแปรตาม ได้แก่

  2.1 คุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้

  2.2 คุณภาพและประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม 

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ออนไลน์

 ในการวิจัยครั้งนี้ผู ้วิจัยได้ก�าหนดกรอบแนวคิดของ 

การวิจัยครั้งนี้
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วิธีด�าเนินการวิจัย
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย

 1) ประชากร คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านแผนการจัดการเรียนรู้ 

และด้านชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ออนไลน์ กลุ่มตัวอย่าง 

คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านแผนการจัดการเรียนรู้ และด้านชุดกิจกรรม 

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ออนไลน์ ท่ีได้จากการเลือกแบบเฉพาะ

เจาะจง (Purposive sampling) จ�านวนด้านละ 3 คน

 2) ประชากร คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

โรงเรียนมธัยมวดัหนองจอก ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 

กรุงเทพมหานคร เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จ�านวน 

10 ห้องเรียน รวม 350 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับ 

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 โรงเรยีนมธัยมวดัหนองจอก ส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการ

ศกึษา 2564 ได้มาจากการสุม่ตัวอย่างแบบกลุม่ (Cluster Random 

Sampling) 1 ห้องเรียน จ�านวน 33 คน

 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวิจัยครัง้นี ้ได้แก่ ชดุกิจกรรมการเรยีนรู้ 

วทิยาศาสตร์ออนไลน์ และแผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้กระบวนการ

สืบเสาะหาความรู้ 

 ชดุกจิกรรมการเรียนรูว้ทิยาศาสตร์ออนไลน์ จ�านวน 3 ชดุ 

ดังนี้

 ชุดที่ 1 เรื่อง กระบวนการสืบพันธุ์ของพืช

 ชุดที่ 2 เรื่อง ระบบล�าเลียงของพืช

  ชุดที่ 3 เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง

 พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์ออนไลน์  

โดยใช้แนวคิดของ ชัยยงค์  พรหมวงศ์ (2552: 118 - 119) ขั้นตอน

การพัฒนาชุดกิจกรรมมีขั้นตอน ดังนี้

 1. ก�าหนดหมวดหมู่เนื้อหาประสบการณ์ 

 2. ก�าหนดหน่วยการสอน 

 3. ก�าหนดหัวเรื่อง 

 4. ก�าหนดการคิดรวบยอด 

 5. ก�าหนดจดุประสงค์การเรยีนให้สอดคล้องกบัความคดิ

รวบยอด

 6. ก�าหนดกิจกรรมการเรยีนให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ 

เชิงพฤติกรรมที่ก�าหนดไว้

 7. ก�าหนดการประเมินผล     

 8. เลือกและผลิตสื่อการสอน 

 9. การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม 

 10. การใช้ชุดกิจกรรม

 ประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์

ออนไลน์ โดยใช้แบบประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู ้

วิทยาศาสตร์ออนไลน์ 2 ด้าน ดังนี้   

การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 

(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 

2554: 18)  

 1. ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement)

 2. ขั้นส�ารวจและค้นหา (Exploration)

 3. ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation)

 4. ขั้นอธิบายความรู้ (Elaboration)

 5. ขั้นประเมินผล (Evaluation) 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2552: 118-119) 

 1. ก�าหนดหมวดหมู่เนื้อหาประสบการณ์ 

 2. ก�าหนดหน่วยการสอน 

 3. ก�าหนดหัวเรื่อง 

 4. ก�าหนดการคิดรวบยอด 

 5. ก�าหนดจุดประสงค์การเรียนให้สอดคล้องกับความคิด

 รวบยอด

 6. ก�าหนดกิจกรรมการเรียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

 เชิงพฤติกรรมที่ก�าหนดไว้ 

 7. ก�าหนดการประเมินผล    

 8. เลือกและผลิตสื่อการสอน 

 9. การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม 

10. การใช้ชุดกิจกรรม

1. คุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้

2. คุณภาพและประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ออนไลน์

ภาพประกอบที่	1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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 1. ด้านเนื้อหา

 2. ด้านการผลิตสื่อ

 แผนการจัดการเรียนรู ้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหา 

ความรู้ จ�านวน 3 แผน

 พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ

หาความรู้โดยใช้แนวคิดของ อาภรณ์ ใจเท่ียง (2553: 230-231)  

ขั้นตอนการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้มีขั้นตอน ดังนี้

 1. วิเคราะห์ค�าอธิบายรายวิชา

 2. วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

 3. วิเคราะห์สาระการเรียนรู้

 4. วิเคราะห์กระบวนการจัดการเรียนรู้

 5. วิเคราะห์กระบวนการประเมินผล

 6. วิเคราะห์แหล่งเรียนรู้

 ประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู ้ โดยใช้แบบ

ประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ 8 ด้าน ดังนี้

 1. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้

 2. จุดประสงค์การเรียนรู้

 3. สาระส�าคัญ

 4. สาระการเรียนรู้

 5.  กิจกรรมการเรียนรู้

 6. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้

 7. การวัดประเมินผล

 8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้

 การเก็บรวบรวมข้อมูล ด�าเนินการดังนี้

 1. น�าชุดกิจกรรมการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์ออนไลน  ์

ไปเสนอผูเ้ชีย่วชาญ จ�านวน 3 ท่าน เพือ่ประเมนิคณุภาพ โดยใช้แบบ

ประเมินคุณภาพด้านความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรู้

วทิยาศาสตร์ออนไลน์ ทีม่ลีกัษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดบั 

จากนัน้จงึน�าชดุกจิกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ออนไลน์ทีม่คีณุภาพ

ไปทดลองใช้กับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ทีม่ลีกัษณะใกล้เคียงกนั 

กับกลุ่มตัวอย่าง แต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ด้วยการทดลองแบบ 1:3  

โดยแบ่งนักเรียนเก่ง ปานกลาง อ่อน กลุ่มละ 3 คน รวมนักเรียน  

9 คน เพื่อหาข้อผิดพลาดและท�าการแก้ไข และน�าไปทดลองกับ 

กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 33 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของกระบวนการ 

(E
1
) ต่อประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E

2
)

 2. น�าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ

หาความรู้ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ออนไลน์ 

ไปเสนอผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 3 ท่าน เพื่อประเมินคุณภาพของ

แผนการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับสาระส�าคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ 

เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัดและประเมิน

ผลการเรียนรู้ โดยใช้แบบประเมินคุณภาพด้านความเหมาะสม ที่มี

ลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ

 วเิคราะห์คุณภาพของชดุกจิกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์

ออนไลน์ และคณุภาพของแผนการจัดการเรยีนรูโ้ดยใช้กระบวนการ

สืบเสาะหาความรู้ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์

ออนไลน์ โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมี

การแปลความหมายค่าเฉลี่ย ดังนี้

 4.51 - 5.00 หมายความว่า มีคุณภาพมากที่สุด

 3.51 - 4.50 หมายความว่า มีคุณภาพมาก

 2.51 - 3.50 หมายความว่า มีคุณภาพปานกลาง

 1.51 - 2.50 หมายความว่า มีคุณภาพน้อย

 1.00 - 1.50 หมายความว่า มีคุณภาพน้อยที่สุด

 วิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู ้

วทิยาศาสตร์ออนไลน์ โดยการหาประสิทธภิาพของกระบวนการ (E
1
) 

ต่อประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E
2
) ตามเกณฑ์ที่ก�าหนด 80/80

ผลการวิจัย
 จากการศึกษาการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้

กระบวนการสืบเสาะหาความรู ้ร ่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู ้

วิทยาศาสตร์ออนไลน์ สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

 1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ

หาความรู้ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ออนไลน์  

มีคุณภาพโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพมากที่สุด (x ̅   = 4.94,  

SD = 0.24) เมื่อพิจารณาตามรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด

คือ ด้านสาระการเรียนรู้ (x ̅   = 5.00, SD = 0.00) รองลงมาคือ ด้าน

องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ (x ̅  = 4.84, SD = 0.41)  

ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้ (x ̅   = 4.78, 

SD = 0.44)

 2. ชดุกิจกรรมการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ออนไลน์ มคีณุภาพ

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅  = 4.88, SD = 0.32) เมื่อ

พิจารณาตามรายด้านพบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ด้านเนื้อหา 

(x ̅   = 4.92, SD = 0.28) รองลงมาคือ ด้านการผลิตสื่อ (x ̅   = 4.84, 

SD = 0.38) 

 ชดุกจิกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ออนไลน์ มปีระสทิธภิาพ 

ของกระบวนการ (E
1
) ต่อประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E

2
) เท่ากับ 

81.11/83.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ 80/80 
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ภาพประกอบที่	2 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ออนไลน์

ตารางที่	1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ออนไลน์

ด้าน
ผู้เชี่ยวชาญ	(n=3)

x ̅ SD ระดับคุณภาพ

1. ด้านเนื้อหา 4.92 0.28 มากที่สุด

2. ด้านการผลิตสื่อ 4.84 0.38 มากที่สุด

รวม 4.89 0.32 มากที่สุด

ตารางที่	2 ประสิทธิภาพของของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ออนไลน์

คะแนน คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ร้อยละของคะแนนที่ได้ ประสิทธิภาพ

ระหว่างเรียน 60 48.67 81.11 E
1

หลังเรียน 30 25.10 83.67 E
2

ตารางที่	3  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู ้

  ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ออนไลน์

  
ด้าน

	 	 ผู้เชี่ยวชาญ	(n=3)

   x ̅	 SD	 ระดับคุณภาพ

1. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 4.84 0.41 มากที่สุด

2. จุดประสงค์การเรียนรู้  4.78 0.44 มากที่สุด

3. สาระส�าคัญ  5.00 0.00 มากที่สุด

4. สาระการเรียนรู้  5.00 0.00 มากที่สุด 

5. กิจกรรมการเรียนรู้  5.00 0.00 มากที่สุด

6. สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้ 4.89 0.33 มากที่สุด

7. การวัดประเมินผล  5.00 0.00 มากที่สุด

8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 4.84 0.41 มากที่สุด

  รวม	 4.94	 0.24	 มากที่สุด

 

 วิเคราะหประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการ
เรียนรูวิทยาศาสตรออนไลน โดยการหาประสิทธิภาพของ
กระบวนการ (E1) ตอประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) ตาม
เกณฑทีกํ่าหนด 80/80 
 

ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู
โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูรวมกับชุดกิจกรรม
การเรียนรูวิทยาศาสตรออนไลน สรุปผลการวิจัยไดดังนี ้

1. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู ร วม กับ ชุดกิจกรรมการเรียนรู วิชา
วิทยาศาสตรออนไลน มีคุณภาพโดยภาพรวมอยูในระดับ

คุณภาพ มากที่สุด (𝑥𝑥𝑥= 4.94, SD = 0.24) เมื่อพิจารณา
ตามรายดานพบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานสาระการ

เ รี ย น รู  (𝑥𝑥𝑥 = 5.00, SD = 0.00) ร อง ล งมา คื อ  ด า น

องคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู (𝑥𝑥𝑥= 4.84, SD = 
0.41) ดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานจุดประสงคการ

เรียนรู (𝑥𝑥𝑥= 4.78, SD = 0.44) 
2. ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรออนไลน 

มีคุณภาพโดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (𝑥𝑥𝑥 = 4.88, 
SD = 0.32) เมื่อพิจารณาตามรายดานพบวา ดานท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานเนื้อหา (𝑥𝑥𝑥 = 4.92, SD = 0.28) 

รองลงมาคือ ดานการผลิตสื่อ (𝑥𝑥𝑥 = 4.84, SD = 0.38)  
ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรออนไลน มี

ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ตอประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ (E2) เทากับ 81.11/83.67 ซึ่งสูงกวาเกณฑ
มาตรฐานที่ตั้งไว 80/80

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 2 ชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรออนไลน 
 
ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ย สานเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรออนไลน 

ดาน 
ผูเชี่ยวชาญ (n=3) 

𝒙𝒙� SD ระดบัคุณภาพ 
1. ดานเน้ือหา 4.92 0.28 มากที่สุด 
2. ดานการผลิตสื่อ 4.84 0.38 มากที่สุด 

รวม 4.89 0.32 มากที่สุด 
 
ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพของของชุดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรออนไลน 

คะแนน คะแนนเต็ม 
คะแนนเฉลี่ย 

ที่ได 
รอยละของ 
คะแนนท่ีได 

ประสิทธิภาพ 

ระหวางเรยีน 60 48.67 81.11 E1 

หลังเรียน 30 25.10 83.67 E2 
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สรุปผลการวิจัย
 1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ

หาความรู้ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ออนไลน์ เรื่อง 

กระบวนการด�ารงชีวิตของพืช มีค่าคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด  

(x ̅  = 4.94, S = 0.24) และชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ออนไลน์ เรื่อง กระบวนการด�ารงชีวิตของพืช มีค่าคุณภาพอยู่ใน

ระดับมากที่สุด (x ̅   = 4.88, SD = 0.32)

 2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ออนไลน์ เรื่อง 

กระบวนการด�ารงชีวิตของพืช มีอัตราส่วนระหว่างประสิทธิภาพ 

ของกระบวนการต่อประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E
1
/E

2
) เท่ากับ 

81.11/83.67 ซึ่งมีประสิทธิภาพไม่ต�่ากว่า 80/80  

อภิปรายผล
 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู ้โดยใช้กระบวนการ 

สบืเสาะหาความรูร่้วมกับชุดกจิกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ออนไลน์ 

ผู้วิจัยน�าเสนอผลการอภิปราย ดังนี้

 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ

หาความรู้ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ออนไลน์  

มีคุณภาพโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจาการจัดท�า

แผนการจดัการเรยีนรูแ้ละชดุกจิกรรมการจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์

ออนไลน์นั้นต้องศึกษาขั้นตอน เอกสารต�าราเพื่อออกแบบจัดท�าให้

ถกูต้องตามหลกัการของการสร้างแผนการจดัการเรยีนรูแ้ละชดุกจิกรรม 

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รวมถึงวิเคราะห์แนวทางการจัดการเรียนรู้

ในรูปแบบการสืบเสาะหาความรู ้ ประกอบกับการน�าแผนการ 

จดัการเรียนรู้ไปใช้ในการจดัการเรยีนการสอนในระหว่างการทดลอง 

และมีความสอดคล้องกับมาตฐาน ตัวชี้วัด เนื้อหาและกิจกรรม 

การสอน รวมถึงมขีัน้ตอนการวดัและประเมนิผลหลงัการจดักจิกรรม

การเรยีนการสอนไว้อย่างชดัเจน ท�าให้แผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้

กระบวนการสืบเสาะหาความรู ้ร ่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู ้

วิทยาศาสตร์ออนไลน์ ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์ออนไลน์ ส�าหรับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีคุณภาพที่ระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ 

งานวิจัยของอับดุลเลาะ อูมาร์ (2559: บทคัดย่อ) ได้ท�าการศึกษา

วิจัยเรื่อง ผลของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะความรู้ (5Es) เรื่อง

สมดุลเคมี ที่มีต่อแบบจ�าลองทางความคิด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

และความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียน 

เดชะปัตตนยานุกูล ผลการวิจัยพบว่า 1) แบบจ�าลองทางความคิด

เรื่องสมดุลเคมีครั้งที่ 1 ถึง 5 ของนักเรียนดีขึ้นตามล�าดับ และ 

พบว่าคะแนนเฉลีย่แบบจ�าลองทางความคดิในแต่ละครัง้แตกต่างกนั

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ยกเว้นครั้งที่ 3 กับครั้งที่ 5 

และครั้งที่ 4 กับครั้งที่ 5 ส่วนแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเคมี 

และแบบวัดความพงึพอใจของนกัเรยีน ผูว้จิยัวเิคราะห์ข้อมลูโดยหา 

ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียน 

ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนเคมหีลังเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส�าคญัทางสถิติ

ที่ระดับ .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ 

แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) อยู่ในระดับมากที่สุด และยังมีความ

สอดคล้องกับงานวิจัยของณัชกร  สุวรรณหงษ์ (2560: บทคัดย่อ)  

ได้ท�าการศกึษาวจิยัเรือ่ง การพฒันาแผนการจดัการเรยีนรู้กลุม่สาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ของนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายเมือง 2 ในสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 โดย

ใช้ชุดกิจกรรมการสอนแบบ 5E ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการพัฒนา

แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วย 

สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า

ชดุกิจกรรมการเรยีนรูม้ปีระสทิธภิาพ 83.97/82.73 ซึง่สงูกว่าเกณฑ์

ที่ตั้งไว้ 75/75 ซ่ึงเป็นไปตามสมติฐาน และคุณภาพของแผนการ

จัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยสิ่งมีชีวิตกับ

ส่ิงแวดล้อม ของนกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที ่5 อยูใ่นระดับพงึพอใจ

มากที่สุด (x ̅   = 4.74, S.D = 0.19) 2) ผลการศึกษาดัชนีประสิทธิผล

ของแผนการจดัการเรยีนรู ้กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ หน่วย

สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า

นกัเรยีนมคีวามก้าวหน้าทางการเรยีนหลงัเรยีนเพิม่ขึน้ร้อยละ 74.09 

3) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแผนการจัด 

การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยสิ่งมีชีวิตกับ 

ส่ิงแวดล้อม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธ์ิทาง 

การเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทีร่ะดบั 0.05 4) ผลการศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนชัน้ประถม

ศึกษาปีที่ 5 หลังการจัดการเรียนรู ้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู ้  

กลุ่มสาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ หน่วยส่ิงมชีวิีตกบัส่ิงแวดล้อม ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด (x ̅   = 

4.62, S.D = 0.48) และมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของศิริพร  

เรืองสมบัติ (2559: บทคัดย่อ) ได้ท�าการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนา 

การจัดการเรียนรู ้ร่วมกับชุดกิจกรรม เพื่อสร้างผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรยีนวทิยาศาสตร์ ผลการวจิยั พบว่า 1) แนวทางการจดักจิกรรม

การสอนวิชาวิทยาศาสตร์พบว่า กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ

หาความรู้ (5Es) มีอยู่ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นสร้างความสนใจ  

2) ขั้นส�ารวจและค้นหา 3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป 4) ขั้นขยาย

ความรู ้ 5) ขั้นประมิน 2) แผนการจัดกิจกรรมการสอนวิชา

วิทยาศาสตร์ (E
1
/E

2
) แผนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) 

เท่ากับ 82.31/84.30.

 2) ชดุกจิกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ออนไลน์มคุีณภาพ

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ และประสทิธภิาพของกระบวนการ 

(E
1
) ต่อประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E

2
) เท่ากับ 81.11/83.67  
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ซึง่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานทีต่ัง้ไว้ 80/80 ทัง้นีเ้พราะการจดัการเรยีนรู้ 

โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ออนไลน์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

ได้ผ่านขั้นตอน กระบวนการสร้างอย่างเป็นระบบและมีวิธีการ 

ที่เหมาะสม โดยเริ่มจากการเลือกและเรียบเรียงเนื้อหาในหน่วย 

การเรียนรู ้ การศึกษาเอกสารหลักสูตร คู ่มือการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้ และเอกสารต่าง ๆ และงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการจัด 

การเรียนรู้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตลอดจนแนวทาง 

ในการวัดผลและประเมินผล รวมถึงการน�าชุดกิจกรรมไปใช้กับ 

กลุ่มตวัอย่าง นกัเรียนสามารถเรยีนรู้ได้อย่างเตม็ศกัยภาพ มกีจิกรรม

ทีห่ลากหลาย ตอบสนองต่อการเรียนของนกัเรียน โดยเฉพาะขัน้ตอน 

ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

ทกุสถานการณ์อย่างต่อเนือ่ง จงึแสดงให้เหน็ว่า ชดุกจิกรรมทีส่ร้างขึน้ 

อยู ่ในเกณฑ์ที่มีความเหมาะสมท�าให้เม่ือน�าไปทดลองจริงกับ 

กลุ่มตัวอย่าง จึงส่งผลให้ชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคล้อง

กับงานวิจัยของปานลดา  เอกนวพุฒิพันธุ ์ (2560: บทคัดย่อ)  

ได้ท�าการศึกษาวิจัยเรื่อง ผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง  

พืชใกล้ตัว ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า 

1) ชุดกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชใกล้ตัว ส�าหรับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.00/81.20 สูงกว่า

เกณฑ์ 80/80 2) ดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์ 

เรื่อง พืชใกล้ตัว ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เท่ากับ 0.69 

3) นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยชุดกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง 

พชืใกล้ตวั มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนและก่อนเรยีนแตกต่าง

กนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 4) นกัเรียนทีไ่ด้รบัการสอน

โดยใช้ชดุกจิกรรมวชิาวทิยาศาสตร์ เรือ่ง พชืใกล้ตวั ส�าหรบันกัเรยีน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัย

ของนรัตน์ชนก  โสภา (2561: บทคัดย่อ) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง 

การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรม

การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ทีจ่ดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู ้(5Es) 

เรื่อง พลังงานแสง ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า  

1) การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง 

พลังงานแสง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา 

ปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 89.86/86.10 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 

ที่ก�าหนดไว้ 2) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้

วิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานแสง ท่ีจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา 

ความรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 4 สูงกว่าก่อนเรียน อย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนโดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานแสง ท่ีจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา 

ความรูก้ลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน

อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 4) ความพงึพอใจของนกัเรยีน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม 

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานแสง ที่จัดการเรียนรู้แบบ 

สบืเสาะหาความรู ้กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ มคีวามพงึพอใจ

ซึ่งอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลงานวิจัยของชยากร  เลิศอังกูร 

(2558: บทคัดย่อ) ได้ท�าการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรม

วิทยาศาสตร์เรื่องการตรวจสอบสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร ส�าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณภาพของชุด

กจิกรรมวทิยาศาสตร์เรือ่งการตรวจสอบสารเคมปีนเป้ือนในอาหาร 

โดยผู้เชี่ยวชาญมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก (x ̅   = 4.33, S.D. = 0.69) 

2) ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่อง การตรวจสอบ 

สารเคมีปนเปื้อนในอาหาร มีประสิทธิภาพ (E
1
/E

2
) เท่ากับ 83.85/ 

91.57 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ 75/75 และสอดคล้องกับงานวิจัย 

ของสายรุ้ง  เมื่องวงษ์ (2552: บทคัดย่อ) ได้ท�าการศึกษาวิจัยเรื่อง 

การพฒันาชุดกิจกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ โดยใช้ทฤษฎีพหปัุญญา 

เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความฉลาดทางอารมณ์ 

เรื่อง อาหารและสารเสพติด ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้

ทฤษฎีพหปัุญญาเพือ่ส่งเสรมิผลสัมฤทธิท์างการเรยีนและความฉลาด

ทางอารมณ์ เรื่อง อาหารและสารเสพติด ส�าหรับนักเรียน 

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 เป็นชดุกจิกรรมการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาขึน้โดยค�านงึ

ถึงความสามารถท่ีแตกต่างของนักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียน 

เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพและเรียนรู้อย่างมีความสุขซึ่งจะ 

ส่งผลในการพฒันาผลสัมฤทธิท์างการเรยีนและความฉลาดทางอารมณ์ 

ของนักเรียนให้สูงขึ้น โดยมีความเหมาะสมในองค์ประกอบต่าง ๆ 

ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้อยู ่ในระดับมากและมีประสิทธิภาพ 

81.14/81.25

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะส�าหรับการน�าผลการวิจัยไปใช้

 1. ผู ้สอนควรศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุงแก้ไข 2560) เพื่อให้

เข้าใจจุดประสงค์ของการจัดกิจกรรมเรียนการสอนจากมาตรฐาน

และตัวชี้วัด 

 2. ผูส้อนควรเตรยีมความพร้อม โดยการจัดเตรยีม สภาพ

แวดล้อมและอุปกรณ์ การเตรียมส่ือ ประเด็นปัญหา การก�าหนด

สถานการณ์ที่กระตุ ้นความสนใจของนักเรียนเพื่อให้กิจกรรม 

การเรียนรู้ของนักเรียนมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน 

ได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 

 3. กจิกรรมการเรยีนรูท้ีจ่ดัขึน้ควรเป็นกจิกรรมท่ีส่งเสรมิ 

ให้นกัเรยีนกล้าแสดงออกทางความคิด การพดู โดยครจูะต้องกระตุน้

และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น ร่วมอภิปราย 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างอิสระ
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ขัตติยะ  โคตรถา, สุวรรณา  เบ็งทอง, ไพฑูรย์  พิมดี

62   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2565

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรมีการศึกษาวิจัยการจัดการเรียนรู้แบบโดยใช้ชุด

กิจกรรมการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์ออนไลน์ โดยใช้การสอนแบบ 

สืบเสาะหาความรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักเรียน 

ในระดับชั้นอื่น ๆ หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ เพื่อท�าให้ผู้เรียน

เป็นผูท้ีมี่ความสามารถในการแก้ปัญหา และมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

สูงขึ้น 

 2. ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการจัดรูปแบบการสอน

แบบต่าง ๆ ร่วมกับวิจัยการจัดการเรียนรู้แบบโดยใช้ชุดกิจกรรม 

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ออนไลน์ เปรียบเทียบกันเพื่อพัฒนาทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อไป
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บทคัดย่อ
 การวิจยัครัง้นีม้วีตัถุประสงค์ 2 ประการ คอื 1) เพ่ือเปรยีบเทยีบความสามารถในการให้เหตุผลและ 2) เพือ่เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบอุปนัยร่วมกับ 

การเรียนรู้เชิงรุก กับเกณฑ์ร้อยละ 70 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 

2564 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จ�านวน 33 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง เซต จ�านวน 13 แผน 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผล

ทางคณิตศาสตร์ เร่ือง เซต ท่ีมีความเช่ือม่ันเท่ากับ 0.73 และ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต ที่ม ี

ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.71 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีส�าหรับ 

กลุ่มตัวอย่างหนึ่งกลุ่ม

 ผลการวิจัยพบว่า

 1) ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังได้รับการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอนแบบอุปนัยร่วมกับการเรียนรู้เชิงรุก สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 2) ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณติศาสตร์ เรือ่ง เซต ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 หลงัได้รบัการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน

แบบอุปนัยร่วมกับการเรียนรู้เชิงรุก สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ค�าส�าคัญ : การสอนแบบอุปนัย, การเรียนรู้เชิงรุก, ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์,  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์,   

  เซต 
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Abstract
 The purposes of the research were to 1) compare mathematical reasoning abilities, and 2) compare  

mathematics learning achievement on the Sets with 70 percent criterion after obtaining instrumental inductive  

instruction activities organizing with active learning of Mathayomsuksa 4 students. The sample was a group of 33 

Mathayomsuksa 4/6 students who were studying in the first semester of the 2021 academic year at Piboonbumpen 

Demonstration School, Burapha University. They were selected by cluster random sampling method. The instruments 

used in research consist of the 7 lesson plans: 1) 13 lesson plans on the Sets, 2) mathematical reasoning ability test 

on the Sets with the reliability of 0.73, and 3) mathematics learning achievement test with the reliability of 0.7t. The 

data were statistically analyzed by using mean, standard deviation (S.D.), and t-test for one sample

 The results were as follows:

 1. The mathematical reasoning ability on the Sets of Mathayomsuksa 4 students after obtaining  

instrumental inductive instruction activity organizing with active learning was higher than 70 percent criterion with 

statistical significance at the .05 level.

 2. The mathematical achievement on the Sets of Mathayomsuksa 4 students after obtaining instrumental 

inductive instruction activity organizing with active learning was higher than 70 percent criterion with statistical  

significance at the .05 level.

Keywords : Inductive Instruction, Active Learning, Mathematical Reasoning Ability,  Mathematics Learning Achievement,   

  Sets
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บทน�า
 คณติศาสตร์มบีทบาทส�าคญัยิง่ต่อความส�าเรจ็ในการเรยีนรู้ 

ในศตวรรษที ่21 เนือ่งจากคณติศาสตร์ช่วยให้มนษุย์มคีวามคิดรเิริม่

สร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถ

วเิคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบและถีถ้่วน ช่วยให้

คาดการณ์วางแผนตดัสนิใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และ

สามารถน�าไปใช้ในชวีติประจ�าวนัได้อย่างมปีระสทิธภิาพ นอกจากนี้ 

คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลย ีและศาสตร์อ่ืน ๆ  อนัเป็นรากฐานในการพฒันาทรพัยากร

บุคคลของชาติให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันสมัยและ

สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัฒน ์

(กระทรวงศกึษาธกิาร, 2560: 1) ท�าให้หลกัสูตรแกนกลางการศกึษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ได้จัด 

การเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็น 3 สาระ ได้แก่ จ�านวนและพีชคณิต  

การวดัและเรขาคณติ และสถติแิละความน่าจะเป็น นอกจากนีย้งัได้

ก�าหนดทกัษะและกระบวนการทางคณติศาสตร์ทีจ่�าเป็นและต้องการ 

พัฒนาให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ได้แก่ 1) การแก้ปัญหา 2) การสื่อสาร

และการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 3) การเชื่อมโยง 4) การให้

เหตุผล และ 5) การคิดสร้างสรรค์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560: 

2-3)

 ทกัษะและกระบวนการทางคณติศาสตร์เป็นความสามารถ

อย่างหนึง่ในการน�าความรูท้างคณติศาสตร์ทีเ่รยีนมาประยกุต์ใช้งาน

หรือแก้ปัญหาในชีวิตจริง (ศศิธร  แม้นสงวน, 2556: 164) ทักษะ

หนึง่ทีจ่�าเป็นส�าหรับวิชาคณติศาสตร์และชวีติจรงิ เป็นองค์ประกอบ

ที่ส�าคัญที่จะท�าให้นักเรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้องในเนื้อหาวิชา

คณิตศาสตร์ คือ ทักษะการให้เหตุผล (เวชฤทธิ์  อังกนะภัทรขจร, 

2554: 32) การฝึกความสามารถในการให้เหตผุลจงึเป็นเรือ่งจ�าเป็น

ที่ผู้เรียนต้องฝึกฝนให้เกิดเป็นทักษะหรือความช�านาญ ไม่ใช่มอง 

ในมมุมองทีต้่องผ่านเน้ือหาคณติศาสตร์เรือ่งตรรกศาสตร์เพยีงเท่านัน้ 

แต่ในปัจจบุนั การให้เหตผุลทางคณติศาสตร์เป็นเรือ่งทีใ่กล้ตวัผู้เรยีน

และสามารถน�าไปใช้แก้ปัญหาในการท�างานหรือชีวิตประจ�าวัน 

ได้มากขึ้น (อัมพร ม้าคนอง, 2559: 48-49) ดังนั้น การให้เหตุผล 

จึงเป็นหัวใจส�าคัญของการสอนคณิตศาสตร์ (สสวท., 2555 ก: 39)

 แต่จากการศึกษาผลการทดสอบโครงการประเมินผล

นักเรียนนานาชาติหรือ PISA พบว่า ในปี 2018 ประเทศไทย 

ได้คะแนนเฉลีย่อยูท่ี ่419 ซ่ึงน้อยกว่าคะแนนมาตรฐาน OECD ทีต่ัง้

ไว้ที ่500 คะแนน (สสวท., 2561: 125) เมือ่พจิารณาผลการประเมนิ

ในกระบวนการทางคณิตศาสตร ์ ท่ีใช ้สอบ พบว่า นักเรียน 

มกีระบวนการตคีวามคดิเป็น 48.1% การใช้หลักคณติศาสตร์คิดเป็น 

33.6% และการคดิในเชงิคณติศาสตร์คดิเป็น 24.2% (สสวท., 2556: 

13-25) จะเหน็ว่าคะแนน PISA ต�า่กว่าเกณฑ์มาตรฐาน และนกัเรียน

ยังขาดการตีความ การใช้หลักคณิตศาสตร์ และการคิดในเชิง

คณิตศาสตร์ จากการสัมภาษณ์ผู ้สอนผู ้สอนวิชาคณิตศาสตร ์

โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี  

พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต�่า เนื่องจาก 

ไม่สามารถสังเกต เปรียบเทียบ หรือวิเคราะห์ เพ่ือสรุปเน้ือหา 

ออกมาเป็นสูตร หลักการ แนวคิด หรือทฤษฎีได้ โดยเฉพาะเนื้อหา

เรื่องเซตที่เป็นพื้นฐานในการเรียนเรื่องอื่น ๆ ของวิชาคณิตศาสตร์ 

ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย อีกทั้งนักเรียนส่วนใหญ่สร้าง

เงื่อนไขจากข้อความที่ก�าหนดให้ไม่ค่อยได้และไม่สามารถแสดง

แนวคิด หรืออธิบายเหตุผลประกอบค�าตอบจากการท�าแบบฝึกหัด

หรอืแบบทดสอบได้ชดัเจน (เกษกนก  พงษ์นนั พสักร  แนวปราณตี  

ธนาวฒุ ิ สคุนธทรัพย์ และ พรีพฒัน์  สามัญ, สมัภาษณ์, 19 เมษายน 

2562) และผลการประเมินผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ขั้นพื้นฐาน O-NET ในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ัน

มธัยมศึกษาปีที ่6 ในกลุ่มของโรงเรยีนสาธติ ปีการศกึษา 2562 พบว่า 

มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 48.32 และสาระพีชคณิตได้คะแนนเฉลี่ย 48.73 

(สถาบนัทดสอบทางการศกึษา, 2562, ออนไลน์) ปีการศกึษา 2563 

พบว่ามีค่าเฉลี่ยร้อยละ 46.98 และสาระพีชคณิตได้คะแนนเฉลี่ย 

47.84 (สถาบันทดสอบทางการศึกษา, 2563, ออนไลน์) นอกจากนี้

คะแนน O-NET ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที ่6 ของโรงเรยีนสาธติ 

“พิบูลบ�าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2561 ถึง 2563 

พบว่า มีคะแนนเฉล่ีย 51.87, 48.28 และ 44.23 ตามล�าดับ  

จะเหน็ว่าคะแนนเฉล่ียของนกัเรยีนมแีนวโน้มทีล่ดลง และไม่ผ่านเกณฑ์ 

ร้อยละ 50 

 จากสภาพปัญหาดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่านักเรียนยัง

ขาดความรู้ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ และประสบปัญหาเกี่ยวกับ

ความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลและการใช้เหตุผลอธิบาย 

ความคดิของตน อาจเป็นเพราะผูส้อนมกัจะเน้นความจ�าในเรือ่งของ

สูตร บทนิยาม และวิธีการหาค�าตอบที่ถูกต้อง โดยการสอนให้

นักเรียนหาค�าตอบด้วยวิธีการเดียว ขาดการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จัก

การสังเกต ส�ารวจ คาดการณ์ รวมทั้งให้เหตุผลและพิสูจน์สิ่งต่าง ๆ 

ได้ด้วยตนเอง (กิตติ  พัฒนตระกูลสุข อ้างถึงใน สุบิน  ยมบ้านกวย, 

2559: 85) นอกจากน้ีอาจจะเกดิจากการทีผู่ส้อนยงัคงใช้วธิกีารสอน

แบบบรรยายเพียงอย่างเดียว โดยธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์ 

ในส่วนของความเป็นนามธรรม การบรรยายล้วน ๆ ยากที่จะน�าไป

สู ่ความเข้าใจ ซึ่งเป็นปัญหาต่อการเรียนรู ้ ยากต่อการพัฒนา

กระบวนการคิด การแก้ปัญหา การวิเคราะห์ และการน�าไปใช้ต่อ 

ท�าให้การเรียนการสอนไม่สนุกสนาน บรรยากาศการเรียนเครียด 

เกินไป ความรู ้พื้นฐานของนักเรียนไม่เพียงพอ ท�าให้นักเรียน 

เกิดความเบื่อหน่าย ไม่กระตือรือร้น เฉื่อยชา ไม่รู้จักฝึกฝนตนเอง 

ส่งผลให้ขาดทักษะ (ศศิธร  แม้นสงวน, 2556: 348-349) ทั้งนี้ผู้วิจัย

จงึสนใจศกึษาการเรยีนการสอนแบบอปุนยั ซึง่เป็นวธิกีารเรยีนการสอน 
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หนึ่งที่มุ่งให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการสังเกต คิดวิเคราะห์ ท�าให้เกิด

การเรียนรู้ และสามารถสรุปหรือคิดหลักการ กฎเกณฑ์ ประเด็น

ส�าคัญ หรือความคิดรวบยอดด้วยตนเอง (ฆนัท  ธาตุทอง, 2550: 

196) สอดคล้องกบัค�ากล่าวของ ชมนาด  เชือ้สวุรรณทว ี(2561: 38) 

ได้กล่าวไว้ว่า การเรียนการสอนแบบอุปนัย เป็นวิธีการสอนที่มุ่งให้

นักเรียนสรุปองค์ความรู้ได้จากการยกตัวอย่างหลาย ๆ ตัวอย่าง  

ให้นกัเรยีนเหน็รปูแบบ สงัเกตเปรยีบเทยีบรปูแบบทีเ่หมอืนกนัหรอื

มีลักษณะร่วมกัน น�าไปสู่ข้อสรุป เป็นการค้นพบด้วยการสังกต  

ซึง่การเรยีนการสอนแบบอปุนยั ช่วยให้นกัเรยีนรู้จกัคดิและไตร่ตรอง

ด ้วยเหตุผล และสามารถหาข ้อสรุปด ้วยตนเอง (เวชฤทธิ์   

อังกนะภัทรขจร, 2555: 83) นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยของ

สิณาภรณ์  แท่นศิลา (2558: 100) พบว่า ความสามารถในการให้

เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับจ�านวนจริง  

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังได้รับการจัดกิจกรรม 

การเรยีนรูแ้บบอปุนยั สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมนียัส�าคญัทาง

สถิติที่ระดับ .01 และงานวิจัยธีณรัตน์  สังหรณ์ (2556) พบว่า 

ผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิชาคณติศาสตร์และความสามารถในการให้

เหตผุลทางคณติศาสตร์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 หลงัได้รบั

การจัดการเรียนรู้แบบอุปนัย-นิรนัย เรื่อง สถิติ สูงกว่าก่อนได้รับ 

การจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสูงกว่า

เกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 การเรียนการสอนในห้องเรียน ผู้เรียนจ�าเป็นจะต้องมี

บทบาทในการเรียนรู้อย่างตื่นตัว (Active) ผู้เรียนจะต้องเป็นผู้จัด

กระท�ากบัข้อมลูหรือประสบการณ์ต่าง ๆ  และจะต้องสร้างความหมาย 

ให้กับสิ่งนั้นด้วยตนเอง โดยผู้เรียนสามารถจัดกระท�า ศึกษา ส�ารวจ 

วิเคราะห์ ทดลอง ลองผิดลองถูกกับสิ่งนั้น ๆ จนเกิดความเข้าใจขึ้น 

(ทิศนา  แขมมณี, 2560: 94) ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาการเรียนรู้เชิงรุก 

(Active Learning) ซึ่งสาวิตรี โรจนะสมิต  อาร์โนลด์ (2555: 7)  

ได้กล่าวไว้ว่าเป็นการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีสร้างองค์ความรู้ 

ด้วยตนเอง (Constructivism) ที่เน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียน 

และการมีปฏสัิมพนัธ์ระหว่างนกัเรยีนและครมูากกว่าการฟังบรรยาย

เพียงอย่างเดียว ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ทักษะ 

การพูด ฟัง อ่าน เขียน และไตร่ตรองความคิดต่อเนื้อหาที่เรียน  

อีกทั้งยังสอดคล้องกับค�ากล่าวของพิมพันธ์  เดชคุปต์ และพเยาว์  

ยนิดีสขุ (2562: 35-36) ทีก่ล่าวไว้ว่า การเรียนรูเ้ชิงรุกท�าให้เกดิคุณค่า 

ช่วยให้ผู้เรียนได้คิด ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ผู้เรียนได้รับ 

การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ อีกท้ังผู้เรียนสามารถ

แก้ไขและปรับความเข้าใจมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนได้ทันทีจาก 

การเรียนรู ้เชิงรุก นอกจากนี้ผู ้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยของศิริมา   

วงษ์สกุลดี (2558) พบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาและ 

ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 หลังได ้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

คณติศาสตร์ด้วยการเรยีนรูเ้ชงิรกุ เรือ่ง สถติ ิสงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และงานวิจัยของธนวรรณ   

นัยเนตร (2560) พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง 

ฟังก์ชัน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังได้รับการจัดการ 

เรียนรู้เชิงรุกร่วมกับค�าถามระดับสูง สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากการศึกษาถึงความส�าคัญของคณิตศาสตร์ สภาพ

ปัญหา สาเหตุของปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหาในข้างต้น  

ผู้วจิยัจงึสนใจพฒันาการเรยีนการสอนแบบอปุนัยร่วมกับการเรยีนรู้ 

เชิงรุก เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการให้เหตุผลและผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผล 

ทางคณิตศาสตร์หลังได้รับการเรียนการสอนแบบอุปนัยร่วมกับ 

การเรียนรู้เชิงรุก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กับเกณฑ์ 

ร้อยละ 70

 2. เพือ่เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณิตศาสตร์

หลังได้รับการเรียนการสอนแบบอุปนัยร่วมกับการเรียนรู้เชิงรุก  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กับเกณฑ์ร้อยละ 70

สมมติฐานการวิจัย
 1. ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 

หลังได้รับการเรียนการสอนแบบอุปนัยร่วมกับการเรียนรู้เชิงรุก  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังได ้รับ 

การเรียนการสอนแบบอุปนัยร่วมกับการเรียนรู้เชิงรุก ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70

 

ขอบเขตการวิจัย
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย

 ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิย คอื นกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที ่4 

โปรแกรมทั่วไป ห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียน 

สาธติ “พบิลูบ�าเพญ็” มหาวทิยาลยับรูพา อ�าเภอเมอืง จงัหวดัชลบรุี 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จ�านวน 4 ห้องเรียน รวมจ�านวน

นักเรียนทั้งสิ้น 170 คน

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 4/6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิต “พิบูล

บ�าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จ�านวน 33 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่ม

แบบกลุ่ม (Cluster random sampling)
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 ตัวแปรที่ศึกษา

 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

แบบอุปนัยร่วมกับการเรียนรู้เชิงรุก เรื่อง เซต

 ตัวแปรตาม ได้แก่

 1. ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต

 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย

 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเนื้อหาสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง เซต จ�านวน  

13 ชั่วโมง ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา ได้แก่ ลักษณะของเซต การเขียน

เซตแบบแจกแจงสมาชิก การเขียนเซตแบบบอกเงื่อนไข เซตจ�ากัด

และเซตอนนัต์ เอกภพสมัพทัธ์ การเท่ากันของเซต สบัเซต แผนภาพ

เวนน์-ออยเลอร์ ยูเนียน อินเตอร์เซกชัน คอมพลีเมนต์ ผลต่าง และ

การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้เซต

 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย

 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด�าเนินการสอน

ด้วยตนเองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยใช้เวลาในการ

ด�าเนินการวิจัย 15 ชั่วโมง แบ่งเป็นด�าเนินการสอน 13 ชั่วโมง  

และการทดสอบ 2 ชั่วโมง คือ ทดสอบหลังเรียนวัดความสามารถ 

ในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 1 ช่ัวโมง และทดสอบหลังเรียน

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 1 ชั่วโมง

กรอบแนวคิดในการวิจัย

การเรียนการสอนแบบอุปนัย

ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมตัวเข้าสู่บทเรียน 

ขั้นที่ 2 ขั้นเสนอตัวอย่าง 

ขั้นที่ 3 ขั้นเปรียบเทียบ 

ขั้นที่ 4 ขั้นสรุป 

ขั้นที่ 5 ขั้นน�าไปใช้

การเรียนการสอนแบบอุปนัย

ร่วมกับการเรียนรู้เชิงรุก

ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมตัวเข้าสู่บทเรียน 

ขั้นที่ 2 ขั้นเสนอตัวอย่าง 

ขั้นที่ 3 ขั้นเปรียบเทียบ 

ขั้นที่ 4 ขั้นสรุป 

ขั้นที่ 5 ขั้นน�าไปใช้

การเรียนรู้เชิงรุก

ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมพร้อม 

ขั้นที่ 2 ขั้นสร้างองค์ความรู้

ขั้นที่ 3 ขั้นการอภิปราย 

ขั้นที่ 4 ขั้นประยุกต์ใช้ 

1.  ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผู ้วิจัยได้สร้างเครื่องมือและพัฒนา 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้

 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบอุปนัย 

ร่วมกับการเรียนรู้เชิงรุก รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง เซต 

จ�านวน 13 แผน ซึ่งมีขั้นตอนในการพัฒนาดังนี้ 1) ศึกษาเอกสาร 

ทีเ่กีย่วข้อง 2) สร้างแผนและเสนอต่ออาจารย์ทีป่รกึษาเพือ่ตรวจสอบ 

ความถูกต้อง 3) เสนอต่อผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน เพื่อประเมินระดับ 

ความเหมาะสมของแผน (IOC) พบว่า ค่าความเหมาะสมของแผน

อยูใ่นระดบัมาก (x ̅   = 4.48) 4) ปรับปรุงตามค�าแนะน�าของผูเ้ชีย่วชาญ 

5) ทดลองน�าร่องกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 ปีการศึกษา 

2564 โรงเรยีนสาธติ “พบูิลบ�าเพญ็” มหาวิทยาลยับรูพา ทีไ่ม่ใช่กลุ่ม

ตัวอย่าง แล้วน�ามาปรับปรุง และ 6) น�าไปทดลองใช้

 2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผล 

ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

แบบอัตนัย จ�านวน 15 ข้อ ซึ่งมีขั้นตอนในการพัฒนาดังนี้ 1) ศึกษา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 2) สร้างแบบทดสอบและเสนอต่ออาจารย ์

ทีป่รกึษาเพือ่ตรวจสอบความถกูต้อง 3) เสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญ 5 ท่าน 

เพ่ือประเมินความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์ 

(IOC) พบว่ามค่ีาดชันคีวามสอดคล้องตัง้แต่ 0.60 - 1.00 4) ปรบัปรงุ

ตามค�าแนะน�าของผู ้เชี่ยวชาญ 5) ทดลองน�าร่องกับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิต “พิบูล

บ�าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 6) วิเคราะห์

คุณภาพของแบบทดสอบ พบว่า มค่ีาความยากง่ายตัง้แต่ 0.38 - 0.78 

มีค่าอ�านาจจ�าแนกตั้งแต่ 0.25 - 0.75 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 

0.73 โดยค�านวณได้จากสูตรสัมประสิทธิ์ (α-Coefficient) ของ 

ครอนบาค (Cronbach) และ 7) น�าไปทดลองใช้

 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 

เรือ่ง เซต ของนกัเรยีนระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที ่4 แบบปรนยั จ�านวน 

20 ข้อ มีขั้นตอนในการพัฒนาดังนี้ 1) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
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2) สร้างแบบทดสอบและเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อตรวจสอบ

ความถูกต้อง 3) เสนอต่อผู ้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน เพื่อประเมิน 

ความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกบัจดุประสงค์ (IOC) ได้ค่าดชันี

ความสอดคล้องตั้งแต่ 0.60 - 1.00 4) ปรับปรุงตามค�าแนะน�าของ

ผู้เชี่ยวชาญ 5) ทดลองน�าร่องกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5  

ปีการศกึษา 2564 โรงเรยีนสาธติ “พบิลูบ�าเพญ็” มหาวทิยาลยับูรพา 

ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 6) วิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบ พบว่า 

มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.41 - 0.79, มีค่าอ�านาจจ�าแนกต้ังแต่  

0.24 - 0.53, และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.71 ค�านวณได้จากสูตร 

KR-20 ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson) และ 7) น�าไป

ทดลองใช้

การเก็บรวบรวมข้อมูล
 ผู้วจิยัด�าเนนิการเกบ็รวบรวมข้อมลูตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี้

 1. ผูว้จิยัด�าเนนิการสอนด้วยตนเองด้วยการจดักจิกรรม

การเรียนการสอนแบบอุปนัยร่วมกับการเรียนรู้เชิงรุก เรื่อง เซต  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�าเพ็ญ” 

มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยในครั้งนี้

 2. ด�าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบอุปนัย

ร่วมกับการเรียนรู้เชิงรุก เรื่อง เซต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 4 ซึ่งใช้เวลาในการสอน 15 ชั่วโมง

 3. ผู้วิจัยท�าการวัดความสามารถในการให้เหตุผลและ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ แล้วบันทึกผลการทดสอบโดย

ใช้เวลาในการด�าเนินการทดสอบ จ�านวน 2 ชั่วโมง

 4. ตรวจให้คะแนนการท�าแบบวัดความสามารถในการ

ให้เหตผุลทางคณติศาสตร์ โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนความสามารถ

ในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ดังตารางที่ 1

ตารางที่	1 เกณฑ์การให้คะแนนความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์

 คะแนน	 	 	 ความสามารถในการให้เหตุผล

 4 - ตอบค�าถามถูกต้อง และแสดงแนวคิดประกอบค�าตอบได้อย่างสมเหตุสมผล

 3 - ตอบค�าถามถูกต้อง และแสดงแนวคิดประกอบค�าตอบได้อย่างสมเหตุสมผลเกือบสมบูรณ์

  - ตอบค�าถามไม่ถูกต้อง แต่มีการแสดงแนวคิดประกอบค�าตอบได้อย่างสมเหตุสมผล

 2 - ตอบค�าถามถูกต้อง และแสดงแนวคิดประกอบค�าตอบได้อย่างสมเหตุสมผลบางส่วน

  - ตอบค�าถามไม่ถูกต้อง แต่มีการแสดงแนวคิดประกอบค�าตอบได้อย่างสมเหตุสมผลเกือบสมบูรณ์

 1 - ตอบค�าถามถูกต้อง แต่ไม่การแสดงแนวคิดประกอบค�าตอบหรือแสดงแนวคิดประกอบค�าตอบไม่ถูกต้อง

  - ตอบค�าถามไม่ถูกต้อง แต่มีการแสดงแนวคิดประกอบค�าตอบได้อย่างสมเหตุสมผลบางส่วน

 0 - ไม่มีการตอบค�าถามหรือตอบค�าถามไม่ถูกต้อง และไม่มีการแสดงแนวคิดประกอบค�าตอบหรือแสดงแนวคิดประกอบ

   ค�าตอบไม่ถูกต้อง

 5. ตรวจให้คะแนนการท�าแบบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

คณติศาสตร์ โดยก�าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดงันี ้ท�าถูกได้ 1 คะแนน 

ท�าผิดได้ 0 คะแนน

 6. ผูว้จิยัน�าคะแนนท่ีได้จากการท�าแบบวดัความสามารถ

ในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนคณิตศาสตร์ที่ได้ไปวิเคราะห์ผลและแปลผลข้อมูล 

ต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล
 ผู้วิจัยได้น�าคะแนนที่ได้จากการท�าแบบทดสอบวัดความ

สามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ และแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต มาวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้

 1. วิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการให้

เหตุผลทางคณิตศาสตร์หลังได้รับการเรียนการสอนแบบอุปนัย 

ร่วมกับการเรยีนรูเ้ชงิรกุ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 กบัเกณฑ์

ร้อยละ 70 โดยใช้ t-test for one sample

 2. วิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

คณติศาสตร์หลังได้รบัการเรียนการสอนแบบอปุนยัร่วมกบัการเรยีนรู้ 

เชิงรุก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กับเกณฑ์ร้อยละ 70  

โดยใช้ t-test for one sample
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ผลการวิจัย
 ผู้วิจัยน�าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเปรียบเทียบ

ความสามารถในการให้เหตุผลและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณติศาสตร์ หลงัได้รับการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนแบบอปุนยั

ร่วมกับการเรียนรู้เชิงรุกกับเกณฑ์ร้อยละ 70 มีการน�าเสนอผลการ

วิจัยโดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน มีรายละเอียดดังนี้

ตอนที่	1	 ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการให้เหตุผลทาง

คณิตศาสตร์

 การเปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลทาง

คณติศาสตร์หลังได้รบัการเรียนการสอนแบบอปุนยัร่วมกบัการเรยีนรู้ 

เชงิรกุ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 กบัเกณฑ์ร้อยละ 70 ผูว้จิยั

น�าคะแนนที่ได้จากการท�าแบบทดสอบวัดความสามารถในการให้

เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนมาวิเคราะห์ผล โดยใช้สถิติ 

t-test for one sample ปรากฏผลตังตารางที่ 2

ตารางที่	2 การเปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์หลังได้รับการจัดกิจกรรมเรียนการสอนแบบอุปนัยร่วมกับ 

  การเรียนรู้เชิงรุก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กับเกณฑ์ร้อยละ 70

               การทดสอบ	 n	 คะแนนเต็ม	 μ
(70%)

 X ̅ S t p

ความสามารถในการให้เหตุผล 33 60 42 46.818 5.497 5.035* .000

ทางคณิตศาสตร์    ร้อยละ 78.03   

* p < 0.05

 จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการ

ให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เร่ือง เซต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 4 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบอุปนัยร่วม

กับการเรียนรู้เชิงรุก มีค่าเท่ากับ 46.818 คะแนน จากคะแนนเต็ม 

60 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 78.03 และเมื่อทดสอบสมมติฐานพบว่า

นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยของความสามารถ 

ในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมี 

นยัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เป็นไปตามสมมตฐิานการวจิยัข้อที ่1

ตอนที่	2	 ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์

 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ์

หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบอุปนัยร่วมกับ 

การเรียนรู้เชิงรุก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กับเกณฑ์ 

ร้อยละ 70 ผูว้จิยัน�าคะแนนทีไ่ด้จากการท�าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ 

ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนมาวิเคราะห์ผล โดยใช้สถิติ 

t-test for one sample ปรากฏผลตังตารางที่ 3 

ตารางที่	3 ค่าเฉลี่ย และค่าสถิติทดสอบทีของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต

               การทดสอบ	 n	 คะแนนเต็ม	 μ
(70%)

 X ̅ S t p

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 33 20 14 14.82 2.128 2.209* .017

คณิตศาสตร์    ร้อยละ 74.1   

* p < 0.05

 จากตารางที ่3 พบว่า คะแนนเฉลีย่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

คณิตศาสตร์ เรื่อง เซต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังได้รับ

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบอุปนัยร่วมกับการเรียนรู้ 

เชิงรุก มีค่าเท่ากับ 14.82 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน  

คิดเป็นร้อยละ 74.1 และเม่ือท�าการทดสอบสมมติฐาน พบว่า

นักเรียนทีไ่ด้รับการจดักจิกรรมมคีะแนนเฉลีย่สงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เป็นไปตามสมมติฐาน 

การวิจัยข้อที่ 2 

อภิปรายผล
 จากผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบอุปนัย 

ร่วมกับการเรียนรู้เชิงรุกที่มีต่อความสามารถในการให้เหตุผลและ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 4 สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้

 1. ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 

ของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบอุปนัยร่วมกับ

การเรียนรู้เชิงรุก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สูงกว่าเกณฑ์

ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม
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สมมติฐานข้อที่ 1 ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะการจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอนแบบอุปนัยร่วมกับการเรียนรู้เชิงรุกเป็นการเรียนการสอน

ที่ท�าให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการสังเกต คิดวิเคราะห์ ท�าให้เกิด 

การเรียนรู้ และสามารถสรุปหรือคิดหลักการ กฎเกณฑ์ ประเด็น

ส�าคัญ หรือความคิดรวบยอดด้วยตนเอง (ฆนัท  ธาตุทอง, 2550: 

196) ซึ่งสอดคล้องกับทิศนา  แขมมณี (2560: 340) ได้กล่าวไว้ว่า 

การเรียนการสอนแบบอปุนยัเป็นการเรยีนการสอนทีช่่วยให้นกัเรยีน

ได้ฝึกทกัษะการคดิวิเคราะห์ สามารถจบัหลกัการหรือประเดน็ส�าคญั

ไว้ด้วยตนเอง ท�าให้เกิดการเรียนรู้หลักการ แนวคิด หรือข้อความรู้

ต่าง ๆ อย่างเข้าใจ นอกจากน้ียังช่วยให้นักเรียนเข้าใจและจดจ�า 

ได้นาน ช่วยพัฒนาทักษะการสังเกต คิดวิเคราะห์ เพื่อหาข้อสรุป 

การเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีเหตุผล (ฆนัท  ธาตุทอง, 2550: 197) 

และการเรียนรู้เชิงรุกเป็นการเรียนรู้ที่นักเรียนต้องรับผิดชอบต่อ 

การเรียนรู้ของตนเองอย่างกระตือรือร้น โดยลงมือกระท�าและ

สะท้อนคิดสิ่งที่ตนก�าลังกระท�าจากข้อมูลหรือกิจกรรมการเรียน 

การสอนที่ได้รับผ่านทางการอ่าน พูด ฟัง คิด เขียน เพื่อน�าไปสู่ 

การแปลความและถ่ายทอด (คงรัฐ  นวลแปง, 2554: 50) ในขณะ

เดยีวกนั นกัเรยีนต้องใช้กระบวนการคดิ โดยเฉพาะกระบวนการคดิ

ขั้นสูงในสิ่งที่ก�าลังกระท�าอยู่ด้วย (พิมพันธ์  เดชะคุปต์ และพเยาว์  

ยนิดสีขุ, 2562: 35) อกีทัง้ผูส้อนใช้ค�าถามเพือ่ช่วยให้นกัเรียนได้เกดิ

การคิดและอภิปราย โดยใช้ค�าถามน�า คอยช้ีแนะให้ก�าลังใจ 

เมื่อนักเรียนให้เหตุผลไม่สมเหตุสมผล และคอยช่วยปรับปรุงแก้ไข 

การให้เหตุผลของนักเรียนให้มีความสมเหตุสมผลมากขึ้น 

 นอกจากนี้เมื่อพิจารณาขั้นของการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนแบบอุปนัยร่วมกับการเรียนรู ้เชิงรุกที่ผู ้วิจัยสังเคราะห ์

ขึ้นดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมตัวเข้าสู่บทเรียน เป็นขั้นที่ผู้สอนทบทวน 

ความรูเ้ดมิของนกัเรยีน เพือ่ให้นกัเรยีนสามารถเช่ือมโยงความรูเ้ดมิ

เพื่อไปสู ่ความรู ้ใหม่ โดยผู ้สอนใช้ค�าถามกระตุ ้น เพื่อเตรียม 

ความพร้อมในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดจากการน�าความรู้เดิม

มาช่วยในการเชื่อมโยงและสามารถสร้างข้อสรุปด้วยตนเองอย่าง 

สมเหตุสมผล ขั้นท่ี 2 ขั้นเสนอตัวอย่าง เป็นขั้นท่ีผู้สอนน�าเสนอ

ตัวอย่างที่หลากหลายให้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้พิจารณา 

สังเกต และวิเคราะห์ตัวอย่างที่น�าเสนอ เพื่อหาความสัมพันธ์จาก

ตัวอย่างนั้น ๆ  ด้วยตัวของนักเรียนเอง ขั้นที่ 3 ขั้นเปรียบเทียบ เป็น

ขั้นที่ผู้สอนให้นักเรียนได้ลงมือท�ากิจกรรมกลุ่ม รวบรวมข้อมูลที่ได้

จากการสังเกต การค้นหา เปรียบเทียบ หรือการวิเคราะห์ของ

ตัวอย่างที่น�าเสนอในข้ันท่ี 2 โดยมีการสะท้อนคิด หรือบอก 

ความคิดของตนเองให้คนในกลุ่มได้รับรู้ เพื่อค้นหาความคล้ายคลึง 

ความแตกต่างของตัวอย่าง แล้วสรุปออกมาเป็นองค์ความรู้ภายใน

กลุ ่มของตน โดยผู ้สอนคอยใช้ค�าถามกระตุ้นและให้ค�าชี้แนะ 

แก่นักเรียนในการสร้างองค์ความรู้ภายในกลุ่ม ขั้นที่ 4 ขั้นสรุป  

เป็นขัน้ทีน่กัเรยีนน�าข้อสรปุทีไ่ด้จากขัน้ที ่3 มาอภปิรายแสดงแนวคดิ

กบักลุ่มอืน่ เพือ่ทีจ่ะสรปุเป็นองค์ความรู ้ผู้สอนคอยใช้ค�าถามกระตุน้

ให้นักเรียนได้คิดให้เหตุผล มีส่วนร่วมในการอภิปราย คอยให ้

ค�าแนะน�า จนนักเรียนสามารถสร้างข้อสรุปที่สมเหตุสมผล จากนั้น

ผู้สอนและนักเรียนร่วมกันสรุปอีกคร้ังหน่ึง เพื่อให้เกิดความเข้าใจ 

ที่ตรงกัน รวมถึงขั้นที่ 5 ขั้นน�าไปใช้ เป็นข้ันที่นักเรียนน�าข้อสรุป 

หลักการ แนวคิด หรอืสูตรต่าง ๆ  ทีไ่ด้จากขัน้ที ่4 มาใช้ในการปัญหา

อย่างเหมาะสม เพื่อให้นักเรียนเข้าใจในสิ่งที่ตนเองสรุปมาได้อย่าง

ลกึซึง้ เพือ่ช่วยส่งเสรมิให้นกัเรยีนเกดิกระบวนการคดิการให้เหตผุล 

ทั้งนี้ผู้สอนคอยให้ค�าแนะน�าแก่ผู้เรียนเพื่อให้สามารถอธิบายและ 

ให้เหตผุลประกอบค�าตอบได้อย่างสมเหตสุมผลมากยิง่ขึน้ ซึง่สอดคล้อง 

กับงานวิจัยของ ไพศาล แมลงทับทอง (2558) พบว่า ความสามารถ

ในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เร่ือง ทฤษฎีจ�านวนเบื้องต้น  

ของนกัเรยีนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่4 หลังการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ 

อปุนยัและนรินยั สงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ

ที่ระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริมา  วงษ์สกุลดี (2558: 

123) พบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาและความสามารถในการ

ให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

หลงัได้รบัการจัดกจิกรรมการเรยีนรูค้ณติศาสตร์ด้วยการเรยีนรูเ้ชงิรกุ 

เรือ่ง สถติ ิสงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต  

ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 หลังได้รบัการจดักจิกรรมการเรียน 

การสอนแบบอปุนยัร่วมกบัการเรยีนรูเ้ชงิรกุ สงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน 

ข้อที่ 2 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการเรียนการสอนแบบอุปนัยร่วมกับ

การเรยีนรูเ้ชิงรกุ เป็นการจดักิจกรรมการเรยีนการสอนทีเ่น้นนกัเรยีน 

เป็นส�าคัญ มีการจัดกิจกรรมกลุ่ม รวบรวมข้อมูลการสังเกต ค้นหา 

เปรียบเทียบ และวิเคราะห์ เพื่อให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิด

และสะท้อนคดิภายในกลุม่ของตน อีกทัง้มกีารอภปิรายแสดงแนวคดิ

กับกลุ่มอื่น ๆ และร่วมกันสรุปองค์ความรู้โดยผ่านการกระตุ้นจาก 

ผู้สอน ซ่ึงเป็นกระบวนการที่เกิดจากความสนใจของนักเรียนเอง 

ท�าให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาต่าง ๆ  ได้ดีมากกว่าการจดจ�า สอดคล้อง

กับค�ากล่าวของทิศนา  แขมมณี (2560: 342) ที่ได้กล่าวไว้ว่า 

การเรียนการสอนแบบอุปนัยเป็นวิธีการสอนที่นักเรียนสามารถ 

ค้นพบการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง จึงท�าให้เกิดความเข้าใจและจดจ�า 

ได้ดี สอดคล้องกับค�ากล่าวของ บุญเลี้ยง  ทุมทอง (2556: 84) ที่ได้

กล่าวว่า การเรียนรู้เชิงรุกเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริมให้กับ

นักเรียน โดยการเพิ่มแรงจูงใจต่อการเรียนรู้ ลดการแข่งขัน และ 

การแยกตวัจากชัน้เรยีน รูจ้กัทีจ่ะท�างานร่วมกนั และสามารถได้ข้อมลู 

ย้อนกลับทันที เนื่องจากเป็นการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์

ต่อกัน ท�าให้นักเรียนรู้สึกว่าค�าแนะน�าที่ได้จากการเรียนรู้กับเพื่อน 

มคีณุค่า ทัง้ยงัช่วยส่งเสรมิความจ�าในระยะยาว และช่วยให้นกัเรยีน

เกิดแรงจูงใจในการใฝ่เรียนรู้ 
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 จากเหตุผลในข้างต้น จึงอาจกล่าวได้ว่า การน�าการจัด

กจิกรรมการเรยีนการสอนแบบอปุนยัร่วมกบัการเรยีนรูเ้ชงิรกุมาใช้

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนน้ัน ช่วยส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 หลัง 

ได้รับการเรียนการสอนแบบอุปนัยร่วมกับการเรียนรู้เชิงรุก สูงกว่า

เกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมนียัส�าคญัทางสถิติทีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคล้อง

กับงานวิจัยของธนวรรณ  นัยเนตร (2560) พบว่า ผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรยีนคณติศาสตร์ เรือ่ง ฟังก์ชนั ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษา

ปีที่ 4 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับค�าถามระดับสูง  

สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ข้อเสนอแนะ
 จากผลการวจิยัเรือ่ง ผลการจดักิจกรรมการเรยีนการสอน

แบบอุปนัยร่วมกับการเรียนรู้เชิงรุกที่มีต่อความสามารถในการให้

เหตุผลและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

 ข้อเสนอแนะทั่วไป

 1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบอุปนัยร่วมกับ

การเรียนรู้เชิงรุก ผู้สอนควรตั้งค�าถามกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้กระบวน 

การคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ รวมถึงการสะท้อนคิด เน้นให้ผู้เรียน

ได้หาเหตุผล ซึ่งจะท�าให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจ และสรุปความคิด 

รวบยอดได้อย่างลึกซึ้ง

 2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบอุปนัยร่วมกับ

การเรียนรู ้เชิงรุก เป็นวิธีการสอนที่ผู ้ เรียนต้องคิดหาค�าตอบ 

ด้วยตนเอง หากผูเ้รียนขาดทกัษะพืน้ฐานในการคดิ อาจจะได้ข้อสรปุ

ที่ไม่ถูกต้อง ผู้สอนควรตรวจสอบความรู้พื้นฐานของผู้เรียน ก่อนจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนแบบอุปนัยร่วมกับการเรียนรู ้เชิงรุก  

เพื่อประเมินความรู้ของผู้เรียน

 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

 1. ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ

อุปนัยร่วมกับการเรียนรู้เชิงรุกในเน้ือหาคณิตศาสตร์อื่น ๆ เช่น 

จ�านวนจริง ฟังก์ชัน สถิติ

 2. ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ

อปุนยัร่วมกบัการเรยีนรูเ้ชงิรกุ ทีม่ต่ีอความสามารถทางคณติศาสตร์

ด้านอื่น ๆ  เช่น ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการ

เชื่อมโยง ความสามารถในการสื่อสาร หรือความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

 3. ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ

อปุนยัร่วมกบัการเรียนรู้เชิงรกุ ในเนือ้หาคณติศาสตร์ โดยใช้รปูแบบ

การวิจัยอื่น ๆ เช่น ทดลองกลุ่มเดียว เปรียบเทียบก่อนหลังการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนแบบอุปนัยร่วมกับการเรียนรู้เชิงรุก หรือ

เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่เรียนด้วยการเรียนการสอนแบบอุปนัย

ร่วมกับการเรียนรู้เชิงรุกกับกลุ่มปกติ 
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บทคัดย่อ
 การพฒันาการเป็นผูป้ระกอบการธรุกจิการเกษตรเป็นองค์ประกอบส�าคัญในการขบัเคล่ือนเศรษฐกจิท้องถิน่ให้เตบิโตอย่างยัง่ยนื 

ผูป้ระกอบการธรุกจิการเกษตรนอกจากต้องท�าหน้าทีใ่นการผลติสนิค้าเกษตรแล้ว ยงัต้องเป็นผูท้ีส่ามารถตอบสนองต่อตลาดและสร้างสรรค์

ผลิตผลให้มีคุณค่าเพิ่มขึ้น การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร และเพื่อก�าหนด

กลยุทธ์ในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน กรณีผู้ผลิตไม้ผล จังหวัดจันทบุรี วิธีวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูล 

จากผูผ้ลติไม้ผล และผูเ้ชีย่วชาญทีม่ปีระสบการณ์โดยตรงเกีย่วกบัผู้ผลิตไม้ผล โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม วเิคราะห์ข้อมลู

ด้วยวิธีวิเคราะห์เนื้อหาและการวิเคราะห์กรอบงาน 

 ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบที่แสดงถึงความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร ได้แก่ 1) ข้อมูลพื้นฐาน 

ทั้งปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยเศรษฐกิจสังคม 2) คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ ในด้านการคิดเชิงบวก การแสวงหาความรู้ การคิด 

เชิงสร้างสรรค์ และการมุ่งความยั่งยืน และ 3) สมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ ในด้านการจัดการทรัพยากรภายใน การจัดการการตลาด 

และการจัดการความเสีย่ง การพฒันาความสามารถในการเป็นผูป้ระกอบการธรุกจิการเกษตรเป็นพืน้ฐานส�าคัญในการสร้างความได้เปรยีบ

ในการแข่งขัน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ผลิตไม้ผลด�าเนินกลยุทธ์การแข่งขันอย่างมีประสิทธิผล ทั้งกลยุทธ์ด้านนวัตกรรม ต้นทุน ความเฉพาะ  

ความสมดุล และความสัมพันธ์

ค�าส�าคัญ : การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร, ผู้ผลิตไม้ผล, ความได้เปรียบในการแข่งขัน
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Abstract
 Agri-entrepreneurship development is a key element in driving Thailand’s local economy to sustainable 

growth. Agri-entrepreneurs not only perform the production of agricultural products but must also have the ability 

to respond to the market and have the initiative thinking to develop more value-added products. This research aimed 

to study the components of agri-entrepreneurship and to determine competitive strategies by studying fruit  

producers in Chanthaburi Province. The research method was qualitative research. Data were collected from fruit 

producers and experts having the direct experiences in the fruit farm business by using in-depth interviews and focus 

groups. The collected data were analyzed by content analysis and framework analysis.

 The results demonstrated that the components representing the agri-entrepreneurship ability were as follows: 

1) basic information, both personal and socio-economic factors; 2) entrepreneurial orientation in terms of positive 

thinking, knowledge-seeking, creative thinking and sustainability focus; and 3) entrepreneurial competence in internal 

resource management, marketing management, and risk management. Capacity building agri-entrepreneurship is  

an important foundation for sustaining competitive advantage, enabling fruit producers to effectively implement 

competitive strategies, consisting of innovation, cost, focus, balance, and relationship strategies.

Keywords : agri-entrepreneurship, fruit producer, competitive advantage
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บทน�า
 ธุรกิจการเกษตรนับว่ามีบทบาทส�าคัญต่อการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมไทยมาอย่างยาวนาน นับตั้งแต่ประเทศไทยเริ่ม

มแีผนพฒันาเศรษฐกจิ ในปี พ.ศ. 2504 เป็นต้นมา ธรุกจิการเกษตร

ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาในฐานะที่เป็น

อตุสาหกรรมขัน้พืน้ฐานของประเทศ โดยยทุธศาสตร์ของการพฒันา

ในอดีตมีตั้งแต่การเน้นด้านการผลิตเพียงพอต่อการบริโภคและ 

การค้าภายในประเทศ มีการส่งเสริมด้านคุณภาพและมาตรฐาน 

การผลิต และการสร้างมูลค่าให้แก่สินค้าเกษตร โดยอุตสาหกรรม

ทางการเกษตรท่ีมีศักยภาพในด้านการเติบโตที่ส�าคัญอย่างหนึ่ง 

ในปัจจุบันคือ อุตสาหกรรมผลไม้ ซึ่งจังหวัดจันทบุรีจัดว่าเป็นแหล่ง

ที่มีการผลิตไม้ผลส�าคัญของไทย และยังเป็นจังหวัดท่ีมีรายได้

ประชากรค่อนข้างสงู ข้อมลูจากส�านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิ

และสังคมแห่งชาติ (2562) รายงานว่า ปี 2560 ณ ราคาประจ�าปี 

จังหวัดจันทบุรีมีมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัด 138,443 ล้านบาท เป็น

มูลค่าผลิตภัณฑ์ในภาคการเกษตรสูงถึง 80,326 ล้านบาท หรือ 

ร้อยละ 58.0 ในขณะท่ีผลิตภัณฑ์ภายในประเทศภาคการเกษตร 

ของไทยมเีพยีงร้อยละ 8.3 หรอื 1,334,796 ล้านบาท จากผลติภณัฑ์

มวลรวมภายในประเทศ 13,230,305 ล้านบาท และแม้ว่ารายได้

ของประชากรในจังหวัดจันทบุรีจะพึ่งพาการผลิตผลไม้เป็นหลัก  

แต่ก็มีมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวเท่ากับ 254,582 บาทต่อปี  

ซึ่งสูงเป็นอันดับ 14 ของประเทศ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการ 

ท�าสวนผลไม้ที่สามารถสร้างรายได้สูงให้ประชาชน 

 อย่างไรกต็ามในด้านการตลาดผลผลติส่วนใหญ่ต้องพึง่พา

ตลาดต่างประเทศเป็นหลัก ข้อมูลจากส�านักงานนโยบายและ

ยุทธศาสตร์การค้า (2563) ระบุว่า ในช่วงปี 2559-2562 ปริมาณ

การส่งออกทุเรียนไทยเพิ่มจาก 404 พันตัน เป็น 655 พันตัน  

เพิ่มขึ้นร้อยละ 62 โดยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจาก 503 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

เป็น 1,465 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 191 โดยมีแนวโน้ม

เพิม่สงูขึน้อย่างต่อเนือ่ง โดยตลาดหลกัได้แก่ สาธารณรฐัประชาชนจนี 

ซึ่งมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด และ

แม้การเติบโตของอุตสาหกรรมผลไม้มีแนวโน้มที่สดใส แต่ก็มี 

การกระจุกตัวเฉพาะตลาดหลักเพียงประเทศเดียวซึ่งครอบครอง

สัดส่วนการส่งออกเป็นปริมาณมาก ท�าให้อุตสาหกรรมผลไม ้

มีความเสี่ยงทางการตลาดสูงหากมีการเปลี่ยนแปลงปัจจัยทาง

เศรษฐกิจ (ณัฐชุดา  เดชพ่วง และกนกพร  ชัยประสิทธ์ิ, 2561)  

ดงันัน้ในการคงความได้เปรยีบในการแข่งขันของอตุสาหกรรมผลไม้

จึงต้องมีการกระจายความเสี่ยง โดยการเจาะตลาดภายในประเทศ

ให้มากขึ้น เพิ่มความหลากหลายของช่องทางการตลาด พัฒนา

ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพ่ิม พัฒนาตลาดต่างประเทศจากตลาดภูมิภาค 

ไปสู่ตลาดในระดับโลก (ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า, 

2563) ทัง้นีก้ารด�าเนนิการดงักล่าวจะประสบความส�าเรจ็อย่างยัง่ยนื

ได้นั้น ปัจจัยท่ีส�าคัญประการหนึ่งคือ ศักยภาพของผู้ประกอบการ

ธุรกิจการเกษตรในการพัฒนาผลิตผลที่มีคุณภาพ มีความสามารถ

ในการตอบสนองต่อตลาด ตลอดจนการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ในการพัฒนาผลิตผลให้มีคุณค่าเพิ่มขึ้น

 การพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ (entrepreneurship) 

นับว่าเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโต  

มีการศึกษาวิจัยในต่างประเทศจ�านวนมากได้ยืนยันถึงความส�าคัญ 

ของคณุลกัษณะของการเป็นผูป้ระกอบการต่อการอยูร่อดและเตบิโต

ของธุรกิจและเศรษฐกิจ ส่วนในประเทศไทยยังมีการศึกษา 

ในประเดน็ดงักล่าวค่อนข้างจ�ากดั ซึง่ส่วนใหญ่จะเน้นศึกษาการเป็น

ผูป้ระกอบการในธรุกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ส่วนประเดน็ด้าน

การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร (agri-entrepreneurship) 

นัน้ ยงัไม่พบผู้ใดศึกษาในบรบิทของเกษตรกรเพือ่สร้างความได้เปรยีบ 

ในการแข่งขนัของภาคการเกษตรไทย โดยการศกึษาภายในประเทศ

ในด้านการพัฒนาการเกษตรที่ผ่านมาจะเน้นในด้านการเสริมสร้าง

ศักยภาพการเกษตรด้านการผลิตเป็นส�าคัญ อาทิ การเพิ่มผลิตภาพ

การผลิตโดยการเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุนจากประสิทธิภาพปัจจัย

การผลติ หรอืการศกึษาเกีย่วกบัโครงสร้างตลาดและนโยบายของรฐั

ในการสนบัสนนุการเตบิโตของภาคเกษตร เป็นต้น (กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์, 2558; นิพนธ์  พัวพงศกร, 2561) การศึกษาเกี่ยวกับ

องค์ประกอบในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรจะเป็นส่วน

เตมิเตม็ทีจ่ะแสดงให้เหน็ถงึปัจจยัทีอ่ยูภ่ายในตวัเกษตรกร กล่าวคอื 

การเป็นผู ้ประกอบการธุรกิจการเกษตรเป็นปัจจัยที่สะท้อนถึง 

ความสามารถของเกษตรกรในการด�าเนนิงานแบบมอือาชพี สามารถ

น�าไปสู่การก�าหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 

เป็นแนวทางในการเพ่ิมศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ

การเกษตรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจผลไม้ไทยให้เติบโตได้

อย่างยั่งยืนในอนาคต

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการเป็นผู้ประกอบการ

ธุรกิจการเกษตร กรณีผู้ผลิตไม้ผล จังหวัดจันทบุรี

 2. เพือ่ก�าหนดกลยทุธ์ในการสร้างความได้เปรยีบในการ

แข่งขนัของผู้ประกอบการธรุกจิการเกษตร กรณผู้ีผลิตไม้ผล จงัหวดั

จันทบุรี

ทบทวนวรรณกรรม
	 การเป็นผู้ประกอบการ

 ความรู ้ด้านการเป็นผู้ประกอบการได้มีการศึกษากัน 

อย่างกว้างขวางในหลายศาสตร์ เช่น เศรษฐศาสตร์ การจัดการ 

สังคมวิทยา และจิตวิทยา เป็นต้น จึงท�าให้แนวคิดเกี่ยวกับการเป็น

ผู้ประกอบการมคีวามหลากหลาย (Chepurenko, 2015) ท�าให้เกดิ
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การผสมผสานแนวคิดในการค้นคว้าหาองค์ความรู้ด้านการเป็น 

ผู้ประกอบการซึ่งอธิบายได้โดยปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปัจจัยทางด้าน

จิตวิทยา ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยทางเศรษฐสังคม เป็นต้น และ

ยงัได้ประยกุต์มาใช้ในการด�าเนนิงานทางธรุกจิด้วย ซึง่ Ahmad and 

Hoffman (2007) ได้กล่าวถึงความหมายของการเป็นผูป้ระกอบการ

ว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการประกอบการเพื่อ

สร้างคณุค่าผ่านการสร้างสรรค์หรอืการขยายกจิกรรมทางเศรษฐกจิ 

โดยการค้นหาและใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือ

ตลาดใหม่ ๆ นอกจากนี้ผู้เขียนยังกล่าวถึงองค์ประกอบอีกอย่างที่

ส�าคัญก็คือ ตัวของผู้ประกอบการเองในฐานะเจ้าของธุรกิจ

 จากความหมายดงักล่าวพบว่า การเป็นผูป้ระกอบการนัน้

เกีย่วข้องกบัองค์ประกอบส�าคญั 2 ประการ ได้แก่ ตวัผูป้ระกอบการ 

และกิจกรรมการประกอบการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

คนอื่น ๆ ซึ่งมีการศึกษาถึงคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ 

(entrepreneurial orientation) และสมรรถนะของการเป็น 

ผู้ประกอบการ (entrepreneurial competence) 

 1. คุณลักษณะของการเป็นผู ้ประกอบการ เป็นส่ิงที ่

แสดงถงึคณุภาพของการเป็นผูป้ระกอบการทีส่่งผลให้กิจการประสบ

ความส�าเร็จภายใต้สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจท่ีเปลี่ยนแปลง โดย 

Dess, McNamara, & Eisner (2016) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะ 

ของการเป็นผู้ประกอบการที่ควรมีใน 5 มิติ ได้แก่ 1) การเป็นอิสระ

ในการบริหารงาน (autonomy) 2) การสร ้างนวัตกรรม  

(innovativeness) 3) การท�างานเชิงรุก (pro-activeness)  

4) การก้าวหน้าเชิงแข่งขัน (competitive aggressiveness) และ 

5) การเผชิญความเสี่ยง (risk taking) ส่วน Allen (2016) ได้เสนอ

คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการท่ีส�าคัญมีอยู่ 5 ประการ ซึ่งมี

ความคล้ายคลึงกับแนวคิดของ Dess, McNamara, & Eisner  

(2016) ประกอบด้วย 1) การเผชิญกับความเสี่ยง (risk taking)  

2) ความต้องการประสบความส�าเร็จ (need for achievement)  

3) ความเป็นอิสระ (a sense of independence) 4) การควบคุม

ปัจจัยภายใน (internal locus of control) และ 5) ความอดทน

ต่อความไม่ชัดเจน (tolerance for ambiguity) การศึกษาถึง

คุณลักษณะการเป็นผู ้ประกอบการอาจมีความเฉพาะเจาะจง 

ในคุณลกัษณะบางประการทีส่่งผลถึงแรงผลกัดนัของผูป้ระกอบการ 

ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ หรือนวัตกรรมทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ 

กระบวนการ และตลาด Bujor and Avasilcai (2016) พบว่า 

ผู้ประกอบการที่มีความคิดสร้างสรรค์จะก่อให้เกิดนวัตกรรมทั้ง

ผลิตภัณฑ์และกระบวนการที่สร้างสรรค์ สมนึก  เอื้อจิระพงษ์พันธ์,  

พักตร์ผจง  วัฒนสินธุ์, อัจฉรา  จันทร์ฉาย และประกอบ  คุปรัตน์ 

(2553) ได้ศึกษาถึงนวัตกรรมในด้านความหมาย ประเภท และ 

ความส�าคัญต่อการเป็นผู้ประกอบการ พบว่า นอกจากนวัตกรรม 

เป็นเครื่องมือส�าคัญในการสร้างความสามารถในการแข่งขันของ 

ผู้ประกอบการแล้ว การเป็นผู้ประกอบการก็เป็นองค์ประกอบท่ี

ส�าคัญในการสร้างนวัตกรรมด้วยเช่นกัน โดยประเทศที่พัฒนาแล้ว

จะให้ความส�าคญัต่อการเสรมิสร้างการเป็นผูป้ระกอบการ เพือ่สร้าง

ผู้ประกอบการให้มีความรู้และความสามารถ มีวิสัยทัศน์ มีความ 

มุ่งมั่นในการสร้างธุรกิจ มีความกล้าเผชิญกับความเสี่ยง เชี่ยวชาญ

ด้านเทคโนโลยี เป็นผู้น�า และมีเครือข่าย 

 2. สมรรถนะของการเป็นผู้ประกอบการ เป็นสิ่งที่แสดง

ถึงความสามารถในการท�ากิจกรรมต่าง ๆ ในการด�าเนินธุรกิจ  

Ahmad and Seymour (2008) กล่าวว่า การเป็นผู้ประกอบการ

หมายถึง การกระท�ามากกว่าทัศนคติหรือความตั้งใจ กล่าวคือ 

กจิกรรมของการประกอบการ หรอืส่ิงทีผู่ป้ระกอบการกระท�าสะท้อน 

ถึงความเป็นผู้ประกอบการ กิจกรรมการประกอบการรวมถึง  

1) การเริ่มต้นกิจการ 2) การค้นหาโอกาสและการด�าเนินงานทาง 

การตลาด 3) การจัดการเชิงกลยุทธ์ 4) การสร้างคุณค่า Ahmad 

and Hoffman (2007) กล่าวว่า กิจกรรมของการประกอบการเป็น

เครือ่งมอืวัดความสามารถของผูป้ระกอบการ ซ่ึงเป็นปัจจยัทีส่ามารถ

สร้างขึ้นได้ โดยการฝึกฝน อบรมให้ความรู้ และสร้างประสบการณ์ 

เพื่อให้เกิดทักษะในด้านการประกอบการทางธุรกิจ 

	 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร

 การเกษตรแบบดั้งเดิมนั้นเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและ 

การด�ารงชีพในท้องถิ่นเป็นหลัก เกษตรกรหรือผู้ประกอบอาชีพ

ทางการเกษตรจงึมภีาพลกัษณ์แบบประเพณนียิมและมวิีวฒันาการ

น้อย (Shelman and Connolly, 2012) ธุรกิจการเกษตรและ

อุตสาหกรรมทางการเกษตรก็เช่นเดียวกัน มักถูกมองว่าเป็น

อตุสาหกรรมทีใ่ช้เทคโนโลยตี�า่ เน้นเพยีงการพัฒนาการผลติให้ดขีึน้

มากกว่าการพฒันาสิง่ใหม่ ๆ  (Lans, Seuneke and Klerkx, 2013) 

ในความเป็นจริงภาคการเกษตรทั่วโลกนั้นได้มีการปรับตัวให้ทันต่อ

เหตุการณ์และยุคสมัยมาโดยตลอด เนื่องจากมีการเปล่ียนแปลง

อย่างรวดเร็วทางโครงสร้างตลาดสินค้าเกษตรและอาหาร ผู้บริโภค

ทัว่โลกเข้าถงึข้อมูลและใส่ใจในมาตรฐานความปลอดภยัในการผลติ

อาหารมากขึน้ การพฒันาเทคโนโลยขีัน้สูงด้านการสือ่สารและระบบ

กระจายสินค้า ตลอดจนการเน้นด้านความยั่งยืน เป็นต้น (Lans, 

Seuneke and Klerkx, 2013; Shelman and Connolly, 2012) 

การเปล่ียนแปลงนั้นได้เกิดขึ้นทั่วโลกไม่เว ้นแต่ประเทศไทย  

ในหลายทศวรรษที่ผ่านมาโดยเฉพาะหลังวิกฤติเศรษฐกิจ ในปี  

พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา ภาคเกษตรไทยมกีารปรบัตวัอย่างรวดเร็วตาม

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ พฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลง  

มกีารค�านงึถงึคุณภาพมาตรฐานของการผลิตเพิม่ขึน้ และการขยายตวั 

ของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ล้วนเป็นความท้าทายทางด้านการตลาด

สินค้าเกษตรและอาหารของไทย (นิพนธ์ พัวพงศกร, 2561)

 ความการต้องการการปรับตัวและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ  

ในการท�าเกษตรและธุรกิจการเกษตร ท�าให้เกษตรกรยุคใหม่ต้องมี
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ความคดิ มทีกัษะ ในด้านต่าง ๆ  ทีก่ว้างกว่าการท�าอาชีพเกษตรหรอื

การพยายามผลติสนิค้าเกษตรเท่านัน้ แต่ยงัต้องมกีารพัฒนาการเป็น

ผู้ประกอบการอีกด้วย (Kahan, 2012; Sullivan, 2017) ค�าถาม 

ที่เกิดขึ้นก็คือ การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรกับการเป็น 

ผู ้ประกอบการโดยทั่วไปน้ันมีความแตกต่างกันอย่างไร Lans,  

Seuneke and Klerkx (2013) ชี้ให้เห็นว่าอาจมีส่วนที่แตกต่างกัน

ขึน้กับประเภทและบริบทของการประกอบการ โดยการวจิยัเกีย่วกบั 

การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรควรพิจารณาถึงประเด็น 

ต่าง ๆ ได้แก่ 1) ความก้าวหน้าของการเกษตรในยุคที่ผ่านมา  

2) สภาวะแวดล้อมด้านภูมิศาสตร์ส่งผลต่อการเป็นผู้ประกอบการ 

และ 3) การท�าการเกษตรเก่ียวข้องกับวิถีชีวิตและครอบครัวของ

เกษตรกร

 ดังนั้นการศึกษาตัวแปรในด้านการสร้างนวัตกรรม  

การเผชิญความเสี่ยง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และตลาด  

ตลอดจนการท�างานเชงิรกุเพือ่แสวงหาโอกาสทางการตลาด จงึควร

มีการศึกษาเชิงลึกในบริบทต่าง ๆ เป็นการเฉพาะ (Verhees, Lans 

and Verstegen, 2012) การศกึษาถึงความหลากหลายของการเป็น

ผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ท�าให้ทราบ

ความแตกต่างของเกษตรกรแต่ละกลุ่มซ่ึงอาจมีระดับของการเป็น 

ผู้ประกอบการที่แตกต่างกัน เช่น การศึกษาถึงรูปแบบหรือบทบาท

การเป็นผู้ประกอบการของเกษตรกรเพื่อทราบถึงความสามารถ

เชิงกลยุทธ์ที่แตกต่างกัน (Lans, Verstegen and Mulder, 2011) 

นอกจากนี้การศึกษาเกี่ยวกับการประกอบการธุรกิจการเกษตร 

ในแง่มุมต่าง ๆ เช่น เกษตรกรท่ีมีความช�านาญ เกษตรกรรุ่นใหม่ 

เกษตรกรที่ท�ากิจการชนิดเดียว หรือหลายชนิด อาจท�าให้ได้รับ 

ค�าตอบที่น่าสนใจแตกต่างกันในแง่ของการด�าเนินงานและการใช้

ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์เชิงธุรกิจ (Kahan, 2012) 

	 ความได้เปรียบในการแข่งขัน

 ความได้เปรียบในการแข่งขันเป็นปัจจัยท่ีส�าคัญที่ท�าให้

การด�าเนินงานประสบความส�าเร็จผ่านการน�าเสนอคุณค่าหรือ 

คุณประโยชน์ที่มากกว่าไปสู่ลูกค้า (Jeffs, 2008) ความได้เปรียบ 

ในการแข่งขนัจะยงัคงอยูไ่ด้นัน้ผูป้ระกอบการจะต้องด�าเนนิกลยทุธ์

ที่แตกต่างโดยการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ที่มีคุณค่า (Porter, 1998) 

กลยุทธ์การแข่งขันนี้เป็นกลยุทธ์กิจการที่เกิดขึ้นจากการตั้งค�าถาม

เกี่ยวการเอาชนะคู่แข่งขันในอุตสาหกรรมใน 2 ประเด็น ได้แก่  

1) กิจการที่ด�าเนินอยู่ควรอยู่บนพื้นฐานของการมีต้นทุนต�่า หรือ

กิจการควรสร้างความแตกต่างให้ผลิตภัณฑ์ อาทิ คุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์มากกว่าการมีต้นทุนต�่า และ 2) กิจการควรแข่งขันกับ 

คู่แข่งขันหลักเพ่ือครองตลาด หรือกิจการควรมุ่งไปสู่ส่วนตลาด 

ที่เล็กกว่า (niche) แต่สามารถสร้างผลก�าไรให้แก่กิจการได้ กลยุทธ์

การแข่งขันเป็นกลยุทธ์ท่ัวไป (generic) เน่ืองจากเป็นกลยุทธ์ที่

สามารถใช้ได้โดยทั่วไปท้ังกิจการท่ีมีขนาดใหญ่จนกระท่ังขนาดเล็ก 

Porter (1998) ได้เสนอกลยุทธ์การแข่งขันไว้ 3 ประการ ได้แก่  

1) การเป็นผู้น�าด้านต้นทุน (Cost leadership) 2) การสร้าง 

ความแตกต่าง (Differentiation) และ 3) การมุ่งเฉพาะเจาะจง 

(Focus)

วิธีด�าเนินการวิจัย
 งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่มุ่งหวังเนื้อหาเป็น

ส�าคัญ โดยอาศัยข้อมูลที่เกิดจากประสบการณ์ของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

เป็นหลัก และมิได้ให้ความส�าคัญต่อการเป็นตัวแทนของประชากร 

ดงัน้ันการก�าหนดกลุม่ตวัอย่างจงึใช้วธิเีลอืกลุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง 

(purposive sampling) โดยก�าหนดตามผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผู้ที่รู้ 

ในเน้ือหาของเรื่องที่ต ้องการศึกษาเพื่อเป็นผู ้ให้ข ้อมูล (key  

informants) การด�าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้

 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาท�าความเข้าใจถึงองค์ประกอบ 

ในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร โดยมีผู้ให้ข้อมูลจ�านวน 

4 คน ประกอบด้วย 1) ผู้ประกอบการที่เป็นผู้น�ากลุ่มเกษตรกร  

ที่เรียกว่า กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ 2) ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่เป็น

เกษตรกรผู้น�าในกลุ่ม Young Smart Farmers 3) นักส่งเสริม

การเกษตรช�านาญการ ของส�านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ผู้ซึ่ง 

มปีระสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในการส่งเสรมิและสมัผสักบัเกษตรกร

ชาวสวนผลไม้ของจังหวัดจันทบุรีโดยตรง และ 4) ผู้อ�านวยการ 

ส�านกัวจิยัและพฒันาการเกษตร กรมวชิาการเกษตร เป็นผูท้�าหน้าที่

ในตรวจสอบรบัรองมาตรฐาน GAP เป็นผู้ถ่ายทอดเทคโนโลย ีอบรม

ให้ความรู้แก่เกษตรกรชาวสวนมาเป็นเวลามากกว่า 30 ปี 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งใช้แบบ

สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเป็นเครื่องมือในการวิจัย โดยมีประเด็น

ต่าง ๆ ได้แก่ องค์ประกอบเชิงเศรษฐกิจสังคม คุณลักษณะของ 

การเป็นผู้ประกอบการ และสมรรถนะของการเป็นผู้ประกอบการ 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) 

 ขั้นตอนที่ 2 ก�าหนดกลยุทธ์ในการสร้างความได้เปรียบ 

ในการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร โดยมีผู้ให้ข้อมูล

จ�านวน 10 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) ผู้ประกอบการ

ชาวสวนผลไม้ที่ได้รับรองมาตรฐาน GAP จ�านวน 5 คน และ  

2) ผูเ้ชีย่วชาญและนกัวชิาการท่ีมปีระสบการณ์เกีย่วข้องโดยตรงกบั

การประกอบการธุรกิจสวนผลไม้ จ�านวน 5 คน

 การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้การสนทนากลุ่ม จ�านวน 2 ครั้ง 

แยกตามกลุ่มผู ้ให้ข้อมูล โดยมีประเด็นการสนทนากลุ่ม ได้แก่  

รปูแบบของการเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจสวนผลไม้ กลยทุธ์การสร้าง

ความได้เปรียบในการแข่งขัน และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  ในการวเิคราะห์ 

ข้อมูลใช้วธิกีารวเิคราะห์กรอบงาน (framework analysis) โดยการ

หากรอบประเด็นที่เกี่ยวข้อง การจัดท�าแผนภาพเพื่อสรุปกรอบ

กลยุทธ์ในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
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ผลการวิจัย
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย 

ในด้านองค์ประกอบของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร 

และกลยทุธ์การสร้างความได้เปรยีบในการแข่งขนัของผูป้ระกอบการ 

ธุรกิจการเกษตร กรณีผู้ผลิตไม้ผล จังหวัดจันทบุรี มีดังต่อไปนี้

	 องค์ประกอบของการเป็นผูป้ระกอบการธุรกจิการเกษตร

 ผลของการวิเคราะห์เนื้อหาจากข้อมูลการสัมภาษณ์ 

เชิงลึกพบว่า องค์ประกอบของการเป็นผู ้ประกอบการธุรกิจ

การเกษตร กรณผีูผ้ลติไม้ผล จงัหวดัจนัทบรุ ีแบ่งได้ 3 องค์ประกอบ 

ดังภาพที่ 1

ภาพที่	1 องค์ประกอบของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร
 

ภาพที่ 1 องคประกอบของการเปนผูประกอบการธรุกิจการเกษตร 
 
 1. ขอมูลพ้ืนฐาน (basic information) เกี่ยวของกับสภาพทั่วไปของผูประกอบการธุรกิจการเกษตรทั้งปจจัยสวน
บุคคล และปจจัยเศรษฐกิจสังคม ผูใหขอมูลในการสัมภาษณเชิงลึกมีความคิดเห็นวาการเปนผูประกอบการเกี่ยวของชวงวัย 
การศึกษา และประสบการณ ผูประกอบการธุรกิจสวนผลไมรุนใหมมักมแีนวคิดเชิงธุรกจิ การคิดท่ีเปนระบบ เชื่อมโยงไปสูการ
ประกอบการสมัยใหมมากกวาผูประกอบการรุนเกาท่ีมักยึดกรอบแนวคิดเดิมกลาวคือ มีการดําเนินงานตามระเบียบแบบแผน
ที่วางไวอยางเปนขั้นตอนและไมชอบการเปล่ียนแปลง ผูประกอบการรุนใหมมักมีการศึกษาที่สูงกวารุนพอแม การศึกษาทําให
คนรุนใหมมีการพัฒนาความคิดเชิงระบบ มีความสามารถในการแสวงหาขอมูล มีการตัดสินใจที่รวดเร็ว มักริเริ่มทําส่ิงใหมๆ 
และยอมรับวิทยาการตางๆ มาใชประโยชนในการดําเนินงาน อยางไรก็ตามในการพัฒนาการเปนผูประกอบการสวนผลไมนั้น
จําเปนตองอาศัยประสบการณในการบมเพาะ ผูประกอบการรุนเกามักเปนผูที่มีวิจารณญาณและความรอบคอบในการ
ดาํเนินงาน ในดานปจจัยเศรษฐกิจสังคม ผูใหขอมูลมีความคิดเห็นวา ขนาดของกิจการเกี่ยวของกับการเปนผูประกอบการสวน
ผลไมเน่ืองจาก สวนขนาดเล็กมักมีขอจํากัดในการตอรองกับผูซ้ือเพราะมีผลผลิตจํานวนนอย ในขณะที่สวนขนาดใหญมักมี
ความสามารถในการตอรองและการส่ือสารกับตลาดไดดีกวา สวนขนาดใหญเปนกิจการที่ทํารายไดสูงซ่ึงสามารถดึงดูด
ผูประกอบการรุนใหมใหสืบทอดการทําสวนผลไมไดจํานวนมาก สวนสวนผลไมขนาดเล็กหากตองการรายไดเพิ่มก็มักขยาย
กิจการใหหลากหลายมากขึ้น เชน ธุรกิจทองเที่ยวเชิงเกษตร และการทําอาชีพอ่ืนนอกภาคการเกษตร นอกจากนี้สวนขนาด
เล็กยังอาจพัฒนาตนเองในลักษณะของการรวมกลุมเกษตรกร เพื่อลดขอจํากัดในดานการตอรองกับผูซื้อผลผลิต การรวมกัน
ดาํเนินงานดานการตลาด การแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร และการแสวงหาชองทางการตลาดใหมๆ 
 2. คุณลักษณะการเปนผูประกอบการ (entrepreneurial orientation) เกี่ยวของกับการคดิหรือการมุงเนนของ
ผูประกอบการ ไดแก การคิดเชิงบวก การแสวงหาความรู การคิดเชิงสรางสรรค และการมุงความย่ังยืน ผูใหขอมูลในการ
สัมภาษณเชิงลึกระบุวา ผูประกอบการสวนผลไมควรมีคุณสมบัติในดานของการคิดเชิงบวก กลาวคือ มีความรักในอาชีพ และมี
ทัศนคติตอการประกอบการวาอาจมีทั้งประสบความสําเร็จและลมเหลว เนื่องจากการประกอบการสวนผลไมขึ้นกับ
ส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติและความสามารถในการดําเนินงาน ผูประกอบการตองกลาที่จะเผชิญกับสถานการณตางๆ ที่เกดิข้ึน 
คุณลักษณะอีกประการหน่ึงคือ เปนผูท่ีแสวงหาความรูอยูเสมอทั้งความรูในดานการตลาดและเทคโนโลยีสมัยใหมที่สามารถ
ชวยพัฒนาการผลิตทั้งในดานประสิทธิภาพและคุณภาพของผลผลิต ดังน้ันจึงตองเปนผูเปดใจกวางรับความรูใหมๆ ใน
ขณะเดียวกันก็เปนผูที่เอ้ือเฟอแบงปนความรู หรือแลกเปล่ียนความรูกับผูอ่ืน ผูประกอบการสวนผลไมในปจจุบันยังตองเปนผู
ที่มคีวามคิดสรางสรรค สามารถคิดคนส่ิงใหมหรือวิธีการใหมในการดําเนินงาน มีความคิดเชิงออกแบบ พัฒนาองคความรูของ
ตนเองเพื่อมุงสูความสําเร็จ นอกจากนี้ยังควรเปนผูที่มุงในดานความยั่งยืน เนื่องจากการทําสวนผลไมจะตองอาศัยความอุดม
สมบูรณของแหลงผลิต การผลิตผลผลิตท่ีมีคุณภาพและความปลอดภัยตอผูบริโภคเปนสําคัญ 

 1. ข้อมูลพ้ืนฐาน (basic information) เก่ียวข้องกับ

สภาพทัว่ไปของผูป้ระกอบการธุรกจิการเกษตรทัง้ปัจจยัส่วนบุคคล 

และปัจจยัเศรษฐกจิสงัคม ผูใ้ห้ข้อมลูในการสมัภาษณ์เชงิลกึมคีวาม

คิดเห็นว่า การเป็นผู้ประกอบการเกี่ยวข้องช่วงวัย การศึกษา และ

ประสบการณ์ ผู้ประกอบการธุรกิจสวนผลไม้รุ่นใหม่มักมีแนวคิด 

เชงิธรุกจิ การคดิทีเ่ป็นระบบ เชือ่มโยงไปสูก่ารประกอบการสมยัใหม่

มากกว่าผู้ประกอบการรุ่นเก่าที่มักยึดกรอบแนวคิดเดิม กล่าวคือ  

มีการด�าเนินงานตามระเบียบแบบแผนท่ีวางไว้อย่างเป็นขั้นตอน 

และไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง ผู้ประกอบการรุ่นใหม่มักมีการศึกษา

ที่สูงกว่ารุ่นพ่อแม่ การศึกษาท�าให้คนรุ่นใหม่มีการพัฒนาความคิด

เชิงระบบ มคีวามสามารถในการแสวงหาข้อมลู มกีารตดัสนิใจทีร่วดเรว็ 

มักริเริ่มท�าสิ่งใหม่ ๆ และยอมรับวิทยาการต่าง ๆ มาใช้ประโยชน ์

ในการด�าเนนิงาน อย่างไรก็ตามในการพฒันาการเป็นผูป้ระกอบการ

สวนผลไม้นั้นจ�าเป็นต้องอาศัยประสบการณ์ในการบ่มเพาะ  

ผู้ประกอบการรุ่นเก่ามักเป็นผู้ท่ีมีวิจารณญาณและความรอบคอบ 

ในการด�าเนินงาน ในด้านปัจจัยเศรษฐกิจสังคม ผู้ให้ข้อมูลมีความ

คิดเห็นว่า ขนาดของกิจการเกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ประกอบการ 

สวนผลไม้เนื่องจากสวนขนาดเล็กมักมีข้อจ�ากัดในการต่อรองกับ 

ผู้ซื้อเพราะมีผลผลิตจ�านวนน้อย ในขณะที่สวนขนาดใหญ่มักม ี

ความสามารถในการต่อรองและการสื่อสารกับตลาดได้ดีกว่า สวน

ขนาดใหญ่เป็นกิจการทีท่�ารายได้สงูซึง่สามารถดงึดดูผูป้ระกอบการ

รุ่นใหม่ให้สืบทอดการท�าสวนผลไม้ได้จ�านวนมาก ส่วนสวนผลไม้

ขนาดเล็กหากต้องการรายได้เพิ่มก็มักขยายกิจการให้หลากหลาย

มากข้ึน เช่น ธุรกิจท่องเท่ียวเชิงเกษตร และการท�าอาชีพอื่น 

นอกภาคการเกษตร นอกจากนี้สวนขนาดเล็กยังอาจพัฒนาตนเอง

ในลักษณะของการร่วมกลุ่มเกษตรกร เพื่อลดข้อจ�ากัดในด้าน 

การต่อรองกับผู้ซื้อผลผลิต การร่วมกันด�าเนินงานด้านการตลาด  

การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และการแสวงหาช่องทางการตลาด

ใหม่ ๆ

 2. คณุลกัษณะการเป็นผูป้ระกอบการ (entrepreneurial 

orientation) เกีย่วข้องกบัการคิดหรอืการมุง่เน้นของผู้ประกอบการ 

ได้แก่ การคิดเชิงบวก การแสวงหาความรู้ การคิดเชิงสร้างสรรค์  

และการมุ่งความยั่งยืน ผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์เชิงลึกระบุว่า  

ผู้ประกอบการสวนผลไม้ควรมีคุณสมบัติในด้านของการคิดเชิงบวก 

กล่าวคือ มีความรักในอาชีพ และมีทัศนคติต่อการประกอบการว่า

อาจมทีัง้ประสบความส�าเรจ็และล้มเหลว เนือ่งจากการประกอบการ

สวนผลไม้ขึน้กบัสิง่แวดล้อมทางธรรมชาตแิละความสามารถในการ

ด�าเนินงาน ผู้ประกอบการต้องกล้าที่จะเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ  

ที่เกิดขึ้น คุณลักษณะอีกประการหนึ่งคือ เป็นผู้ที่แสวงหาความรู้ 

อยูเ่สมอทัง้ความรูใ้นด้านการตลาดและเทคโนโลยสีมยัใหม่ทีส่ามารถ 

ช่วยพฒันาการผลติทัง้ในด้านประสทิธภิาพและคณุภาพของผลผลติ 

ดังนั้นจึงต้องเป็นผู้เปิดใจกว้างรับความรู้ใหม่ ๆ ในขณะเดียวกัน 

ก็เป็นผู้ที่เอื้อเฟื้อแบ่งปันความรู้ หรือแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อ่ืน  

ผู ้ประกอบการสวนผลไม้ในปัจจุบันยังต้องเป็นผู ้ที่มีความคิด

สร้างสรรค์ สามารถคิดค้นส่ิงใหม่หรือวิธีการใหม่ในการด�าเนินงาน 

มีความคิดเชิงออกแบบ พัฒนาองค์ความรู้ของตนเองเพื่อมุ ่งสู ่ 

ความส�าเรจ็ นอกจากนีย้งัควรเป็นผู้ทีมุ่ง่ในด้านความยัง่ยนื เนือ่งจาก

การท�าสวนผลไม้จะต้องอาศัยความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งผลิต  
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การผลิตผลผลิตที่มีคุณภาพและความปลอดภัยต่อผู้บริโภคเป็น

ส�าคัญ

 3. สมรรถนะการเป็นผูป้ระกอบการ (entrepreneurial 

competence) เก่ียวข้องกับการมีความรู้ความสามารถในการ

จัดการด้านต่าง ๆ ได้แก่ การจัดการทรัพยากรภายใน การจัดการ

การตลาด และการจดัการความเสีย่ง โดยผูใ้ห้ข้อมลูในการสมัภาษณ์

เชงิลกึชีแ้นะว่า การประกอบการสวนผลไม้ให้ประสบความส�าเรจ็นัน้ 

ผูป้ระกอบการจะต้องมคีวามรูค้วามสามารถในการจดัการทรัพยากร

ภายในโดยเฉพาะในเรื่องของแรงงานและเงินทุน เนื่องจาก 

แรงงานเป็นปัจจัยส�าคัญในการด�าเนินงานสวนผลไม้โดยเฉพาะ 

ในช่วงการเก็บเกี่ยว การจัดการแรงงานจากภายนอก การพัฒนา

ความรู ้และทักษะของแรงงาน การบริหารต้นทุนแรงงานให้มี

ประสทิธภิาพ มกีารวางแผนทางการเงนิ การจดัท�าบญัช ีการวเิคราะห์ 

ทางการเงิน รวมทั้งการใช้ปัจจัยการผลิตอื่น ๆ สมรรถนะการเป็น 

ผู้ประกอบการอีกประการหนึ่งคือ ความสามารถด้านการจัดการ 

การตลาด ซึง่ผูป้ระกอบการจะต้องรูเ้ร่ืองความเคลือ่นไหวของตลาด

และราคาผลผลิต สามารถจัดการช่องทางการตลาดได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ รวมทัง้การเพิม่มลูค่าผลผลติ เช่น การคดัแยกผลผลิต

ตามคุณภาพที่ตลาดต้องการ การแปรรูปผลผลิต และการจัดการ 

โลจสิตกิส์ เป็นต้น นอกจากนีใ้นการประกอบการสวนผลไม้ย่อมต้อง

เผชิญกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงอยู ่ เสมอ เช ่น การเกิด 

ภัยธรรมชาติ และความเส่ียงทางการตลาด ดังนั้นผู้ประกอบการ 

จึงต้องมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยง มีการวิเคราะห์ 

วางแผนการผลิตและการตลาดในสถานการณ์ต่าง ๆ

	 กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

 จากความรูเ้กีย่วกบัองค์ประกอบของการเป็นผู้ประกอบการ 

ธุรกิจการเกษตร ช่วยให้เข้าใจถึงบริบทของการเป็นผู้ประกอบการ

ในกรณดีงักล่าวได้ดียิง่ขึน้ ในการสร้างความได้เปรยีบในการแข่งขนั

เพื่อให้อุตสาหกรรมการผลิตไม้ผลสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

จ�าเป็นต้องอาศัยการก�าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนา โดยผลจากการ

สนทนากลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะกลยุทธ์การสร้าง

ความได้เปรยีบในการแข่งขนั 5 ด้าน โดยก�าหนดกรอบการด�าเนนิงาน 

ได้ดังภาพที่ 2 

ภาพที่	2 กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของผู้ประกอบการ

 3. สมรรถนะการเปนผูประกอบการ (entrepreneurial competence) เกี่ยวของกับการมีความรูความสามารถใน
การจัดการดานตางๆ ไดแก การจัดการทรัพยากรภายใน การจัดการการตลาด และการจัดการความเส่ียง โดยผูใหขอมูลใน
การสัมภาษณเชิงลึกช้ีแนะวา การประกอบการสวนผลไมใหประสบความสําเร็จนั้น ผูประกอบการจะตองมีความรู
ความสามารถในการจัดการทรัพยากรภายในโดยเฉพาะในเรื่องของแรงงานและเงินทุน เน่ืองจากแรงงานเปนปจจัยสําคัญใน
การดําเนินงานสวนผลไมโดยเฉพาะในชวงการเก็บเกี่ยว การจัดการแรงงานจากภายนอก การพัฒนาความรูและทักษะของ
แรงงาน การบริหารตนทุนแรงงานใหมีประสิทธิภาพ มีการวางแผนทางการเงิน การจัดทําบัญชี การวิเคราะหทางการเงิน 
รวมท้ังการใชปจจยัการผลิตอื่นๆ สมรรถนะการเปนผูประกอบการอีกประการหน่ึงคือ ความสามารถดานการจัดการการตลาด 
ซึ่งผูประกอบการจะตองรูเรื่องความเคล่ือนไหวของตลาดและราคาผลผลิต สามารถจัดการชองทางการตลาดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการเพิ่มมูลคาผลผลิต เชน การคัดแยกผลผลิตตามคุณภาพที่ตลาดตองการ การแปรรูปผลผลิต และการ
จัดการโลจิสติกส เปนตน นอกจากนี้ในการประกอบการสวนผลไมยอมตองเผชิญกับสถานการณที่เปล่ียนแปลงอยูเสมอ เชน 
การเกิดภัยธรรมชาติ และความเส่ียงทางการตลาด ดังน้ันผูประกอบการจึงตองมีความสามารถในการจัดการความเส่ียง มีการ
วิเคราะห วางแผนการผลิตและการตลาดในสถานการณตางๆ 
กลยุทธการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน 

จากความรูเก่ียวกับองคประกอบของการเปนผูประกอบการธุรกิจการเกษตร ชวยใหเขาใจถึงบริบทของการเปน
ผูประกอบการในกรณีดังกลาวไดดียิ่งข้ึน ในการสรางความไดเปรียบในการแขงขันเพ่ือใหอุตสาหกรรมการผลิตไมผลสามารถ
เติบโตไดอยางย่ังยืนจําเปนตองอาศัยการกําหนดกลยุทธในการพัฒนา โดยผลจากการสนทนากลุมผูมีสวนเกี่ยวของไดให
ขอเสนอแนะกลยุทธการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน 5 ดาน โดยกําหนดกรอบการดําเนินงาน ไดดังภาพท่ี 2  

 

 
ภาพท่ี 2 กลยุทธการสรางความไดเปรียบในการแขงขันของผูประกอบการ 

 
 1. ดานนวัตกรรม เพิ่มมูลคาผลผลิตและการส่ือสารการตลาดท่ีมีประสิทธิผล เปนกลยุทธท่ีกอใหเกิดส่ิงใหมๆ ทั้งใน
ดานผลผลิตและกระบวนการในการดําเนินงานท่ีชวยใหเกิดมูลคาเพ่ิมของผลผลิต ตลอดจนวิธีการใหมๆ ในการส่ือสาร
การตลาดไปสูผูบริโภคไดอยางมีประสิทธิผล เชน การส่ือสารการตลาดออนไลน และการใชเน็ตไอดอลในการส่ือสาร เปนตน 
กลยุทธในดานน้ีสอดประสานกับการสรางระบบการจัดการที่ทันสมัย มีสินคาและชองทางการตลาดที่หลากหลาย 
 2. ดานตนทุน สรางระบบการจัดการสวนท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เปนกลยุทธการสรางระบบการจัดการสวนที่
ทันสมัยจะชวยใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ เชน มรีะบบบันทกึการผลิต การวิเคราะหขอมูลการผลิต และการวางแผน  
 3. ดานความเฉพาะ เนนความหลากหลายของสินคาและชองทางการตลาด เน่ืองจากเกษตรกรผูผลิตไมผลสวนใหญ
เปนเกษตรกรรายเล็กถึงปานกลาง การแสวงหาทางเลือกแตกตางจากเดิม โดยการพัฒนาผลผลิตท่ีมีเอกลักษณและการมี
ชองทางการตลาดเฉพาะ จะชวยลดความเส่ียงในดานการประกอบการได  
 4. ดานความสมดุล รักษาความสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติใหยั่งยืน เนื่องจากความสามารถในการแขงขันที่
ผานมาไดอาศัยทรัพยากรธรรมชาติในการผลิต โดยเฉพาะปาและน้ํา แตในปจจุบันไดประสบปญหาความไมสมดุลของระบบ
นิเวศนเกิดขึ้น การรักษาทรัพยากรน้ําและปา รวมทั้งการมีมาตรฐานการผลิตที่ดี เปนแนวทางในการสรางความสมดุลเพ่ิมขึ้น  

 1.	 ด้านนวัตกรรม เพิ่มมูลค่าผลผลิตและการสื่อสาร 

การตลาดทีม่ปีระสทิธผิล เป็นกลยทุธ์ทีก่่อให้เกดิสิง่ใหม่ ๆ  ทัง้ในด้าน

ผลผลิตและกระบวนการในการด�าเนินงานท่ีช่วยให้เกิดมูลค่าเพิ่ม

ของผลผลิต ตลอดจนวิธีการใหม่ ๆ ในการส่ือสารการตลาดไปสู่ 

ผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิผล เช่น การสื่อสารการตลาดออนไลน์ 

และการใช้เน็ตไอดอลในการส่ือสาร เป็นต้น กลยุทธ์ในด้านนี ้

สอดประสานกับการสร้างระบบการจัดการท่ีทันสมัย มีสินค้าและ

ช่องทางการตลาดที่หลากหลาย

 2.	 ด้านต้นทนุ สร้างระบบการจดัการสวนทีท่นัสมยัและ

มปีระสทิธภิาพ เป็นกลยทุธ์การสร้างระบบการจดัการสวนทีท่นัสมัย

จะช่วยให้การด�าเนนิงานมปีระสทิธภิาพ เช่น มรีะบบบนัทกึการผลติ 

การวิเคราะห์ข้อมูลการผลิต และการวางแผน 

 3.	 ด้านความเฉพาะ เน้นความหลากหลายของสินค้า

และช่องทางการตลาด เนื่องจากเกษตรกรผู้ผลิตไม้ผลส่วนใหญ ่

เป็นเกษตรกรรายเล็กถึงปานกลาง การแสวงหาทางเลือกแตกต่าง

จากเดิม โดยการพัฒนาผลผลิตที่มีเอกลักษณ์และการมีช่องทาง 

การตลาดเฉพาะ จะช่วยลดความเสี่ยงในด้านการประกอบการได้ 

 4.	 ด้านความสมดุล รักษาความสมบูรณ์ของทรัพยากร 

ธรรมชาติให้ยั่งยืน เน่ืองจากความสามารถในการแข่งขันที่ผ่านมา 

ได้อาศัยทรัพยากรธรรมชาติในการผลิต โดยเฉพาะป่าและน�้า  

แต่ในปัจจบุนัได้ประสบปัญหาความไม่สมดุลของระบบนเิวศน์เกดิขึน้ 

การรักษาทรัพยากรน�้าและป่า รวมท้ังการมีมาตรฐานการผลิตท่ีดี 

เป็นแนวทางในการสร้างความสมดุลเพิ่มขึ้น 

 5.	 ด้านความสัมพันธ์ สร้างผู้น�าเกษตรกรและองค์การ

เกษตรกรทีเ่ข้มแขง็ เป็นกลยทุธ์ในการสร้างความสมัพนัธ์และความ

ร่วมมอืทีเ่ข้มแข็ง สามารถช่วยเหลือเกือ้กลูกนัทัง้ในด้านของการสร้าง 

วิธีการหรือโมเดลธุรกิจใหม่ ๆ และร่วมมือร่วมใจกันในการสร้าง

ความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ เน้นการพึ่งพาตนเองและ 
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การมุ่งพัฒนาในระยะยาว ท้ังน้ีต้องอาศัยผู้น�าองค์การที่มีความรู้
ความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ น�าพาองค์การให้เท่าทันกับ 
ยุคสมัย
 ผลจากการสนทนากลุม่ยงัได้ให้ข้อเสนอแนะว่า การสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขันนอกจากอาศยัปัจจยัด้านผูป้ระกอบการ 
ธรุกจิการผลติไม้ผลแล้ว ยงัต้องอาศัยการเชือ่มโยงไปสูอ่ตุสาหกรรม
กลางน�้าและปลายน�้าด้วย เช่น การประสานความร่วมมือกับ 
ผูป้ระกอบการการค้าปลกีเพือ่เพิม่โอกาสและช่องทางในการกระจาย 
ผลผลิตภายในประเทศ การเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากร
เพื่อให้เกิดความเช่ียวชาญการตลาดผลไม้ในต่างประเทศและลู่ทาง
การค้า และการสร้างโมเดลธรุกจิใหม่ ๆ  ร่วมกบัภาคบรกิารท่องเทีย่ว 
โรงแรม ร้านอาหาร จะช่วยสร้างโอกาสในการด�าเนนิงานทีส่ร้างสรรค์ 
และหลากหลายมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้บูรณาการการด�าเนินงานกับ
ภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนโดยควรจัดต้ังองค์การที่เป็นผู้อ�านวย
ความสะดวก การให้ค�าปรกึษา และการสนบัสนนุการตดัสนิใจ ค�านงึ
ถงึเป้าหมายการสร้างความได้เปรยีบในการแข่งขนัในระยะยาว และ
เช่ือมโยงกับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ให้
เป็นตวัขบัเคลือ่นการเตบิโตของอตุสาหกรรมผลไม้ไทย โดยค�านงึถงึ
การกระจายผลประโยชน์สูผู่ป้ระกอบการธุรกจิการเกษตรในท้องถิน่
เป็นส�าคัญ
 

อภิปรายผล
 การเป็นผู้ประกอบการสามารถชี้วัดได้จากข้อมูลพื้นฐาน
ทัง้ปัจจยัส่วนบคุคลและปัจจยัเศรษฐกจิสงัคม (Afzal, Mansur and 
Manni, 2018)  ซึง่แสดงถงึศกัยภาพในการประกอบการ ในการวจิยั
ครัง้นีช้ีใ้ห้เหน็ว่า การเป็นผูป้ระกอบการธรุกจิการเกษตรซึง่ส่วนใหญ่
เป็นธรุกจิแบบครอบครวั ประกอบด้วยสมาชกิทีม่ช่ีวงวยั การศกึษา 
และประสบการณ์ร่วมกันในการประกอบการจะสามารถช่วยส่งเสรมิ
และสนับสนุนซ่ึงกันและกัน มีการใช้ภูมิปัญญาผนวกกับข้อมูล 
ความรู้และเทคโนโลยสีมยัใหม่ได้เป็นอย่างด ีนอกจากข้อมลูพืน้ฐาน
แล้ว สิง่ส�าคญัทีบ่่งชีถึ้งความสามารถในการเป็นผูป้ระกอบการธรุกจิ
การเกษตรก็คือ คุณลักษณะของการเป็นผู ้ประกอบการ และ
สมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งสะท้อนถึงความคิด และการ 
กระท�า (Bacigalupo, Kampylis, Punie, and Van den Brande, 
2016) ในงานวิจัยนี้ได้แสดงให้เห็นถึงวิธีคิดของผู้ประกอบการนั้น
ควรมีความคิดเชิงบวกต่ออาชีพการท�าสวนผลไม้ มีการติดตาม
แสวงหาความรู ้ในสถานการณ์ด้านเทคโนโลยีและการตลาด 
ที่เปลี่ยนแปลง มีความคิดสร้างสรรค์ และค�านึงถึงความยั่งยืน
เนือ่งจากต้องพึง่พาปัจจยัด้านความสมบรูณ์ของทรพัยากรธรรมชาติ 
และความยั่งยืน ส่วนในด้านการกระท�า ผู้ประกอบการควรพัฒนา
ตนเองให้มีสมรรถนะในด้านการจัดการทรัพยากรภายในทั้งเรื่อง
แรงงานและการเงนิ การจดัการการตลาด และการจดัการความเส่ียง
ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

 การพัฒนาความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการเป็น 

พืน้ฐานส�าคญัในการสร้างความได้เปรยีบในการแข่งขนั ประการแรก

คือ การสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตและการสื่อสาร 

การตลาดทีม่ปีระสทิธผิล สามารถสร้างความพงึพอใจให้แก่ตลาดและ 

เพิ่มโอกาสทางการตลาดที่มีมูลค่าสูง โดยสมนึก  เอื้อจิระพงษ์พันธ์ 

และคณะ (2553) ได้ก�าหนดกรอบแนวคิดด้านวัตกรรมว่าเป็น 

ความใหม่ที่สามารถใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้ โดยสามารถ 

พฒันาได้ทัง้ตวัผลติภณัฑ์และกระบวนการในการด�าเนินงาน ซึง่เป็น 

เครื่องมือส�าคัญในการสร้างความสามารถในการแข่งขันของ 

ผู้ประกอบการ เสาวลักษณ์  พันธบุตร (2560) ระบุว่า ในยุคดิจิทัล 

เทคโนโลยีและการสื่อสารส่งผลต่อวิธีคิดของคนในสังคม ซึ่งต้อง 

มีการปรับตัวให ้เท ่าทันยุคสมัย Chaihanchanchai and  

Anantachart (2019) เสนอว่า การใช้การสื่อสารแบบบูรณาการ 

เป็นการส่ือสารการตลาดที่มีประสิทธิผลในยุคดิจิทัลโดยอาศัย 

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและความเข้าใจของผู้ประกอบการ 

นอกจากนี้ยังต้องสร้างความเข้มแข็งภายในโดยการสร้างระบบ 

การจัดการสวนที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เป็นการยกระดับ 

ความสามารถในการจัดการภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยอาศัย

เทคโนโลยีดิจิทัล สอดคล้องกับ Raungpaka & Savetpanuvong 

(2017) ซึ่งเสนอว่า ควรให้เกษตรกรมีความรู้ในการด�าเนินธุรกิจ

การเกษตร  พัฒนาความสามารถในการจัดการสารสนเทศ และ 

ยกระดบัการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่ด�าเนนิงานทางการเกษตร

 เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นรายเล็ก การสร้าง

ความเฉพาะซึง่เน้นความหลากหลายของสนิค้าและช่องทางการตลาด 

เพิ่มโอกาสทางการตลาด และลดการพึ่งพาตลาดที่กระจุกตัว  

เป็นวธิกีารทีช่่วยลดความเสีย่งทางธรุกจิ และสร้างให้ธรุกจิสามารถ

อยูร่อดและเติบโตได้ โดยกลยทุธ์ท�าให้หลากหลาย (diversification) 

สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ Khanal (2020) ที่ระบุว่า การท�าให้

หลากหลายมีหลายวิธี ได้แก่ การท�าฟาร์มให้หลากหลาย การท�า

กิจกรรมทางธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับฟาร์ม การใช้สิ่งแวดล้อม 

ที่หลากหลาย และการท�ากิจการอื่น เนื่องจากการท�าสวนผลไม ้

ของจังหวัดจันทบุรีมีแนวโน้มในด้านความหลากหลายน้อยลง  

จึงส่งผลต่อความเส่ียงที่มากขึ้น หากเพิ่มกิจกรรมทางธุรกิจใหม่ ๆ 

โดยเฉพาะใช้การตลาดดิจิทัล เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้สามารถ 

เข้าสูต่ลาดใหม่ ๆ  ได้ อย่างไรก็ตามผูป้ระกอบการการเกษตรจะต้อง

มีความรู้ความเข้าใจในด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การให้บริการ

ลูกค้าและการตอบสนองต่อลูกค้าให้เกดิความพงึพอใจ มมีนษุยสมัพนัธ์ 

และแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว (สมทบ  แก้วเช้ือ, 

บัณฑิต  ผังนิรันดร์ และธนพล  ก่อฐานะ, 2562) นอกจากนี้ยังต้อง

มีความรับผิดชอบในด้านคุณธรรมจริยธรรม มีความยืดหยุ่น และ

อดทนในการแก้ไขปัญหา และการสร้างความเชื่อถือโดยการ 

ผสมผสานทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์เป็นส่ิงจ�าเป็นในการ
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ประกอบการธุรกิจการเกษตร (Ji, Chen and Zho (2020)  

นอกจากนี้ความหลากหลายยังสามารถเพ่ิมข้ึนได้จากการด�าเนิน

กิจการอื่น โดยเฉพาะการท่องเท่ียงเชิงเกษตรซึ่งเป็นธุรกิจที่มี

ศักยภาพในจังหวัดจันทบุรี Pitchayadejanant & Nakpathom 

(2018) แนะน�าว่า กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวนิยมท�าในการท่องเที่ยว

สวนผลไม้มากที่สุด ได้แก่ การเก็บและชิมผลไม้ การเดินเที่ยวสวน 

การซื้อผลไม้และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ และการให้อาหารสัตว์ในสวน 

 กลยทุธ์ทีส่�าคญัอกีประการหนึง่ คอื การรกัษาความสมบรูณ์ 

ของทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน สามารถต่อยอดธุรกิจบนฐาน

ทรพัยากรทีม่อียู่ โดยเฉพาะปัญหาด้านสภาพอากาศและความต้องการ 

ใช้ทรัพยากรน�้าท่ีเพิ่มสูงขึ้นจากการขยายการผลิต จากการศึกษา

ของ Apiratikorn, et al. (2012) พบว่า ความแปรปรวนของสภาพ

อากาศในจังหวัดพัทลุง ทั้งในด้านปริมาณฝน จ�านวนวันฝนตก และ

อุณหภูมิ ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงชีวภูมิอากาศ (phenological 

changes) ซึง่กระทบต่อการออกดอกของมังคดุ ปรมิาณและคุณภาพ 

ของผลผลิตอย่างชัดเจน เช่นเดียวกับจังหวัดจันทบุรีที่ผู้ให้ข้อมูล 

ในการสนทนากลุม่ระบวุ่า ภมูอิากาศมแีนวโน้มแห้งแล้งมากขึน้และ

ปริมาณน�้าไม่เพียงพอต่อการผลิตไม้ผลจนอาจส่งผลกระทบต่อการ

ท�าสวนผลใม้และรายได้ของเกษตรกรในอนาคตอันใกล้ การรักษา

ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติต้องอาศัยความร่วมมือ

กันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่อย่างเข้มแข็ง ซึ่งกลยุทธ์การสร้าง

ผู้น�าเกษตรกรและองค์การเกษตรกรที่เข้มแข็ง จะเป็นประโยชน์ต่อ

การด�าเนินงานตามกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันในทุก ๆ ด้าน แต่จาก 

ผลการวจิยัพบว่า เกษตรกรมกัไม่เน้นการด�าเนนิงานเชิงรุก และยงัขาด 

ภาวะความเป็นผูน้�า จงึมกัเป็นผูพ้ึง่พาภาครฐัมากกว่าการด�าเนินงาน

ด้วยตนเองอย่างจริงจัง จึงท�าให้การรวมกลุ่มเกษตรกรมักประสบ

กับความล้มเหลว ในการรวมกลุ่มเกษตรกรให้ประสบความส�าเร็จ 

จึงควรเน้นเรื่องการสร้างภาวะผู้น�า การสร้างทีม และโมเดลธุรกิจ

ใหม่ ๆ  ตลอดจนการเน้นการพึง่พาตนเองมากกว่าการรอการสนบัสนนุ 

จากภาครัฐ งานวิจัยของ Kumar and Ali (2010) พบว่าการสร้าง

ทีม ความรู้และประสบการณ์ของผู้น�าเกษตรกรผู้ประกอบการ 

เป็นปัจจัยที่ส�าคัญในการประกอบการการเกษตร เช่นเดียวกับ 

Mupfasoni, et al. (2020) พบว่า การรวมกลุ่มของเกษตรกรที่

ยั่งยืนไม่ได้เกิดจากความสนใจร่วมเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจาก 

ผลตอบแทนและภาวะผู้น�าที่มีความรับผิดชอบด้วย 

         

ข้อเสนอแนะ
 ผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรสามารถน�าผลการวิจัย 

ไปใช้เพื่อการพัฒนาการเป็นผู ้ประกอบการ โดยพิจารณาถึง 

องค์ประกอบของการเป็นผูป้ระกอบการทัง้สามด้าน เพือ่การปรบัปรงุ 

และพัฒนาตนเอง สามารถประเมินจุดแข็งจุดอ่อนของตนเอง 

ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาจุดแข็ง และพยายาม

ลดข้อจ�ากดัของตนเองเพือ่เพิม่ศกัยภาพการเป็นผูป้ระกอบการธรุกจิ

การเกษตรสู่ความได้เปรียบในการแข่งขัน องค์ความรู้ที่ได้จาก 

การวจัิยครัง้นีย้งัสามารถใช้เป็นแนวทางในการสร้างความได้เปรยีบ

ในการแข่งขนัเพือ่ให้อตุสาหกรรมผลไม้มกีารเตบิโต โดยองค์การรฐั

และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า กรมพัฒนาชุมชน กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร 

สมาคมผู้ค้าและส่งออกผลไม้ไทย ควรร่วมกันเสริมสร้างศักยภาพ

การเป็นผู้ประกอบการของเกษตรกรผู้ผลิตไม้ผล เช่น การให้ข้อมูล

สารสนเทศ การร่วมสร้างนวัตกรรมในด้านต่าง ๆ การสนับสนุน 

การฟี้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และการให้ความร่วมมือ 

ในด้านการพัฒนาบุคลากรและการตลาด เป็นต้น นอกจากนี ้

ในการพัฒนาความได้เปรียบในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยังควร

ค�านงึถงึต้นทนุ การพฒันาเทคโนโลยเีพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการผลิต 

การแก้ไขปัญหาแรงงานภาคการเกษตร ตลอดจนการตลาดและ 

การสร้างคุณค่าทางการตลาดใหม่ ๆ
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บทคัดย่อ
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาติดตามผลการเรียนหลังจากการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถ

พิเศษในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษา และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ระดับอุดมศึกษาของผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ

 กลุ่มเป้าหมายจ�านวน 25 คน เป็นผู้เรียนท่ีเคยเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลายและส�าเร็จการศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2557-2561 คัดเลือกจากผู้ที่สมัครใจเข้าร่วมงานวิจัยนี้โดยเป็นศิษย์เก่า

ทั้งหมดจ�านวน 177 คน ที่เคยร่วมโครงการฯ และส�าเร็จการศึกษาในช่วงเวลาดังกล่าว เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล คือ แบบสอบถามปัจจัย 

ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Spearman 

Rank Correlation วิเคราะห์หาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรต้นกบัตวัแปรตาม การวเิคราะห์ข้อมลูเชิงคุณภาพจากความคิดเหน็ของผูเ้รยีน

ต่อโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ

 ผลการศึกษาพบว่า ผู้เรียนมีเกรดเฉลี่ยสะสมเมื่อส�าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยมีค่าเฉล่ียรวมที่ 3.52  

(S.D. = 0.31)  และเกรดเฉลี่ยสะสมภาคเรียนสุดท้ายของระดับอุดมศึกษามีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.25 (S.D. = 0.33) แสดงให้เห็นว่าผู้เรียน

ที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถพัฒนาความสามารถพิเศษในด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ และประสบความส�าเร็จ 

ในการเรียนกับโครงการฯ และสามารถศึกษาเรียนรู้ต่อระดับอุดมศึกษาในสาขาที่ตนสนใจและสามารถปรับตัวใช้ชีวิตกับการเรียนระดับ

อุดมศึกษาได้ดี รวมทั้งยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์สูง ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านต่าง ๆ กับผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนของผู้เรียน พบว่า ปัจจัยด้านผู้เรียนมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (X ̅    = 2.82, S.D. = 0.50, 

r = .60, p = 0.001) ผู้เรียนรับรู้ว่าความสามารถด้านผู้เรียนมีผลต่อการศึกษาจนประสบความส�าเร็จ และผู้เรียนสามารถดึงศักยภาพ 

ในตัวเองออกมาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสูง

ค�าส�าคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, การศึกษาติดตาม, โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ
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Abstract	
 The objectives of this research study were: 1) to follow up the academic achievement of former students 

who attended the Promotion and Development Project of Accelerated Program at their graduation of high school 

level and undergraduate level, and 2) to investigate relationships between the related factors and their learning 

achievement in undergraduate level among learners who participated in the program.

 The participants were 25 alumni who attended in the Promotion and Development Project of Accelerated 

Program and graduated during the academic years of 2014 to 2018. Twenty-five participants were recruited to this 

study with their voluntary from 177 alumni who attended the program and graduated during those periods. The 

samples were selected by convenience sampling. The research instrument was a questionnaire of related factors 

toward academic achievement. The quantitative data analysis tools consisted of percentage, mean, standard devi-

ation and Spearman Rank Correlation to analyze academic achievement and relationships between the related 

factors and their learning achievement in undergraduate level. The qualitative data of opinions of participants toward 

the program using content analysis method described in details.

 The findings showed that the average of GPAX of high school level among participants was 3.52 (S.D. = 0.31) 

and the average of GPAX of last semester of their undergraduate level was 3.25 (S.D. = 0.33). This showed that the 

participants could improve their abilities in Mathematics, Science, and English, could have academic success in  

the program, and could study and adjust themselves well in undergraduate level. They also had a high level of 

academic achievement. Furthermore, the results showed statistically significant relationships between academic 

achievement and learner factors (X ̅    = 2.82, S.D. = 0.50, r = .60, p = 0.001). The participants perceived that the  

learner’s abilities affected their academic success and they could develop their potentials to present in their  

academic performance in a high level.

   

Keywords : Academic achievement, A Follow-up Study, The Promotion and Development Project of Accelerated  

  Program 
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บทน�า
 การศึกษาไทยปัจจุบันใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งเน้นให้ผู้เรียนน�าความรู้ที่ได้มา

ประกอบอาชีพตามความสามารถและความถนัดของตนเอง โดยมี

ความรู้ความช�านาญ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพและ 

การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) เน้นที่

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาเป็นส�าคัญ เนื่องจากวัยนี้มีการเจริญ

เตบิโตเป็นผู้ใหญ่ทีเ่ป็นก�าลงัส�าคญัในการพัฒนาประเทศ การส่งเสรมิ 

และพัฒนาผูเ้รียนทีม่สีตปัิญญาเลศิ ในประเทศไทย กรมสามญัศึกษา

จดัโปรแกรมการศกึษาส�าหรบัผูเ้รียน มโีครงการส่งเสรมิและพัฒนา

นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในการเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย ที่ได้มีการด�าเนินการในปี พ.ศ. 2534 มีหลายโรงเรียน 

ทีเ่ข้าร่วมโครงการ แต่ในปัจจบุนัมีโรงเรยีนในโครงการจ�านวนน้อยลง 

การศกึษาเป็นรูปแบบการเรยีนร่วมกันในโรงเรยีนปกตทิัว่ไป ส�าหรบั

ผู้ที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ

ภาษาอังกฤษ โดยจัดการเรียนการสอนที่ให้ความส�าคัญกับผู้เรียน 

ในลักษณะการผสมผสานใช้วิธีเพิ่มพูนประสบการณ์ ลดระยะเวลา

การเรียน และจัดให้มีเน้ือหาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมุ่งพัฒนานักเรียนตามศักยภาพ มีพื้นฐาน 

ความดี มีความพร้อมเป็นพลเมืองของสังคมในระดับสากล และมุ่ง

ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (ส�านักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา, 2561)  

 การจัดการศึกษาท่ีมุ ่งเน้นให้ความส�าคัญกับผู ้เรียน 

โดยพัฒนาความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพ เนื่องจากผู้เรียน

มีความต้องการและความถนัดไม่เหมือนกัน การปรับรูปแบบ 

การเรียนรู้ให้มีความเหมาะสม หลายสถาบันการศึกษาได้พัฒนา 

การเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะรูปแบบการสอน

ส�าหรับผูเ้รยีนทีม่คีวามสามารถพเิศษ เนือ่งจากผูเ้รยีนเหล่านีม้คีวาม

สามารถในการเรียนรู้และท�ากิจกรรมได้เร็วและดีกว่าผู้เรียนทั่วไป 

การส่งเสริมและพัฒนาความสามารถผู้เรียนเหล่านี้ เช่น เน้นพัฒนา

ผู้ที่มีศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ ด้านกีฬา หรือด้านดนตรี เป็นต้น 

โรงเรียนจึงได้มีการส่งเสริมทางวิชาการให้ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายทีม่ศีกัยภาพในการพฒันาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ได้ศึกษาในหลักสูตรภายในระยะ

เวลา 2 ปี (ส�านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา,  2561) ซึง่การศกึษา

แบบเร่งรัดนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่มีความสามารถในการ

เรียนรู้เร็วได้จบการศึกษาในระยะเวลาสั้นกว่าหลักสูตรปกติและ 

ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานที่มีการแข่งขันสูง 

(ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 2560) แม้โปรแกรมประเมินสมรรถนะ

นกัเรียนมาตรฐานสากล (Programme for International Student 

Assessment หรือ PISA) (OECD, 2013) พบว่า เวลาเรียนมีความ

สัมพันธ์เชิงบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และส่งผลให้การเรียนรู้

มีประสิทธิภาพสูงขึ้น แต่การปรับเพิ่มลดเวลาเรียนอย่างเดียวอาจ 

ไม่เพยีงพอ แต่ต้องมหีลกัสตูรท่ีด ีครทูีม่คีณุภาพ และสภาพแวดล้อม

ทางการเรียนที่เหมาะสมด้วย 

 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู ้ เรียนที่ ใช ้กัน 

ในปัจจุบันเป็นการพิจารณาจากเกณฑ์คะแนนสอบหรือมาตรฐาน 

ผลงานของผู้เรยีนทีค่รกู�าหนดไว้ เพือ่บรรลวุตัถปุระสงค์ความส�าเรจ็

จากกระบวนการเรียนการสอน ซึ่งเน้นการเรียนรู้ให้มีความรู้ ความ

เข้าใจ ความสามารถ และทักษะทางด้านวิชาการ (มหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมาธิราช, 2546) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากกิจกรรม 

การเรียนรู้ท�าให้เกิดประสบการณ์เรียนรู้ทางด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย 

และทักษะพิสัย และเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียน  

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบ่งออกตามวัตถุประสงค์การเรียน 

ที่แตกต่างกัน (ปราณี  กองจินดา, 2549) ตามทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ McClelland ได้อธิบายว่า แรงจูงใจ 

ใฝ่สัมฤทธิ์ คือ การพยายามท�างานเพื่อให้ส�าเร็จโดยไม่หวังให้คนอื่น

ยกย่อง ปรับปรุงตนเองให้ดีข้ึน มีความรับผิดชอบ และมีความ

ทะเยอทะยาน ผู้เรียนจะประสบความส�าเร็จในการเรียนรู้ไม่ได้ข้ึน

อยูก่บัองค์ประกอบด้านสตปัิญญาเพยีงอย่างเดยีว แต่ยงัมผีลมาจาก

ปัจจัยอืน่ ๆ  ด้วย เช่น ทศันคตต่ิอการเรยีน รปูแบบการเรยีนการสอน 

สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา คุณภาพการสอนของผู้สอน เป็นต้น 

 McClelland (1987 อ้างใน กีรติ  คุวสานนท์, 2560; 

สงวน  สุทธิเลิศอรุณ, 2529) ได้น�าเสนอแนวคิดคลาสสิคเกี่ยวกับ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการอธิบายถึงแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 

ว่าเป็นความต้องการทีเ่กิดขึน้ภายในตวับคุคล ซ่ึงประกอบด้วยความ

ต้องการความส�าเรจ็ ความต้องการความสมัพนัธ์ และความต้องการ

ในอ�านาจ ซ่ึงเป็นแรงจูงใจให้บุคคลมุ่งส่งความส�าเร็จของผลงาน 

ที่ออกมา แนวคิดปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ม ี3 ปัจจยัหลัก ได้แก่ 1) ด้านผู้เรยีน ประกอบด้วยแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ์ 

เจตคตต่ิอการเรยีน นสิยัในการเรยีน และการเรยีนพเิศษ ทีเ่ป็นส่วน

ท�าให้ผู้เรียนแสดงออกภายในตัวเองต่อการเรียน  2) ด้านครอบครัว 

ประกอบด้วย สัมพันธภาพภายในครอบครัว การอบรมเลี้ยงดู  

ความคาดหวังของครอบครัว ที่แสดงออกทางการรับรู้ต่อความคิด 

ความรูส้กึ และความต้องการในการวางเป้าหมายทางการศึกษาของ

บุตรหลานให้มีการพัฒนาส่งเสริมด้านการเรียน และ 3) ด้านสภาพ

แวดล้อมทางการเรียน ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน หลักสูตร 

การสอน ทรพัยากรเพือ่การเรยีนการสอน พฤตกิรรมการสอนของครู 

สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู สัมพันธภาพระหว่างนักเรียน 

กับเพื่อน ที่เป็นส่วนช่วยให้ผู้เรียนส�าเร็จการศึกษาจากภายนอก 

ทีเ่ป็นแรงผลกัดนัและเอือ้ต่อการเรยีนรู ้การแสดงพฤตกิรรมเชงิบวก 

ความสนใจนกัเรยีน การรบัฟังความคดิและเหตผุลให้ความช่วยเหลือ

ถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้การมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 

ส่งผลต่อโอกาสที่ดีในการเลือกศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นตามสาขา

วิชาที่ผู้เรียนมุ่งหวัง
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 ผู้เรียนส่วนใหญ่เม่ือส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย (สายสามัญ) แล้วมักเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 

ซึ่งต้องตัดสินใจเลือกสาขาท่ีตนเองชอบและถนัด ผู้เรียนบางส่วน 

ยงัไม่สามารถตดัสนิเลอืกสาขาได้ เพราะขาดทกัษะบางประการ เช่น 

การวเิคราะห์ตนเอง การวเิคราะห์อาชพีประกอบกันและองค์ประกอบ 

ที่มีอิทธิพลต่อความส�าเร็จและความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ 

ได้แก่ ความสนใจ ผลสมัฤทธิใ์นการเรยีน สถานะเศรษฐกิจและสงัคม

ของครอบครัว (วัชรี  ทรัพย์มี, 2523) ระบบการคัดเลือกเข้าศึกษา

ในสถาบันอุดมศึกษา ใช้คะแนน GPAX คะแนนการสอบ GAT/PAT, 

9 วิชาสามัญ, O-NET และส�าหรับบางสาขาต้องใช้คะแนนสอบ 

ความถนัดเฉพาะทางด้วย ทั้งหมดเป็นองค์ประกอบของเกณฑ ์

การสอบคัดเลือก ซึ่งมีการคัดเลือก 5 รอบ ได้แก่ รอบที่ 1 ยื่น 

Portfolio เป็นการพิจารณาความสามารถพิเศษ รอบที่ 2 รับตรง

โควตา เป็นการพิจารณาในเขตพื้นท่ีในการยื่นคะแนนสอบ GAT/

PAT และ 9 วิชาสามัญ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน เป็นการจัดสอบ 

ทีใ่ช้เกณฑ์ของมหาวทิยาลยั รอบที ่4 Admission รอบที ่5 สอบตรง 

อิสระ และในปี พ.ศ. 2564 ได้ลดการสอบคัดเลือกเหลือ 4 รอบ 

ได้แก่ รอบที ่1 ยืน่ Portfolio รอบที ่2 รบัตรงโควตา รอบที ่3 รบัตรง 

ร่วมกัน (Admission) และรอบที่ 4 สอบตรงอิสระ (Admission 

Premium, 2564)

 ทั้งนี้ผู้บริหารของโรงเรียนหลายแห่งให้ความส�าคัญต่อ 

การจัดการเรียนการสอนส�าหรับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ 

ภายใต้ข้อก�าหนดของกระทรวงศึกษาธิการในการส่งเสริมด้าน

คณติศาสตร์ ด้านวทิยาศาสตร์ และด้านภาษาองักฤษ โดยมุ่งพฒันา

คุณภาพชีวิตของผู้เรียนให้เหมาะสมตามวัย ศักยภาพ และลดระยะ

เวลาในการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากปกติใช้เวลา

เรียน 3 ปี เป็น 2 ปี ท�าให้ผู้เรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับ

อุดมศึกษาได้เร็วขึ้น และลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ด้วยระยะ 

การเรียนที่สั้นและเนื้อหาที่เข้มข้นอาจส่งผลให้ผู ้เรียนบางคน 

เกิดความเครียด แต่มีงานวิจัยของ อาทร บัวสมบูรณ์ (2538) พบว่า  

ผู้เรียนที่สามารถปรับตัวและควบคุมอารมณ์ของตนได้ดีจะสามารถ

จัดการกับความเครียดและแรงกดดันในระหว่างการเรียนได้  ผู้วิจัย

พบว่า มีผู้เรียนที่ส�าเร็จการศึกษาในโครงการพัฒนาผู้เรียนที่มีความ

สามารถพิเศษจ�านวนหลายรุ่น หลากหลายสถาบันการศึกษา แต่ยัง

ขาดการศึกษาติดตามผลสัมฤทธิ์ของผู ้เรียนภายหลังที่ส�าเร็จ 

การศึกษาจากโครงการเหล่านี้ ผู ้วิจัยจึงสนใจศึกษาติดตามผล 

การเรียนของผูเ้รยีนเม่ือส�าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 

และผลการเรียนเมื่อได้ไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เพื่อเป็น

แนวทางการท�างานแนะแนวการศึกษา การเรียนต่อในระดับ

อุดมศึกษา และศึกษาปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับผู้เรียนท่ีมีความสามารถ

พิเศษ เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินคุณภาพ พัฒนา ปรับปรุง 

ด้านโครงสร้างหลกัสตูรให้เหมาะสมกบัช่วงวยั และศกัยภาพผูเ้รยีน

ที่มีการพัฒนาในปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. ศึกษาติดตามผลการเรียนหลังจากการเข้าร ่วม

โครงการส่งเสรมิและพฒันาผูเ้รยีนทีม่คีวามสามารถพเิศษ ในระดบั

มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา

 2. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับอุดมศึกษาของผู้เรียนที่เข้าร่วม

โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ

สมมติฐานการวิจัย
 จากการสังเกตและประสบการณ์ท�างานอยู่กับนักเรียน 

ทีไ่ด้เข้าร่วมโครงการส่งเสรมิและพฒันาผูเ้รยีนทีม่คีวามสามารถพเิศษ 

มานานท�าให้ได้สมมติฐานดังนี้

 1. ผู้เรยีนทีเ่คยเข้าร่วมโครงการส่งเสรมิและพฒันาผูเ้รยีน

ที่มีความสามรถพิเศษมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับอุดมศึกษา

อยู่ในเกณฑ์ที่สูง (GPAX > 3.00)

 2. ปัจจัยด้านผู้เรียนและด้านครอบครัวมีความสัมพันธ์

กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 

ทางการเรียน

วิธีด�าเนินการวิจัย
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา เป็นผู้เรียนจ�านวน 177 คน

ของโรงเรียนเอกชนชายล้วนแห่งหนึ่งในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

ที่เคยเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความสามารถ

พิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และส�าเร็จการศึกษาระหว่าง 

ปีการศึกษา 2557-2561 

 กลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้เรียนจ�านวน 25 คน จากกลุ่ม

ประชากรข้างต้น งานวิจัยนี้ใช้เกณฑ์การคัดเลือก ได้แก่ 1) เป็น 

ผู้เรียนที่ส�าเร็จการศึกษาจากโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มี

ความสามารถพิเศษ 2) มีความสมัครใจเข้าร่วมโครงการวิจัย ทั้งนี้ 

ผู้เรียนจ�านวน 25 คน ได้มาจากกลุ่มประชากรข้างต้นจ�านวน  

177 คน ท่ีเข้าร่วมโครงการส่งเสรมิและพฒันาผู้เรียนทีม่คีวามสามารถ 

พิเศษ และมีข้อมูลที่สามารถติดต่อได้ครบถ้วนจ�านวน 90 คน  

ผู้วิจัยได้ส่งแบบประเมินทั้งหมด พบว่า มีผู้ที่สมัครใจในการตอบ 

แบบประเมินกลับมา 25 คน

 เครื่องมือส�าหรับเก็บข้อมูล เป็นแบบประเมินปัจจัยท่ีมี

อิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 1 ชุด ซึ่งผู้วิจัยปรับปรุงและ

พัฒนามาจากเครื่องมือวิจัยของ นันทวดี  ทองอ่อน และมฤษฎ์   

แก้วจินดา (2561) แบบประเมินนีไ้ด้รบัการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 

จากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ประกอบด้วยข้อค�าถาม 58 ข้อ แบ่งเป็น 

4 ตอน ได้แก่ 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ 2) ค�าถามประเมินปัจจัย

ด้านผู้เรียน 3) ค�าถามประเมินปัจจัยด้านครอบครัว 4) ค�าถาม

ประเมนิปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมทางการเรยีน โดยเครือ่งมอืส�าหรบั
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เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพอยู่ในตอนที่ 1 และข้อมูลเชิงปริมาณอยู่ใน

ตอนที่ 1 (ค�าถามบางส่วน) ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 และตอนที่ 4  

การตอบแบบประเมินเป็นการให้ผู ้ตอบเลือกตอบแบบ Likert  

Scale 4 ระดับ และตอบแสดงความคิดเห็น ท้ังน้ีค่าความเชื่อมั่น 

Cronbach’s Alpha ทั้งฉบับเท่ากับ 0.88

 การเก็บรวบรวมข้อมูล ท�าการสืบค้นข้อมูลจากโรงเรียน 

มีนักเรียนที่ศึกษาในโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความ

สามารถพิเศษและส�าเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 - 2561 

พบว่า มข้ีอมลูในระบบทีค่รบถ้วนเพือ่ส่งแบบประเมินจ�านวน 90 คน 

และด�าเนินการติดต่อเพ่ือเก็บข้อมูลกับผู ้ที่สมัครใจในการตอบ 

แบบประเมิน มีจ�านวน 25 คน ผู้วิจัยเก็บรวบรวมและตรวจสอบ

ความเรียบร้อยของแบบประเมิน บันทึกและน�าข้อมูลที่ได้ไป

วิเคราะห์ด้วยเครื่องมือทางสถิติต่อไป

 การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) การวิเคราะห์

ข้อมูลเชิงปริมาณ ประกอบด้วย สถิติพรรณนาข้อมูลพื้นฐาน 

ของผูเ้ข้าร่วมวิจยั ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

และสถิติอนุมานส�าหรับตรวจสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห ์

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่เกี่ยวข้องด้วย Spearman Rank 

Correlation การแปรความหมายใช้กับข้อค�าถาม 2 ลักษณะ  

1) ระดับความรู้สึก คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.75 หมายถึง  

ไม่เห็นด้วย คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.76 - 2.50 หมายถึง เห็นด้วย 

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.51 - 3.25 หมายถึง เห็นด้วยมาก และ

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.26 - 4.00 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด  

2) ระดับพฤติกรรม คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.75 หมายถึง  

ไม่เคยเลย คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.76 - 2.50 หมายถึง นาน ๆ ครั้ง 

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.51 - 3.25 หมายถึง บ่อยครั้ง และคะแนน

เฉลี่ยระหว่าง 3.26 - 4.00 หมายถึง เป็นประจ�า (นันทวดี  ทองอ่อน 

และมฤษฎ์  แก้วจินดา, 2561) และ 2) การวิเคราะห์ข้อมูล 

เชิงคุณภาพจากความคิดเห็นของผู้เรียนต่อโครงการส่งเสริมและ

พัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ

ผลการวิจัย
 ผลการวเิคราะห์ข้อมลูพบว่า ผูเ้รยีน 25 คน ปัจจบุนัมอีายุ

เฉลี่ย 21 ปี 3 เดือน (S.D. = 1 ปี 4 เดือน) ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลติดตาม

ผลการเรยีนหลงัจากการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพฒันาผูเ้รยีน

ที่มีความสามารถพิเศษ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับ

อุดมศึกษา พบว่า เกรดเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยมตอนปลาย 

ของผู้เรียนกลุ่มนี้มีค่าเฉลี่ยที่ 3.52 (Max = 4, Min = 2.98,  

S.D. = 0.31) และเกรดเฉลี่ยสะสมภาคเรียนสุดท้ายในระดับ

อุดมศึกษามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.25 (Max = 3.98, Min = 2.4,  

S.D. = 0.33) ส่วนใหญ่มีการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในด้าน

สุขภาพและการแพทย์ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ และยังพบว่ามีการ

เปลี่ยนสาขาการเรียนระหว่างการศึกษา จ�านวน 4 คน

 การประเมินปัจจัยที่มีความสัมพันธ ์ต ่อผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนของผู้เรียนจากประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการฯ  

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย 3 ด้านต่อผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีน ผลการวเิคราะห์พบว่า ปัจจยัด้านผู้เรยีนมคีวามสมัพนัธ์ 

เชิงบวกในระดับปานกลางต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างม ี

นัยส�าคัญทางสถิติ ( X ̅   = 2.82, S.D. = 0.50, r = .60, p = 0.001)  

แต่ไม่พบความสัมพันธ์ทางสถิติระหว่างผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกับ

ปัจจัยด้านครอบครัว ( X ̅    = 3.35, S.D. = 0.46, r = .30, p = 0.140) 

และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางการเรยีน ( X ̅    = 2.67, S.D. = 0.51,  

r = .24, p = 0.253) ดังปรากฏผลตามตารางที่ 1

ตารางที่	1 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับอุดมศึกษา

(n = 25)

                            
ปัจจัย

	 																					ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 X ̅  	 S.D.	 r p

ด้านผู้เรียน 2.82 0.50 .60* 0.001

ด้านครอบครัว 3.35 0.46 .30 0.140

ด้านสภาพแวดล้อมทางการเรียน 2.67 0.51 .24 0.253

*p < .05

 เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรย่อยด้านผู้เรียน พบว่า ปัจจัย

ย่อยด้านผู้เรียนที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรียงล�าดับ 

จากมากไปน้อย ได้แก่ 1) การเรียนพิเศษ ( X ̅   = 2.93, S.D. = 0.93)  

2) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ( X ̅   = 2.90, S.D. = 0.76) 3) นิสัยในการเรียน 

( X ̅   = 2.88, S.D. = 0.50) และ 4) เจตคติต่อการเรียน ( X ̅   = 2.56, 

S.D. = 0.55) ดังปรากฏตามตารางที่ 2
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ตารางที่	4 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ�าแนกตามปัจจัยย่อยด้านสภาพแวดล้อมทางการเรียน

(n = 25)

        ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางการเรียน	 X ̅  	 S.D.	 ความหมาย

สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน 3.24 0.86 เห็นด้วยมาก

สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู 2.84 0.74 เห็นด้วยมาก

พฤติกรรมการสอนของครู 2.78 0.45 บ่อยครั้ง

หลักสูตรการสอน 2.50 0.62 เห็นด้วย

ทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน 2.38 0.69 เห็นด้วย

ผู้บริหารโรงเรียน 1.98 0.67 เห็นด้วย

 เม่ือวิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรย่อยด้านครอบครัว พบว่า 

ปัจจัยย่อยด้านครอบครัวท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

เรียงล�าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ 1) การอบรมเลี้ยงดู ( X ̅   = 3.55, 

S.D. = 0.52) 2) สัมพันธภาพในครอบครัว ( X ̅   = 3.32, S.D. = 0.71) 

และ 3) ความคาดหวังของครอบครัว ( X ̅   = 3.22, S.D. = 0.51) ดัง

ปรากฏตามตารางที่ 3

ตารางที่	2 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ�าแนกตามปัจจัยย่อยด้านผู้เรียน

(n = 25)

             							ปัจจัยด้านผู้เรียน	 X ̅  	 S.D.	 ความหมาย

การเรียนพิเศษ 2.93 0.93 เห็นด้วยมาก

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 2.90 0.76 เห็นด้วยมาก

นิสัยในการเรียน 2.88 0.50 บ่อยครั้ง

เจตคติต่อการเรียน 2.56 0.55 เห็นด้วยมาก

ตารางที่	3 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ�าแนกตามปัจจัยย่อยด้านครอบครัว

(n = 25)

             				ปัจจัยด้านครอบครัว	 X ̅  	 S.D.	 ความหมาย

การอบรมเลี้ยงดู 3.55 0.52 เป็นประจ�า

สัมพันธภาพในครอบครัว 3.32 0.71 เห็นด้วยมากที่สุด

ความคาดหวังของครอบครัว 3.22 0.51 เห็นด้วยมาก

 เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรย่อยด้านสภาพแวดล้อมทาง 

การเรียน พบว่า ปัจจัยย่อยด้านสภาพแวดล้อมทางการเรียนที่มี

อทิธพิลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเรยีงล�าดบัจากมากไปน้อย ได้แก่ 

1) สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน ( X ̅   = 3.24, S.D. = 0.86) 

2) สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู ( X ̅   = 2.84, S.D. = 0.74)  

3) พฤติกรรมการสอนของครู ( X ̅   = 2.78, S.D. = 0.45) 4) หลักสูตร

การสอน ( X ̅  = 2.50, S.D. = 0.62) 5) ทรัพยากรเพื่อการเรียน 

การสอน ( X ̅  = 2.38, S.D. = 0.69) และ 6) ผู้บริหารโรงเรียน  

( X ̅   = 1.98, S.D. = 0.67) ดังปรากฏตามตารางที่ 4

 การวเิคราะห์ความคดิเหน็ต่อการเข้าร่วมโครงการส่งเสรมิ

และพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ

 ผูเ้รยีนส่วนใหญ่แสดงความเหน็ด้วยต่อโครงการฯ ในเรือ่ง

การเสริมสร้างความรูใ้ห้ผูเ้รยีนโดยใช้บคุลากรภายในและผูเ้ชีย่วชาญ

จากภายนอกโรงเรยีน เพือ่ให้ผู้เรยีนส�าเรจ็การศึกษาอย่างมคีณุภาพ

และยงัเหน็ว่าโครงการนีย้งัมผีลกระตุน้ให้ผู้เรยีนเกดิความกระตือรอืร้น 

ในการพัฒนาตนเองและหาความรู ้เพิ่มเติมเพื่อช่วยให้ผู ้เรียน 

มีความพร้อมในการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นด้วย นอกจากนั้นยังมี
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ความคดิเหน็ว่าการเรยีนในโครงการฯ เป็นการช่วยลดเวลาและภาระ

ค่าใช้จ่ายของผูป้กครองในระหว่างการศกึษาช่วงมธัยมศกึษาอกีด้วย

เมื่อเทียบกับการเรียนในหลักสูตรปกติที่ใช้เวลาในการศึกษา 3 ปี

 ผู้เรียนจ�านวนหน่ึงไม่เห็นด้วยต่อโครงการฯ แม้ว่าจะมี 

การคดัเลอืกนกัเรียนเข้าร่วมโครงการฯ โดยพจิารณาจากผลการเรยีน 

แต่ด้วยการเรียนในระยะเวลาที่จ�ากัด คือ ใช้เวลา 2 ปี เพื่อให้ผู้สอน 

และผูเ้รยีนสามารถด�าเนนิการเรยีนการสอนเน้ือหาทีถู่กออกแบบไว้

ในหลกัสตูรปกตซิึง่ใช้เวลา 3 ปีการศกึษา ท�าให้การเรยีนในโครงการฯ 

มีความเข้มข้นและอัดแน่นของเนื้อหาในการเรียน และต้องเรียน 

ต่อเนือ่งตลอดระยะเวลาโดยมกีารหยดุพกัระหว่างภาคเรยีนทีส่ัน้มาก 

คอืเพียง 1 สปัดาห์ ดงันัน้นกัเรยีนทีไ่ม่พร้อมกบัการเรยีนในโครงการฯ 

อาจส่งผลให้เกิดความกดดัน ความเครียด และความท้อถอย และ

อาจท�าให้ไม่ประสบความส�าเร็จกับการเรียนในโครงการฯ

สรุปและอภิปรายผล
 ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับ

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 (S.D. = 0.31)  

ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก ท้ังน้ีมาจากการเลือกเรียนตามความสมัครใจ 

ความสามารถ และความถนดัในวชิาคณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ และ

ภาษาองักฤษทีส่ามารถเรยีนรูแ้ละปรบัตวัจนมผีลการเรยีนในระดับ

ทีดี่มาก ผูเ้รียนทีเ่ข้าร่วมโครงการนี ้ต้องมเีกรดเฉลีย่ระดบัมธัยมศกึษา 

ตอนต้น 5 ภาคเรียนไม่ต�่ากว่า 3.25 และมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ 

การสอบคัดเลือกของโรงเรียน ผู้เรียนหลังส�าเร็จการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษา ได้สอบเข้าศึกษาต่อคัดเลือกท้ังมหาวิทยาลัยของรัฐ 

และเอกชน โดยส่วนใหญ่เข้าศึกษาทางด้านสุขภาพและการแพทย์

ร้อยละ 48 รองลงมาเป็นด้านวิศวกรรมศาสตร์ร้อยละ 32 เหตุผล

ในการเลือกศึกษาจากความสนใจและมองเห็นความมั่นคงในการ

ประกอบอาชีพ สอดคล้องกับงานของดาวรุ่ง  ชะระอ�่า  แสงสุข  

พิทยานุกุล และมะลิวรรณ  ทองอ่อน (2561) งานวิจัยนี้พบว่า  

ผลสมัฤทธิท์างการเรียนสะสมระดบัอดุมศกึษาของผูเ้รยีน มีค่าเฉลีย่

เท่ากับ 3.25 (S.D. = 0.33) ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่สูง การเข้าศึกษาต่อ

ส่วนใหญ่เป็นสาขาที่เน้นความรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

และภาษาองักฤษ ผูเ้รียนได้ใช้ความรูใ้นระดบัมธัยมศกึษาทีเ่รยีนมา

เป็นพืน้ฐานในการศกึษาระดบัอดุมศกึษา แต่มผีูเ้รยีนทีเ่ปลีย่นสาขา

การเรียนในระหว่างการศึกษา 4 คน คิดเป็นร้อยละ 16 ซึ่งเหตุผล

ของการเปลี่ยนสาขาคือ ไม่ชอบและไม่ถนัดในสาขาที่เรียน ผู้เรียน

ส่วนใหญ่สามารถจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและเรียนต่อ

สาขาที่ตนเองสนใจ รวมทั้งยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ

อุดมศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่สูง แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนส่วนใหญ่สามารถ

เรยีนในสิง่ทีต่นเองสนใจและมแีนวโน้มทีจ่ะประสบความส�าเรจ็และ

สามารถปรับตัวศึกษาเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาได้ดี

 ปัจจัยด้านผู้เรยีนมคีวามสมัพนัธ์อย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ

กบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเพยีงด้านเดยีว ซึง่ไม่เป็นไปตามสมมตฐิาน 

ที่ตั้งไว้ รายละเอียดตามปัจจัยทั้ง 3 ด้านดังนี้

 ปัจจัยด้านผู ้เรียนส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ของผู้เรียน (ค่าเฉลี่ย 2.82 S.D. = 0.50) ผู้เรียนแสดงความเห็นด้วย

กบัด้านย่อย จากมากไปน้อยได้แก่ ด้านการเรยีนพเิศษ ด้านแรงจงูใจ

ใฝ่สัมฤทธิ์ ด้านนิสัยการเรียน และด้านเจตคติต่อการเรียน พบว่า 

ผู้เรียนให้ความส�าคัญกับการเรียนด้วยการหาความรู้เพิ่มเติมจาก 

การเรยีนพเิศษทัง้ภายในโรงเรยีนช่วงเวลาหลังเลกิเรยีนและวันเสาร์ 

และภายนอกโรงเรียนจากสถาบันต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงตามค�าแนะน�า

ของกลุม่เพือ่น ผูเ้รยีนสามารถเลอืกเรยีนในวชิาทีส่นใจและเพิม่เตมิ

ความรู้บางรายวิชาที่เป็นจุดอ่อน มีความตั้งใจมุ่งม่ันหาความรู้เพื่อ

ใช้สอบเข้าเรียนต่อในสาขาอาชีพที่ตนสนใจ สอดคล้องกับงานของ

กนกวรรณ  รุง้ตาล (2558) ทีว่่าการเรยีนการสอนพเิศษเป็นส่วนหนึง่ 

ของระบบการศึกษาไทยทีท่�าให้ผูเ้รยีนมัน่ใจในการสอบ และช่วยให้

เข้าใจในเนื้อหาที่เรียนเพิ่มขึ้น จึงท�าให้เห็นว่าปัจจัยด้านผู้เรียนมี

ความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติ

 ปัจจัยด้านครอบครัวส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ของผู้เรียน (ค่าเฉลี่ย 3.35 S.D. = 0.46) ผู้เรียนแสดงความเห็นด้วย

กับด้านย่อย จากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการอบรมเล้ียงดู ด้าน

สัมพันธภาพในครอบครัว และด้านความคาดหวังของครอบครัว  

พบว่า ผู้เรียนแสดงความเห็นว่าประเด็นต่าง ๆ ต่อไปน้ีส่งผลต่อ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้แก่ ครอบครัวมีการอบรมเล้ียงดูเรื่อง 

การเรียนในการส่งเสริมผู้เรียนให้คิดตัดสินใจด้วยตัวเอง มีการให ้

ค�าแนะน�าเรือ่งการเรยีน มคีวามเข้าใจยอมรับฟังเหตุผลซึง่กนัและกนั 

มเีวลาท�ากจิกรรมร่วมกนั มคีวามคาดหวงัในเรือ่งของการเรยีนให้ได้

ผลการเรียนที่ดี และมีความต้องการให้ประกอบอาชีพที่ครอบครัว

คาดหวัง ปัจจัยด้านครอบครัวจึงเป็นส่วนช่วยในการเล้ียงดูให้เกิด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดุลยา   

จิตตะยโศธร (2552) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตรหลานของ 

ผู ้ปกครองที่เป็นปัจจัยส�าคัญในการช่วยหล่อหลอมให้เด็กและ

เยาวชนเติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพ แต่ผลการวิเคราะห์ทาง

สถิติพบว่า ปัจจัยด้านครอบครัวไม่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน

 ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมทางการเรยีนส่งผลต่อผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนของผู้เรียน (ค่าเฉลี่ย 2.67 S.D. = 0.51) ผู้เรียนแสดง

ความเห็นด้วยกับด้านย่อย จากมากไปน้อยได้แก่ ด้านสัมพันธภาพ

ระหว่างตนเองกับเพือ่น ด้านสมัพนัธภาพระหว่างตนเองกบัคร ูด้าน

พฤตกิรรมการสอนของคร ูด้านหลกัสตูรและการสอน ด้านทรพัยากร

เพื่อการเรียนการสอน และด้านผู้บริหารโรงเรียน ตามล�าดับ พบว่า 

3 ด้านแรกมีส่วนส�าคัญ ผู้เรียนมีการแสดงความเห็นระดับมากต่อ
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การเรียน และเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดมากที่สุดเมื่ออยู่ที่โรงเรียน เพื่อน

จะมส่ีวนช่วยในการเรยีน แลกเปลีย่นความรู ้และยงัเป็นแรงกระตุน้

ให้เกิดการแข่งขันในการเรียน สอดคล้องกับงานของ ชลชาติ  

สร้อยทอง (2562) ซึ่งพบว่าความสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับ

เพื่อน และสมัพนัธภาพระหว่างนักเรยีนกบัครู มีส่วนในการส่งเสรมิ

ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้ึน ท้ังน้ีผู้เรียนท่ีเข้าร่วมโครงการฯ  

มีความเห็นว่าครูมีหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีด้วย

ความรักความจรงิใจ มคีวามเป็นกันเอง สร้างบรรยากาศในการเรยีน

ให้น่าสนใจ มีเทคนิคและวิธีการสอนให้เข้าใจง่าย ครูผู้สอนที่มี 

ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากภายนอกมาสอนเพื่อกระตุ้น

ศักยภาพของผู้เรียนที่มีความสามารถในหลักสูตรที่มีความเข้มข้น 

และ 3 ด้านสุดท้าย ผู้เรียนมีการแสดงความเห็นระดับบ่อยครั้ง 

ต่อการเรียน โรงเรียนใช้สื่อและเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย 

ในการส่งเสริมการเรียนรู้ และด้านผู้บริหารโรงเรียนมีความผลต่อ

การเรียนค่อนข้างน้อยเนื่องจากผู้บริหารไม่ได้ลงมาท�างานโดยตรง

กบันกัเรียน ผูเ้รียนแสดงความเหน็ในด้านสภาพแวดล้อมทางการเรยีน 

มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับน้อย

 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านต่าง ๆ กับ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนกลุ่มน้ีส่วนใหญ่เกิดจากปัจจัย 

ด้านผู้เรียน คือ ผู้เรียนใช้ความสามารถด้านผู้เรียนในการศึกษา 

จนประสบความส�าเร็จ และสามารถดึงศักยภาพในตัวเองออกมา 

ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสูงด้วย

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะส�าหรับการน�าไปใช้

 1. ใช้เป็นแนวทางให้ผู้ดูแลโครงการส่งเสริมและพัฒนา

ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้น�าไปพัฒนาดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

ในด้านการพัฒนาผู้เรียนอย่างไรให้ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 2. ใช้เป็นทางเลอืกในการตัดสนิใจเรยีนโครงการส่งเสรมิ

และพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ

 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรท�าการศึกษาปัญหาและอุปสรรค ที่เกิดขึ้นกับ

นักเรียนที่เรียนในโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู ้เรียนฯ เช่น  

ความกดดัน ความเครียด เป็นต้น

 2. ควรศกึษาข้อมลูในส่วนของครผููส้อนหรอืครปูระจ�าช้ัน 

และผู้ปกครองในด้านปัจจัยต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบเพิ่มเติม
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บทคัดย่อ
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียน 2) เพื่อพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างความซื่อสัตย์

สุจริตของนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ต�าบลนาฝาย อ�าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เป็นการวิจัยแบบผสานวิธีเชิงปริมาณและ

เชิงคุณภาพ ศึกษาจากประชากรนักเรียนระดับประถมศึกษา จ�านวน 58 คน และกลุ่มภาคีพัฒนา ได้จากเลือกแบบเจาะจง จ�านวน 12 คน 

เครื่องมือวิจัย ได้แก่ 1) แบบประเมินพฤติกรรมความซื่อสัตย์สุจริต 2) ประเด็นสนทนากลุ่ม 3) แผนกิจกรรมเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต 

4) แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 5) แบบติดตามพฤติกรรมนักเรียน 6) แบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ 

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาพบว่า 1) นักเรียนมีพฤติกรรม

ความซื่อสัตย์สุจริตอยู่ในระดับมาก 2) การพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ในระดับดี  

ได้ลงมือปฏิบัติจริง มีพฤติกรรมความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ครอบครัวและโรงเรียนดีขึ้น มีความพึงพอใจและสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต

ประจ�าวันได้

ค�าส�าคัญ : ความซื่อสัตย์สุจริต, กิจกรรมเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต, การพัฒนากิจกรรม, ไตรสิกขา 

Abstract
 The objectives of this research were 1) to study the honest behavior of students and 2) to develop  

activities to strengthen student honesty of Ban Nong Ya Plong School, Na Fai Subdistrict, Mueang Chaiyaphum District 

Chaiyaphum Province. This research use mix methodology combines quantitative and qualitative methods. The 

population consisted 58 primary school students and development partners group 12 people. The samples were 

selected by using purposive sampling. The research instruments were : 1) honest behavior assessment, 2) focus group 

discussion issues, 3) strengthen honesty activities plan, 4) student behavior observation form, 5) student behavior 

monitoring form, and 6) interview form. The statistics used in the quantitative data analysis were percentage, mean, 

and standard deviation. The qualitative data used content analysis method. The results showed that : 1) The students 

honest behavior was high level 2) developing activities to strengthen student honesty showed that students’  

performing activities had a good level. Students actually practice be better honest behavior with themselves,  

family and school can be satisfied and applied in daily life

Keywords : Honesty, Activities to Strengthen Honesty, Activities Development, Threefold Training
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บทน�า
 การพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศไทยน่าเป็นห่วงยิง่ 

เนื่องจากผู้คนต่างแสวงหาอ�านาจและผลประโยชน์ส่วนตนตาม 

กระแสโลกาภิวัตน์ท่ีมุ่งความเจริญเติบโตของทุนและวัฒนธรรม

บริโภคนิยม ส่งผลให้สังคมไทยต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตหลายด้าน 

โดยเฉพาะปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันไทย ซ่ึงมีสาเหตุมาจาก 

การขาดคุณธรรมจริยธรรมของบุคคลในสังคม (สัมฤทธ์ิ  น่วมศิริ 

และคณะ, 2561) และหากผูน้�าระดบัประเทศเข้าไปพวัพนัการทุจรติ

ด้วยแล้ว จะยิ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตัวแบบปฏิบัติที่ดี โดยเพิ่ม

น�้าหนักฝ่ายมิจฉาทิฐิ คือเห็นผิดเป็นชอบของเยาวชนให้เติบโต 

มากขึ้น

 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้เปิดเผยผลส�ารวจดัชนี

สถานการณ์คอร์รัปชันไทย (CSI) ซ่ึงส�ารวจเดือนมิถุนายน 2561 

จากกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม รวม 2,400 ตัวอย่าง ท้ังประชาชน  

ผู้ประกอบการ และข้าราชการ พบว่า ดัชนีแนวโน้มสถานการณ์

คอร์รัปชันไทย อยู ่ที่ 57 เพิ่มข้ึนจากที่ 53 ระบุสาเหตุของ 

การคอร์รัปชนั ส่วนใหญ่เกิดจากความล่าช้า ความยุง่ยากในขัน้ตอน

การด�าเนนิงานของราชการ กฎหมายเปิดช่องเอือ้ต่อการทจุรติ และ

ความไม่เข้มงวดของการบังคับใช้กฎหมาย โดยรูปแบบที่พบในการ

ทุจริตส่วนใหญ่เป็นการให้สินบน การทุจริตเชิงนโยบาย และการใช้

ต�าแหน่งทางการเมืองเอื้อประโยชน์แก่พรรคพวก อย่างไรก็ตาม 

กลุ่มเป้าหมายเห็นว่าการทุจริตเป็นเรื่องไกลตัว ไม่เก่ียวกับตัวเอง

โดยตรง และถ้าหากว่ารัฐบาลทุจริตแต่มีผลงานและท�าประโยชน์ 

ให้สงัคมเป็นเรือ่งทีรั่บได้ แต่ไม่เหน็ด้วยในการให้สนิน�า้ใจ (เงนิพเิศษ) 

แก่เจ้าหน้าทีข่องรฐั รวมทัง้คนไทยส่วนหนึง่ไม่ชอบการทจุรติ แสดง

ความประสงค์ร่วมป้องกันปัญหา และมีกระแสต่อต้านการทุจริต 

มากขึ้น (ไทยโพสต์ออนไลน์, 2561)

 การแก้ไขปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมดังกล่าว จ�าเป็น

ต้องอาศัยเครื่องมือที่เหมาะสมในการพัฒนาคนและชุมชน เน้น 

การเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต ให้มองเห็นคุณค่าแห่งตนในการ

ด�ารงอยู่ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความเข้มแข็ง

ทัง้ร่างกายและจติใจ สละผลประโยชน์ส่วนตน ค�านงึถงึผลประโยชน์

ของส่วนรวม โดยทีค่วามซือ่สตัย์สจุรติของนกัเรยีนนัน้ เป็นคณุธรรม

ภายในจิตใจที่สามารถแสดงออกเป็นพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

ในการปฏบิตัหิน้าทีต่่อตนเอง ครอบครวั โรงเรยีน และส่วนรวม อย่าง

ตรงไปตรงมาต่อความจริง มีองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ 1) ทัศนคติ

ความซื่อสัตย์สุจริต ได้แก่ การมีสติ การใช้เหตุผล การอบรมเลี้ยงดู 

ลักษณะเพื่อน การเห็นคุณค่าตน ตัวแบบจริยธรรม 2) ลักษณะมุ่ง

อนาคตและควบคุมตน ได้แก่ การรักษาความสัจ การรู้จักข่มใจ

ตนเอง ฝึกใจตนเอง ความเพียร การทบทวนปรับปรุง ความร่วมมือ

ท�างาน 3) ความมีน�้าใจ ได้แก่ ความมีเมตตา การลงมือช่วยเหลือ 

ความเสียสละ ความมีมุทิตาจิต การรู้จักละวางความชั่ว ประพฤติ

ปฏิบัติแต่สิ่งท่ีเป็นประโยชน์และเป็นธรรม (วินัย  ไมถึง, 2548;  

พรณรงค์  สิงห์ส�าราญ, 2551) หากองค์ประกอบทั้งสามมีความ

สัมพันธ์ในทางบวก จะส่งผลต่อแบบแผนความประพฤติของบุคคล

นั้นอย่างเกื้อกูลและช่วยกันสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ นักเรียนจึงเป็น

เป้าหมายส�าคัญในการเสริมสร้างความซ่ือสัตย์สุจริตให้รองรับกับ

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในอนาคตได้อย่างเท่าทัน 

 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นกลไกหนึ่งในการปลูกฝัง

คุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 

ต�าบลนาฝาย อ�าเภอเมอืงชัยภูม ิจังหวดัชยัภูม ิเป็นโรงเรยีนคณุธรรม

ในระดับดีของเขตพื้นที่การศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลภาคสนาม

เบื้องต้น พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดีต่อความซื่อสัตย์  

รับรู้ว่าการขโมยและการพูดโกหกเป็นเรื่องที่ไม่ดี แต่เคยพูดโกหก

และหยิบจับส่ิงของเพื่อนไปใช้แล้วไม่คืนในบางครั้ง โดยที่พระสงฆ์ 

ครูและผู้ปกครองเห็นว่าควรจัดกิจกรรมเสริมสร้างความซื่อสัตย์

สุจริตด้วยหลักไตรสิกขา เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันผ่านกิจกรรมการคิด

วิเคราะห์ สร้างแรงจูงใจให้ท�าความดีอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้มีความ

มัน่คงในคณุงามความด ีโดยบรูณาการความร่วมมอืระหว่างบ้าน วดั

และโรงเรยีน โดยเฉพาะนกัเรยีนช่วงช้ันที ่2 เป็นช่วงทีป่ระพฤตติาม

ตัวแบบ เพื่อนจะมีอิทธิพลสูงต่อพฤติกรรมทางสังคม และมีความ

อ่อนไหวต่อการช้ีน�าของส่ือออนไลน์ จ�าเป็นต้องได้รับการเสริม

ภูมิคุ้มกันความซ่ือสัตย์สุจริต ให้มีความม่ันคงและก้าวหน้าขึ้น 

ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงบริบทสังคม

 การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จ�าเป็นในการด�าเนิน

ชีวิต ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนเป็นผู้ลงมือกระท�ากิจกรรมให ้

มากทีสุ่ด จะช่วยให้มทีศันคตทิีถ่กูต้อง ซึง่จะได้ผลดต้ีองอาศยัระบบ 

ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ คือ 1) ด้านพฤติกรรม ท�าดี

ด้วยความเคยชนิ 2) ด้านจติใจ มคีวามสขุในการลงมอืท�า จะมคีวาม

มั่นคงในการท�าดียิ่งขึ้น 3) ด้านปัญญา เข้าใจเหตุผล มองเห็นคุณค่า

ประโยชน์ของการกระท�านั้น (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), 

2538) ไตรสิกขาเป็นหลักปฏิบัติในฝึกอบรมกาย วาจา จิตใจ และ

ปัญญา ประกอบด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา โดยมีปัญญาเป็นเครื่อง 

ช่วยน�าทางให้การพฒันาด�าเนนิไปในทางทีถ่กูต้องดงีาม ลดละความ

เห็นแก่ตัว (พระครูธรรมธราจารย์ มนูญ  ศิวารมย์ และวิมลพร  

สุวรรณแสนทวี, 2560; พระสมพงษ์  สุวโจ (ไชยณรงค์), 2561)  

ซึ่งสามารถเรียนรู้โดยสอดแทรกในชั้นเรียนปกติ และการเรียนรู ้

ผ่านกิจกรรมพิเศษตลอดปีการศึกษา

 จากปัญหาและความส�าคัญดังกล่าว ควรพัฒนากิจกรรม

เสรมิสร้างความซือ่สัตย์สุจรตินกัเรยีน โรงเรยีนบ้านหนองหญ้าปล้อง 

ต�าบลนาฝาย อ�าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ตามหลักไตรสิกขา 

ผ่านการออกแบบกระบวนการพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างความ

ซื่อสัตย์สุจริต จ�าแนกเป็น 4 ขั้นตอนดังนี้ 1) ขั้นศึกษาพฤติกรรม

ความซื่อสัตย์สุจริต 2) ขั้นสร้างกิจกรรม 3) ขั้นทดลองจัดกิจกรรม 
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และ 4) ขั้นติดตามประเมินผล โดยการมีส่วนร่วมของบ้าน วัด 

โรงเรียน จะช่วยเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน  

ให้มีทัศนคติต่อความซื่อสัตย์ มีลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน 

และความมีน�้าใจ ซ่ึงนักเรียนยอมรับน�าไปปฏิบัติด้วยตนเอง 

อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันความซื่อสัตย์สุจริตให้กับนักเรียน

อันจะเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียน 

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ต�าบลนาฝาย อ�าเภอเมืองชัยภูมิ 

จังหวัดชัยภูมิ

 2. เพื่อพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างความซ่ือสัตย์สุจริต 

ของนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ต�าบลนาฝาย อ�าเภอ

เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  

วิธีด�าเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ

จรยิธรรมการวจิยัในมนษุย์ มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา เลขที ่

ใบรับรอง HE-152-2563 รูปแบบเป็นการวิจัยและพัฒนา ใช้วิธีการ

ศึกษาแบบผสานวิธี ทั้งการศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 1. เป็นการศกึษาจากประชากร ประกอบด้วย 1) นกัเรยีน

ระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง  

ต�าบลนาฝาย อ�าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ปีการศึกษา 2563 

จ�านวน 58 คน และ 2) กลุม่ภาคพีฒันา จ�าแนกประเภทตาม “บวร” 

ได้แก่ ตวัแทนบ้าน (ชมุชน) ตวัแทนวดั และตวัแทนโรงเรยีน จ�านวน 

12 คน ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง จากผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้น�าใน

ชุมชนที่มีบทบาทเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน 

หรือเป็นผู้ได้รับรางวัลพ่อแม่ตัวอย่าง เป็นที่ยอมรับในการปลูกฝัง

คุณธรรมบุตรหลานในชุมชน ได้แก่ เจ้าอาวาสวัดส�ารอง ผู้ใหญ่บ้าน 

ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ครูผู้สอนช่วงชั้นที่ 2 

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง จ�านวน 3 คน ผู้ปกครองนักเรียน 

ระดับประถมศึกษาช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง  

ระดับละ 2 คน จ�านวน 6 คน รวมจ�านวน 12 คน

 2. ขั้นตอนการศึกษา ก�าหนดเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

  1) ขั้นศึกษาพฤติกรรมความซ่ือสัตย์สุจริต ศึกษา 

จากประชากร คือ นักเรียนระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 2 จ�านวน 

58 คน และกลุ่มภาคีพัฒนา จ�านวน 12 คน รวม 70 คน เครื่องมือ

วจิยัและการสร้างเครือ่งมอื ประกอบด้วย 1) แบบประเมนิพฤตกิรรม

ความซื่อสัตย ์สุจริต ใช ้ศึกษาพฤติกรรมความซื่อสัตย ์สุจริต 

ของนักเรียน ได้แก่ (1) ทัศนคติความซื่อสัตย์สุจริต (2) ลักษณะ 

มุง่อนาคตและควบคมุตน (3) ความมนี�า้ใจ มลีกัษณะเป็นมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ ปฏบิัตไิด้มากทีส่ดุ ปฏบิตัไิด้มาก ปฏบิตัิ

ได้ปานกลาง ปฏิบัติได้น้อย ปฏิบัติได้น้อยที่สุด สร้างตามแนวคิด 

และทฤษฎีทีเ่กีย่วข้อง น�าเสนอผู้เชีย่วชาญตรวจสอบความเทีย่งตรง

เชงิเนือ้หา จ�านวน 3 คน ได้ค่าดชันคีวามสอดคล้องตัง้แต่ 0.60 ขึน้ไป 

แล้วน�าไปทดลองใช้กับนักเรียนประถมศึกษาช่วงชั้นท่ี 2 โรงเรียน

บ้านตาดโตน (ครุุประชาสามคัค)ี สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 (สปพ.ชย.1) จ�านวน 30 คน  

ได้ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.962 และ 2) ประเด็นสนทนากลุ่ม 

ใช้ศึกษาสถานการณ์ปัญหาและการออกแบบแผนกิจกรรมกับกลุ่ม

ภาคีพัฒนา ได้แก่ (1) ผลการประเมินพฤติกรรมความซื่อสัตย์สุจริต

ของนักเรียน (2) สาเหตุและการแก้ปัญหา (3) การออกแบบแผน

กิจกรรมเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต สร้างตามแนวคิดทฤษฎีและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง น�าเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง 

เชงิเนือ้หา จ�านวน 3 คน ได้ค่าดชันคีวามสอดคล้องตัง้แต่ 0.60 ขึน้ไป 

น�าไปทดลองใช้กับผู้ปกครองนักเรียนประถมศึกษาช่วงชั้นท่ี 2 

โรงเรียนบ้านตาดโตน (คุรุประชาสามัคคี) สังกัด สปพ.ชย.1 จ�านวน 

3 คน เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัย 

ได้ขออนุญาตผู้อ�านวยการโรงเรียนและผู้ใหญ่บ้านจัดประชุมกลุ่ม

นักเรียนและกลุ่มภาคีพัฒนาพร้อมเอกสารชี้แจงอาสาสมัครและ

หนังสือยินยอมเข้าร่วมการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 

ใช้สถิติพื้นฐาน ค่าเฉลี่ยประชากร และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ประชากร ก�าหนดช่วงคะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด, 

2545) ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51 - 5.00 หมายถึง มีพฤติกรรมความ

ซื่อสัตย์สุจริตอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51 - 4.50 

หมายถึง มีพฤติกรรมความซ่ือสัตย์สุจริตอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย

ระหว่าง 2.51 - 3.50 หมายถึง มีพฤติกรรมความซ่ือสัตย์สุจริต 

อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉล่ียระหว่าง 1.51 - 2.50 หมายถึง  

มีพฤติกรรมความซ่ือสัตย์สุจริตอยู่ในระดับน้อย ค่าเฉลี่ยระหว่าง 

1.00 - 1.50 หมายถึง มีมีพฤติกรรมความซื่อสัตย์สุจริตอยู่ในระดับ

น้อยที่สุด ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา

  2) ขั้นสร้างกิจกรรมเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต 

ศึกษาจากประชากรนกัเรยีนระดบัประถมศึกษา ช่วงช้ันที ่2 จ�านวน 

58 คน เครื่องมือวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนกิจกรรมเสริมสร้าง 

ความซือ่สัตย์สุจรติ ใช้ศึกษาการจดักจิกรรมเสรมิสร้างความซือ่สตัย์

สุจริตให้กับนักเรียน จ�านวน 4 แผน ได้แก่ (1) แผนกิจกรรม 

ศีลรักษาใจ รากฐานแห่งความซื่อสัตย์ (2) แผนกิจกรรมลมหายใจ

แห่งความความซือ่สัตย์ สมบตัทิพิย์คู่กาย (3) แผนกจิกรรมพฒันาจติ 

ด้วยกรรมฐาน สัจจอธษิฐานเปล่ียนชีวติ (4) แผนกจิกรรมปัญญาปฏบิตัิ 

สู่แปลงผักปลอดสารเคมี รูปแบบแผนกิจกรรมมี 9 องค์ประกอบ 

ได้แก่ ช่ือแผนกิจกรรม วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม แนวคิดส�าคัญ 

เน้ือหาการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ ค่านิยม ส่ือวัสดุอุปกรณ์  

การประเมินผล และเกณฑ์การประเมิน โดยจัดให้เรียนรู้เป็นกลุ่ม

คละช้ันเรียน และลงมือปฏิบัติจริงในแต่ละกิจกรรม ใช้เวลาเรียนรู้
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แผนละ 3 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง และ 2) แบบสังเกตพฤติกรรม

นักเรียน ใช้ศึกษาพฤติกรรมความซ่ือสัตย์สุจริตของนักเรียน ขณะ

ร่วมกจิกรรมเรียนรู้ ได้แก่ (1) แบบสงัเกตพฤติกรรมนกัเรยีนกจิกรรม

ศีลรักษาใจ รากฐานแห่งความซื่อสัตย์ (2) แบบสังเกตพฤติกรรม

นกัเรยีนกจิกรรมลมหายใจแห่งความความซือ่สตัย์ สมบตัทิพิย์คูก่าย 

(3) แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนกิจกรรมพัฒนาจิตด้วยกรรมฐาน 

สจัจอธษิฐานเปลีย่นชวีติ (4) แบบสงัเกตพฤตกิรรมนกัเรยีนกจิกรรม

ปัญญาปฏิบัติ สู่แปลงผักปลอดสารเคมี ส�าหรับครูประจ�าชั้น และ

หัวหน้าทีมนักเรียน การสร้างเครื่องมือวิจัย ได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎี

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและพฤติกรรมบ่งชี้ น�าเสนอผู้เชี่ยวชาญ

ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา จ�านวน 3 คน ได้ค่าดัชนีความ

สอดคล้องตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไป น�าแบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

ไปทดลองใช้กับครูประจ�าและนักเรียน ชั้นประถมศึกษาช่วงชั้นที่ 2 

โรงเรียนบ้านตาดโตน (คุรุประชาสามัคคี) สังกัด สปพ.ชย.1 จ�านวน 

6 คน เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัย 

ได้ขออนุญาตผู้อ�านวยการโรงเรียนจัดกิจกรรม นัดประชุมนักเรียน

และครปูระจ�าชัน้เพือ่ช้ีแจงรายละเอยีดการร่วมกิจกรรม ขออนญุาต

จดบนัทกึ ถ่ายภาพและบนัทกึเสยีง โดยให้ครปูระจ�าชัน้ร่วมประเมนิ

พฤติกรรมนักเรียน และการติดตามพฤติกรรมหลังเสร็จส้ินการจัด

กิจกรรม 

  3) ขั้นทดลองจัดกิจกรรมเสริมสร้างความซื่อสัตย์

สุจริต ศึกษาจากประชากรนักเรียนระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 2 

จ�านวน 58 คน ประกอบด้วย 1) การทดลองจัดแผนกิจกรรม 

เสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต ระหว่างวันที่ 12-15 มกราคม 2564 

เวลา 13.00-1600 น. จ�านวน 4 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง รวม  

12 ชั่วโมง 2) การสังเกตพฤติกรรมนักเรียนระหว่างการทดลอง 

จัดกิจกรรม โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ จ�านวน 4 ฉบับ 

สังเกตระดับการปฏิบัติกิจกรรม ก�าหนดให้ครูประจ�าชั้น จ�านวน  

3 คน และหัวหน้าทีมนักเรียน จ�านวน 6 คน เป็นผู้ประเมินและ

บันทึกผลหลังจัดกิจกรรม การเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น ผู้วิจัยได้ขอ

อนญุาตผูอ้�านวยการโรงเรยีนด�าเนนิจดักจิกรรม จดัประชุมนกัเรยีน

และครปูระจ�าชัน้เพือ่ช้ีแจงรายละเอยีดการร่วมกจิกรรม การสังเกต

พฤติกรรมระหว่างร่วมกิจกรรม และการติดตามพฤติกรรมหลัง 

เสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิต ิ

ค่าเฉลี่ยคะแนนรวม ก�าหนดช่วงคะแนนตามเกณฑ์ ดังน้ี ค่าเฉล่ีย

ระหว่าง 2.01 - 3.00 หมายถึง ปฏิบัติได้ระดับดี ค่าเฉลี่ยระหว่าง 

1.01 - 2.00 หมายถึง ปฏิบัติได้ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยระหว่าง 

0.01 - 1.00 หมายถึง ปฏิบัติได้ระดับน้อย ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธี

วิเคราะห์เนื้อหา

  4) ขั้นติดตามประเมินผลกิจกรรมเสริมสร ้าง 

ความซือ่สตัย์สจุรติ ศกึษาจากประชากรนกัเรยีนระดบัประถมศกึษา

ช่วงชั้นที่ 2 จ�านวน 58 คน และกลุ่มภาคีพัฒนา จ�านวน 12 คน 

เครื่องมือวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบติดตามพฤติกรรมนักเรียน 

หลังร่วมกิจกรรมเรียนรู้ ใช้ศึกษาพฤติกรรมความซื่อสัตย์สุจริตของ

นักเรียนหลังร่วมกิจกรรมเรียนรู้ ได้แก่ (1) พฤติกรรมความซื่อสัตย์

สุจริตส่วนบุคคล (2) พฤติกรรมความซื่อสัตย์สุจริตต่อครอบครัว  

(3) พฤติกรรมความซื่อสัตย์สุจริตต่อโรงเรียน มีลักษณะเป็นการ

บนัทึกพฤติกรรม โดยให้นกัเรยีน ผู้ปกครองนกัเรียนและครปูระจ�าช้ัน 

เป็นผู้เขยีนบันทกึ การสร้างเครือ่งมอืวจิยัได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎแีละ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง น�าเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง 

เชงิเนือ้หา จ�านวน 3 คน ได้ค่าดชันคีวามสอดคล้องตัง้แต่ 0.60 ขึน้ไป 

น�าไปทดลองใช้กับนักเรียนประถมศึกษาช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียน 

บ้านตาดโตน (คุรุประชาสามัคคี) สังกัด สปพ.ชย. 1 จ�านวน 3 คน 

เพ่ือตรวจสอบความสมบูรณ์ และ 2) แบบสัมภาษณ์ ใช้ศึกษา 

ผลการทดลองใช้กิจกรรมเสริมสร้างความซ่ือสัตย์สุจริตในภาพรวม 

กับกลุ่มภาคีพัฒนา ได้แก่ (1) ด้านพฤติกรรมนักเรียน (2) ด้านความ

เหมาะสมของกจิกรรม (3) ด้านประโยชน์และความคุม้ค่า มลีกัษณะ

เป็นประเดน็ค�าถามปลายเปิด ให้กลุม่ภาคีพฒันาแสดงความคดิเห็น 

การสร้างเครื่องมือวิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง น�าเสนอผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 

จ�านวน 3 คน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไป น�าไป

ทดลองใช้กับผู้ปกครองนักเรียนประถมศึกษาช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียน

บ้านตาดโตน (คุรุประชาสามัคคี) สังกัด สปพ.ชย. 1 จ�านวน 3 คน 

เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ขออนุญาต

ครูประจ�าชั้น ผู้ปกครองนักเรียน และประสานงานกลุ่มภาคีพัฒนา 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติร้อยละ ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

ใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัย
 1. ผลการศึกษาพฤติกรรมความซื่อสัตย์สุจริตของ

นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ต�าบลนาฝาย อ�าเภอเมือง

ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมความซื่อสัตย์

สุจริตของนักเรียน นักเรียนตอบแบบประเมิน จ�านวน 57 คน (ขอ

ออกจากการวิจัย 1 คน) คิดเป็นร้อยละ 98.28 พบว่า นักเรียน 

มีพฤตกิรรมความซือ่สตัยส์ุจรติอยู่ในระดบัมากทกุด้าน (μ = 3.87) 

เรยีงตามล�าดบั ดงันี ้1) ด้านทศันคตคิวามซือ่สตัย์สุจรติ (μ = 3.94) 

ข้อที่อยู ่ในระดับมาก คือ (1) นักเรียนเลือกคบเพื่อนที่จริงใจ  

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (μ = 4.16) (2) นักเรียนเห็นว่าชีวิตนี ้

มีคุณค่า สร้างประโยชน์ได้มากมาย (μ = 4.16) ล�าดับสุดท้าย คือ 

นักเรียนมีสติรู้ตัว ระมัดระวังการกระท�าของตนเอง (μ = 3.78)  

2) ด้านลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน (μ = 3.88) ข้อที่อยู่ใน

ระดับมาก คือ 1) นักเรียนให้ความร่วมมือท�างานกับหมู่คณะอย่าง

เต็มใจ (μ = 4.22) 2) นักเรียนข่มใจไม่กระท�า ไม่ยินดีกับความชั่ว

ทั้งปวง (μ = 3.90) ล�าดับสุดท้าย คือ นักเรียนรักษาความสัตย์ 
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ค�ามั่นสัญญา พูดจริงท�าจริง (μ = 3.67) 3) ด้านความมีน�้าใจ  

(μ = 3.78) ข้อที่อยู่ในระดับมาก คือ 1) นักเรียนมีจิตเมตตากรุณา

ช่วยเหลอืผูอ้ืน่ (μ = 4.12) 2) นกัเรยีนลงมอืท�าในสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์

ต่อตนเองและผู้อื่น (μ = 3.93) ล�าดับสุดท้าย คือ นักเรียนสละเวลา 

ทรัพย์สิน สิ่งของ ช่วยเหลือผู้ก�าลังเดือดร้อน (μ = 3.59) 

 2. ผลการพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต

ของนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ต�าบลนาฝาย อ�าเภอ

เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ น�าเสนอตามขั้นตอนการพัฒนา ดังนี้

  2.1 ขั้นสร้างกิจกรรมเสริมสร้างพฤติกรรมความ

ซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียน โดยใช้ประเด็นสนทนากลุ่ม กับกลุ่มภาคี

พัฒนา พบว่า สถานการณ์ความซ่ือสัตย์ของนักเรียนในชุมชนยังมี

แนวโน้มที่ดี เพราะนักเรียนยังอยู่ในช่วงวัยเด็ก ชอบเล่นสนุกสนาน 

มีพฤติกรรมเลียนแบบ ควรมีกิจกรรมเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต 

เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนตามหลักไตรสิกขา ประกอบ

ด้วยแผนกิจกรรมการเรียนรู้ และแบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

จ�านวน 4 ฉบับ ดังนี้ 1) แผนกิจกรรมศีลรักษาใจ รากฐานแห่งความ

ซื่อสัตย์ 2) แผนกิจกรรมลมหายใจแห่งความความซื่อสัตย์ สมบัติ

ทิพย์คู่กาย 3) แผนกิจกรรมพัฒนาจิตด้วยกรรมฐาน สัจจอธิษฐาน

เปลี่ยน 4) แผนกิจกรรมปัญญาปฏิบัติ สู่แปลงผักปลอดสารเคมี

  2.2 ขั้นทดลองจัดกิจกรรมเสริมสร้างความซื่อสัตย์

สุจริต โดยใช้แผนกิจกรรมเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตกับ 

กลุ่มนักเรียน โดยภาพรวม พบว่า นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรม

เสรมิสร้างความซ่ือสตัย์สจุรตินกัเรยีนได้ในระดบัด ีบรรลวุตัถปุระสงค์ 

ทุกกิจกรรม เรียงตามล�าดับ ดังนี้ 1) กิจกรรมปัญญาปฏิบัติ สู่แปลง

ผักปลอดสารเคมี (μ = 2.46) นักเรียนอธิบายได้ว่าปัญญา คือ  

ความรู้ความเข้าใจชัดแจ้ง เกิดได้จากการเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์

และการลงมือปฏิบัติ สามารถใช้ปัญญาพิจารณาปัญหาต่าง ๆ เป็น

ไปอย่างเที่ยงตรง เป็นเหตุเป็นผลเกี่ยวเนื่องกัน ผู้ที่จิตดีมีปัญญาจะ

สร้างประโยชน์ได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 2) กิจกรรมศีลรักษาใจ 

รากฐานแห่งความซื่อสัตย์ (μ = 2.44) นักเรียนอธิบายได้ว่าศีล คือ

ความปกติของกายวาจาใจ ศีล 5 มีประโยชน์ในการควบคุมรักษา

ความประพฤติของนักเรียนให้เป็นปกติ การรักษาศีล คือ การรักษา

ความจริงใจ พดูจรงิ ท�าจรงิ ฝึกข่มจติควบคมุใจ แก้ไขปรบัปรุงตนเอง

ด้วยความอดทนเข้มแข็ง เสียสละประโยชน์ตน เพื่อประโยชน ์

ส่วนรวม นักเรียนส่วนใหญ่สามารถอาราธนาศีล 5 ได้อย่างถูกต้อง 

3) กิจกรรมลมหายใจแห่งความความซ่ือสัตย์ สมบัติทิพย์คู่กาย  

(μ = 2.42) นักเรียนอธิบายได้ว่าความซื่อสัตย์ คือ ความซ่ือตรง 

มัน่คงอยูใ่นศลีธรรม มคีวามซือ่สตัย์ต่อตนเองและผูอ้ืน่ มคีวามสจุรติ

ทางกาย ทางวาจา และทางใจ การประพฤตใินทางท่ีถกูต้อง สามารถ

เสนอแนวทางแก้ไขพฤติกรรมจากกรณีตัวอย่างได้ 4) กิจกรรม 

พัฒนาจิตด้วยกรรมฐาน สัจจอธิษฐานเปลี่ยนชีวิต (μ = 2.21) 

นักเรียนอธิบายได้ว่าการพัฒนาจิต คือ การฝึกจิตให้สงบตั้งมั่น  

ฝึกสติให้รู้ทันจิต ท�าให้จิตมีก�าลังม่ันคง ท�าให้จิตดีมีปัญญาแก้ไข

ปัญหาชีวิตและการท�างานได้ นักเรียนส่วนใหญ่นั่งสมาธิได้สงบน่ิง 

และให้สัจจะว่าจะปฏบิตัดิ ีปฏบัิติชอบ และอธฐิานจติอุทศิบญุกศุลได้ 

  2.3 ขั้นติดตามประเมินผลกิจกรรมเสริมสร ้าง 

ความซื่อสัตย์สุจริต หลังร่วมกิจกรรมเรียนรู้ 30 วัน โดยใช้แบบ

ตดิตามพฤตกิรรมนกัเรยีนหลังร่วมกจิกรรมเรยีนรู ้พบว่า 1) พฤตกิรรม 

ความซ่ือสัตย์สุจริตส่วนบุคคลที่ปฏิบัติได้มากกว่าร้อยละ 50 เรียง

ตามล�าดับ คือ ช่วยเหลืองานพ่อแม่ ขายของ หุงข้าว ท�าอาหาร  

จัดส�ารับ ดูแลน้อง ร้อยละ 82.46 กวาดบ้าน ถูบ้าน ร้อยละ 75.44 

ซักผ้า พับผ้า รีดผ้า ร้อยละ 66.67 เก็บขยะ ร้อยละ 54.39  

2) พฤติกรรมความซื่อสัตย์สุจริต ต่อครอบครัวที่ปฏิบัติได้มากกว่า

ร้อยละ 50 เรยีงตามล�าดบั คือ ช่วยเหลอืงานบ้าน งานอาชพี หงุข้าว 

ร้อยละ 80.70 กวาดบ้าน กวาดบ้าน ถูบ้าน ร้อยละ 78.95 ซักผ้า 

รีดผ้า ร้อยละ 56.14 ท�าอาหาร รดน�้าต้นไม้ ล้างจาน ร้อยละ 52.63 

ตั้งใจเรียน ท�าการบ้าน ร้อยละ 50.88 3) พฤติกรรมความซื่อสัตย์

สุจริตต่อโรงเรียนที่ปฏิบัติได้มากกว่าร้อยละ 50 เรียงตามล�าดับ  

คือ มีความรับผิดชอบมากขึ้น ร้อยละ 66.67 ขยัน ตั้งใจเรียน  

ร้อยละ 63.16 ช่วยเหลือคุณครู 52.63 ท�าเวรชั้นเรียน ปิดหน้าต่าง 

ลบกระดานด�า ร้อยละ 50.88 และการสัมภาษณ์กลุ่มภาคีพัฒนา 

พบว่า 1) ด้านพฤติกรรมนักเรียน กิจกรรมช่วยกระตุ้นให้นักเรียน

เกดิความเข้าใจและเหน็คณุค่าของความซือ่สตัย์ เกดิการยอมรบัและ

น�าไปปฏิบัติให้ตนเองเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมที่ซื่อสัตย์ 2) ด้านความ

เหมาะสมของกิจกรรม เนือ้หาสาระมเีหมาะสมกบันกัเรยีน วทิยากร

ครูฝึกและทีมผู้ช่วยมีความหลากหลายจัดกิจกรรมได้ต่อเนื่อง สนุก

เพลิดเพลิน ได้ลงมือปฏิบัติจริงเป็นทีม 3) ด้านประโยชน์และ 

ความคุ้มค่า บรรลุวัตถุประสงค์ เป็นไปตามกระบวนการที่ก�าหนด 

สามารถน�าไปประยกุต์ใช้ในชวีติประจ�าวนัได้ นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจ 

ต่อกิจกรรมเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
 1. นกัเรยีนมพีฤตกิรรมความซ่ือสัตย์สุจรติอยูใ่นระดับมาก 

โดยเฉพาะการเลือกคบเพื่อนที่จริงใจ ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน  

การเห็นว่าชีวิตนี้มีคุณค่า สร้างประโยชน์ได้มากมาย การให้ความ

ร่วมมือท�างานกับหมู่คณะอย่างเต็มใจ และการข่มใจไม่กระท�า  

ไม่ยินดีกับความชั่วทั้งปวง การมีจิตเมตตากรุณาช่วยเหลือผู้อื่น 

ลงมอืท�าในสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อตนเองและผูอ้ืน่ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ

ว่า นกัเรยีนระดบัประถมศึกษาช่วงช้ันที ่2 เป็นช่วงวยัทีม่พีฒันาการ

ทางสติปัญญาเริ่มท�างานได้ดี สามารถให้เหตุผลที่เป็นนามธรรมได้ 

แยกแยะความดีความชั่วได้ เข้าใจการเลือกคบเพื่อนจากค�าแนะน�า

ของครอบครัว มีครอบครัวที่คอยปลูกฝังการพึ่งตนเอง มีพี่น้อง  

มีเพื่อนพูดคุย ให้ก�าลังใจ ช่วยเหลือกันและกัน แม้พบเจอกับ 

ความทุกข์บ้างก็ลืมได้เร็ว ซึ่งอิทธิพลของการเลี้ยงดูและสิ่งแวดล้อม
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ดังกล่าว จะช่วยให้นักเรียนสามารถคาดการณ์ถึงสิ่งท่ีจะเกิดขึ้น 

ในอนาคตได้ จึงเลือกปฏิบัติตนให้เหมาะสมตามกาละเทศ ไม่ฝ่าฝืน

ความเป็นคนดตีามหลกัศลีธรรมและกฎระเบยีบโรงเรยีน เหน็ความ

ส�าคัญของหน้าที่ความรับผิดชอบต่อครอบครัว โรงเรียน ชุมชน 

ท้องถิน่ และเมือ่เข้าศึกษาในโรงเรยีนท�าให้มคีวามคุน้เคย เกดิความ

ร่วมมอืกบัหมูค่ณะ รับรูค้ณุธรรมพืน้ฐานตามหลกัพทุธศาสนา กบัทัง้ 

การให้ความเคารพอ่อนน้อมต่อผู้อาวุโส ช่วยหล่อหลอมให้เกิด 

ความยับยั้งชั่งใจไม่ให้ประพฤติชั่ว ไม่ยินดีกับความชั่วได้ โดยที่

ครอบครัวในสังคมไทยพยายามปลูกฝังความประพฤติตามหลัก 

สงัคหวตัถ ุ4 คอื การให้ มีน�า้ใจ พดูด ีพดูเป็นประโยชน์ ช่วยเหลอืกนั 

วางตนเสมอต้นเสมอปลาย และหลักพรหมวิหาร 4 คือ เมตตา

ปรารถนาดี กรุณาอยากช่วยเหลือผู้อื่น มุทิตาพลอยยินดี อุเบกขา

ใจเป็นกลางมองเห็นความจริง จึงลงมือท�าในสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

ตนเองและผู้อ่ืนน้ัน เพื่อแสดงถึงความเป็นผู้ท่ีมีน�้าใจจะเห็นคุณค่า

ตนเอง เห็นใจผู้ที่มีความเดือดร้อน โดยอาสาช่วยเหลือสังคมด้วย 

แรงกาย สติปัญญา เพื่อบรรเทาปัญหาหรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงาม 

โดยที่ทฤษฎีพัฒนาการทางเหตุผลเชื่อว่าช่วงอายุ 10-16 ปี เป็นขั้น

ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เลือกกระท�าบางสิ่งที่ท�าให้ผู้อื่นยอมรับ ต้อง

อาศยัการควบคมุอยูบ้่าง จงึส่งผลให้ผลการพฤตกิรรมความซือ่สตัย์

สุจริตอยู่ในระดับมาก 

 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ภัทร์ทิพา  เพรียวพาณิชย์, 

ล�าใย  มากเจริญ และทิพสุดา  คมวงศ์วิวัฒน์ (2560) และลือรัตน์  

อนุรัตน์พานิช และคณะ (2561) พบว่า ทัศนคติต่อจริยธรรมโดย

ภาพรวมและรายด้านของนักเรียนอยู่ในระดับสูง ปัจจัยที่มีอิทธิพล

ต่อความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นผลมาจาก

พัฒนาการช่วงวัย ความต้องการยอมรับจากกลุ่มเพื่อน การรักษา

กฎเกณฑ์หรือค่านิยมในสังคม การได้รับการตักเตือนจากพ่อแม ่

หรอืคร ูและการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ความเชือ่ ค่านยิม ความรูสึ้กของ

กลุ่มเพื่อน ส่วนลักษณะมุ่งอนาคตและการควบคุมตน ได้จากการ

อบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน พ่อแม่เอาใจใส่ชี้แนะในส่ิงที่ถูกต้อง 

ท�ากิจกรรมร่วมกัน มีวินัยในตนเองสูง มีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์  

มองเหน็ความส�าคญัของผลทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต และความมนี�า้ใจ

เกดิจากกระบวนการเรยีนรูโ้ดยการสงัเกตจากตวัแบบ ซึง่การสงัเกต

จะไม่แสดงพฤติกรรมนั้นทันที แต่จะแสดงพฤติกรรมนั้นเมื่อเห็น

คุณค่า 

 2. นักเรียนมีพฤติกรรมความซื่อสัตย์สุจริตอยู่ในระดับ

มาก แต่เป็นล�าดับสุดท้ายของค่าเฉลี่ย เรียงตามล�าดับ ดังนี้  

1) การมีสติรู้ตัว ระมัดระวังการกระท�าของตนเอง 2) การรักษา 

ความสัตย์ ค�ามั่นสัญญา พูดจริงท�าจริง 3) นักเรียนสละเวลา 

ทรัพย์สิน สิ่งของ ช่วยเหลือผู้ก�าลังเดือดร้อน ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะ

ว่าการมสีตริูต้วันัน้ เป็นสิง่ทีก่ระท�าต่อเนือ่งได้ยาก นกัเรยีนอาจเพยีง

แค่รู้ความหมาย และเห็นว่าเป็นเรื่องที่ยาก เข้าไม่ถึงวิธีการฝึกฝน 

หรือตั้งใจเกินไป จึงท�าได้เพียงเอาสติจดจ่อกับส่ิงที่สนใจชั่วครู ่  

ไม่ใคร่ระมดัระวงัพฤตกิรรมทีแ่สดงออกนกั ส่วนการรกัษาความสตัย์นัน้ 

เป็นอาการที่สอดคล้องกับการมีสติรู้ตัว หากขาดสติระลึกปัจจุบัน 

ไม่ได้ ก็พล้ังเผลอหลงลืมสัจจวาจาไว้ เม่ือท�าผิดจึงพูดแก้ตัวไป 

ให้พ้นตัว อีกทั้งเคยเห็นบุคคลอื่นพูดอย่างท�าอย่าง ไม่เห็นโทษ 

ของการพูดไม่จริง ผิดสัจจะจนเคยชิน เห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย 

ในชีวิต อีกทั้งมโนทัศน์รวมและความเข้าใจถึงความหมายของ 

การสละไม่ลึกซึ้งดีพอ เข้าไม่ถึงรูปแบบและวิธีการ โดยบุญในหลัก

พทุธศาสนานัน้ แม้ว่าไม่มีทรพัย์กส็ามารถเข้าถงึความดีได้ด้วยจติใจ

สละละอย่างเต็มที่ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ก็ได้

อานิสงส์ไม่มีประมาณ ท�าให้การมีสติรู้ตัว การรักษาความสัตย์ และ

การเสียสละมีค่าเฉลี่ยในล�าดับท้าย 

 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุทธญาณ์  โอบอ้อม และ

คณะ (2563) ไพบูลย์  สุขเจตนี, ยุทธนา  ประณีต และสุรพล   

สุยะพรหม (2563) พบว่า พฤติกรรมด้านจิตภาวนาอยู่ในระดับมาก

ทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีสุ่ด คอื การพฒันาจติให้มคีวามพร้อมด้านคุณธรรม 

ต้องรอเวลา รอโอกาส ต้องใช้เวลาในการแสดงผล สังเกตได้จาก 

การสละเวลา แรงงาน ช่วยเหลือผู้ก�าลังเดือดร้อน ช่วยกระตุ้นให้

รู้จักคิดอย่างถูกต้อง จึงควรให้ความส�าคัญกับสัจจะ พูดจริงท�าจริง 

มีสติรู้ตัว และการสละเวลา ทรัพย์สิน สิ่งของ ช่วยเหลือผู้ก�าลัง 

เดือดร้อน เป็นคุณธรรมที่เกื้อหนุนส่งเสริมกันให้เกิดความไว้วางใจ

 3. สถานการณ์ความซ่ือสัตย์ของนักเรียนในชุมชนยังมี

แนวโน้มที่ดี ควรมีกิจกรรมเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อ 

เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน โดยการประยุกต์หลักไตรสิกขา 

เป็นเครื่องมือในการรักษากาย วาจา ใจ ให้สุจริต ประกอบด้วยแผน

กิจกรรมการเรียนรู้ และแบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน จ�านวน  

4 ฉบบั ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่า ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง เป็นชุมชน

เกษตรกรรม มีลักษณะเป็นสังคมเครือญาติ การอบรมเลี้ยงดูได้รับ

อิทธิพลมาจากหลักธรรมในพุทธศาสนา นักเรียนช่วงวัยนี้ก�าลัง 

เรียนรู้กฎเกณฑ์และตัวแบบที่ดีในสังคม อีกทั้งความซื่อสัตย์สุจริต

เป็นคุณธรรมท่ีสนับสนุนให้ธรรมข้ออื่นด�ารงอยู ่ได ้ การเป็น 

คนซื่อสัตย์ พูดจริง ท�าจริง เป็นคนจริงใจ เป็นคนตรง จะท�าให้เป็น

ที่เชื่อถือ น�าไปสู ่ความส�าเร็จในการเรียนและการท�างานต่อไป  

โดยเฉพาะศลี 5 เป็นการรกัษากาย วาจา ใจให้เป็นปกต ิและใช้สมาธิ 

พัฒนาจิตให้มีก�าลัง ควบคุมกาย วาจา ใจ ให้ตั้งมั่นในคุณงาม 

ความมั่นคงในความซื่อสัตย์สุจริต ท�าให้จิตดีมีปัญญา ใช้ปัญญา 

ไปแก้ปัญหางาน ปัญหาชีวิตได้ ซึ่งกระบวนการขัดเกลาทางสังคม 

(Socialization) ช่วยให้บุคคลได้เรียนรู้เพื่อปรับตัวให้บุคคล 

มีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมในสังคม เป็นการเรียนรู ้

โดยบังเอิญและการเลียนแบบจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งโดยตั้งใจและ 

ไม่ได้ตั้งใจ ท�าให้ภาคีพัฒนามีความเห็นตรงกันว่าควรจัดกิจกรรม

เรียนรู้โดยใช้หลักไตรสิกขาเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน 
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 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พระครูธรรมธราจารย์,  

มนูญ  ศิวารมย์ และวิมลพร  สุวรรณแสนทวี (2560) อัจฉริยา   

สุรวรเชษฐ (2560) และพระสมพงษ์  สุวโจ (ไชยณรงค์) (2561)  

พบว่า นักเรียนจะเลียนแบบและซึมซับพฤติกรรมต่าง ๆ  จากสภาพ

แวดล้อม การสร้างความตระหนัก โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วม 

ในกิจกรรมและการลงมือปฏิบัติ ท�าให้เกิดพลังน�าไปสู่การพัฒนา

ความรับผดิชอบในบทบาทหน้าทีข่องแต่ละคน ในสงัคมยคุดจิทัิลนัน้ 

ไตรสิกขาถือเป็นข้อปฏิบัติส�าหรับฝึกอบรมกาย วาจา จิตใจ  

และปัญญา โดยใช้ปัญญาเป็นเครื่องช่วยน�าทางให้การพัฒนา 

ด�าเนินไปในทางที่ถูกต้องดีงาม ส่งเสริมให้มีมนุษยธรรม ลดละ 

ความเหน็แก่ตัว กเิลสเบาบางลง น�าทางสูก่ารอยูร่่วมกนัอย่างสนัตสิขุ 

องค์รวมการพัฒนาบุคคลอย่างมีดุลยภาพ คือ 1) ศีล เป็นการฝึก

วินัยเพื่อให้เกิดพฤติกรรมเคยชินท่ีดี 2) สมาธิ เป็นการฝึกจิตด้าน

คุณธรรมและด้านความสุข 3) ปัญญา เป็นการฝึกรู้ความจริง จนถึง

ขั้นรู้เท่าทันความธรรมดาของสิ่งทั้งปวง 

 4. นกัเรียนสามารถปฏบิตักิิจกรรมเสรมิสร้างความซือ่สัตย์ 

สุจริตนักเรียนโดยภาพรวม อยู่ในระดับดี ทุกชั้นปี ทุกกิจกรรม ทั้งนี้

อาจเปน็เพราะว่า โดยภาพรวมตามแผนกิจกรรมเรยีนรู้ได้ออกแบบ

ตามทฤษฎจี�าแนกระดบัคณุภาพการเรียนรูด้้านจติใจ การออกแบบ

แผนกจิกรรม มี 9 องค์ประกอบ ได้แก่ ช่ือแผนกจิกรรม วตัถปุระสงค์

เชิงพฤติกรรม แนวคิดส�าคัญ เนื้อหาการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ 

ค่านิยม สื่อวัสดุอุปกรณ์ การประเมินผล เกณฑ์การประเมิน โดย 

ให้เรียนรู้เป็นกลุ่มคละช้ันเรียนและลงมือปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรม 

การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ในแต่ละฐานที่ก�าหนด จ�านวน 4 แผน 

แผนละ 3 ชัว่โมง รวม 12 ช่ัวโมง แต่ละองค์ประกอบมีความสัมพนัธ์กนั 

วางแผนออกแบบกระบวนการเรียนรู ้เชิงระบบโดยภาคีพัฒนา 

นักเรียนได้ฝึกวางและลงมือปฏิบัติจริงเป็นทีม กิจกรรมเรียนรู ้

มีความสนุกสนาน มีการเสริมแรงทางบวก ได้แสดงบทบาทผู้น�า 

ผูต้ามในการแก้ปัญหา ประเมนิผลกจิกรรมด้วยตนเอง ท�าให้นกัเรยีน

ทราบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ได้เร็ว ซึ่งทฤษฎีจ�าแนกระดับ

คุณภาพการเรียนรู ้ด้านจิตใจ เชื่อว่าเจตคติของบุคคลเกิดขึ้น 

ตามล�าดบั คอื การรบัรู ้การตอบสนอง การเหน็คณุค่า การจดัระบบ 

และการพัฒนาเป็นลักษณะนิสัย ท�าให้รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู ้

ที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพ สามารถน�าไปใช้ได้ 

 สอดคล้องกับผลการวิจัยของวชิรดล  ค�าศิริรักษ์, อุษา  

ปราบหงษ์ และถาดทอง  ปานศภุวชัร (2559) และอาภรณ์  ดวงรตัน์ 

(2561) พบว่า รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีออกแบบตามทฤษฎ ี

ท�าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติกิจกรรม มีเหตุผล  

มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์หลังเรียนสูงขึ้น ท�าให้เกิดแรงจูงใจ  

มคีวามสนใจ สามารถค้นหาค�าตอบได้ด้วยตนเองภายใต้การสนบัสนนุ 

ของคร ูโดยเฉพาะการสอนด้วยเกม นกัเรยีนได้ท�ากจิกรรมด้วยความ

สนุกสนาน มีบรรยากาศผ่อนคลาย ท�าให้นักเรียนมีความสามารถ 

ในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น ส่วนการฝึกสมาธิมีผลท�าให้การรับรู ้

ดีขึ้น สามารถช่วยพัฒนาความเร็วของเวลาในปฏิกิริยาตอบสนอง

การเรียนรู้ ท�าให้นักเรียนมีจิตใจที่สงบและตั้งมั่น เกิดความตั้งใจ 

ขัน้สูง ร่างกายใช้ออกซเิจนลดลง หวัใจเต้นช้าลงและมคีวามดนัโลหติ

ลดลง ส่งผลให้ระดับแลคเตทในเลือดลดลง ร่างกายหลั่งสาร 

เอ็นโดรฟินมากขึ้น จะช่วยสร้างอารมณ์รู้สึกเป็นสุขจิตสงบ 

 5. การตดิตามประเมนิผลกิจกรรมเสรมิสร้างความซือ่สตัย์ 

สุจริต ภายหลังร่วมกิจกรรมเรียนรู้ 30 วัน นักเรียนมีพฤติกรรม 

ความดโีดยภาพรวมดขีึน้ มคีวามพึงพอใจต่อการเรยีนรูใ้นระดบัมาก 

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า นักเรียนมีทัศนคติ มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง

ความซือ่สตัย์สุจริตเพิม่ขึน้ จงึพยายามควบคมุพฤตกิรรมตนเองตาม

ความเข้าใจนั้น เพื่อแสดงถึงความเป็นคนดีที่ซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่

ที่รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวและโรงเรียน ถือเป็นสัมมาทิฎฐิ 

หรือเห็นชอบด้วยปัญญาน�าไปสู่ความคิดในการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมที่ดี นอกจากนั้นแล้วการมอบหมายงานบ้านตามช่วงวัย 

ยังถือเป็นการสอนความจริงของชีวิตและโลก น�าทางไปสู่ทักษะ 

การจัดการชีวิตและการพึ่งตนเองตามบริบทของครอบครัว เม่ือ 

เข้าสู่ระบบการศึกษาจะส่งผลให้มีคุณภาพการท�างานที่แตกต่างกัน 

ซึง่กจิกรรมเสริมสร้างความซือ่สตัย์สจุรติช่วยกระตุน้ให้นกัเรยีนเกดิ

ความเข้าใจและเห็นคุณค่าของความซื่อสัตย์ชัดเจนขึ้น น�าสู่การจัด

ระบบคุณค่าในใจว่าการงานทุกสิ่งมีคุณค่า มีประโยชน์ช่วยฝึกฝน

วนิยัความรบัผดิชอบ มนี�า้ใจ ใส่ใจ ช่วยเหลอืแบ่งปัน อกีทัง้งานบ้าน

ยังเป็นเครื่องมือส�าคัญในการหล่อหลอมพฤติกรรมนักเรียน 

ให้ยอมรับท�าตามกฎเกณฑ์ของสังคมได้ ประกอบกับการออกแบบ

กจิกรรมเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมกบัระดบัช่วงวยัและบรบิทชมุชน การจดั

ล�าดับเน้ือหาไม่ซับซ้อน จัดบรรยากาศเป็นกันเอง มีการเสริมแรง 

ประเมินผลในระบบทีม และมีครูฝึกคอยช่วยเหลือแนะน�า ท�าให้

นักเรียนสามารถเชื่อมโยงจัดระบบได้ง่าย เข้าใจได้รวดเร็วขึ้น โดยที่

ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่เชื่อว่า สถาบันครอบครัวมีหน้าที่หล่อหลอม

ให้สมาชิกมีพฤติกรรมตามแบบแผน ส่งผลต่อการมีพฤติกรรมและ

ความภาคภูมิใจที่แตกต่างกัน ประกอบกับการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม

ท�าให้สนุกและน่าสนใจ มีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ 

 สอดคล้องผลการวิจัยของ ประภัสสร  มีน้อย และ 

ประสพชัย  พสุนนท์ (2560) และวัชรินทร์  เอี่ยมศิริ (2561) พบว่า 

ความเห็นที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฎฐิ ท�าให้กระบวนการท�างานทางจิต 

หรือสัมมาสังกัปปะเกิดความถูกต้องตามไปด้วย ส่งผลให้วิถีชีวิต

ด�าเนนิไปในเส้นทางแห่งอรยิมรรค การสอดแทรกคณุธรรมจรยิธรรม 

การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง การรวมกลุ่มท�ากิจกรรม และการได้

รับข้อมูลข่าวสารท�าให้เกิดทัศนคติทางบวกต่อจิตสาธารณะได้ 

ครอบครัวมีหน้าที่ในการอบรมเลี้ยงดู ปลูกฝังและถ่ายทอดค่านิยม 

พฤติกรรม และรักษาไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรม รวมทั้งวรสรณ์  

เนตรทิพย์, จตพุล  ยงศร และราชนัย์  บญุธมิา (2560) และอรอนงค์  
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โฆษติพพิฒัน์ (2561) พบว่า เดก็ทีม่โีอกาสได้ท�างานบ้านเป็นกิจวตัร

ประจ�าวัน จะมีความรับผิดชอบ มีทักษะในการเข้าใจผู้อื่นได้ดี  

มีความสามารถในการบริหารจัดการตนเองและสภาพแวดล้อม 

รอบตัว ส่งผลต่อความคิดอ่าน และความเป็นผู้ใหญ่ต่อไป รวมทั้ง

การท�างานเป็นทีมช่วยให้นักเรียนรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  

มคีวามใส่ใจ รบัฟังข้อคดิเหน็ ท�างานร่วมกบัคนอืน่ได้ด ีเกิดความรูส้กึ 

เป็นเจ้าของร่วมกัน ท�าให้เกิดความสามัคคี และนักเรียนมีความ 

พึงพอใจต่อการเรียนรู้ในระดับมาก และ Fitriah M. Suud and 

Abd. Madjid (2019) พบว่า ความซื่อสัตย์สามารถน�าไปปฏิบัติได้

ด้วยระบบโรงเรียนที่เข ้มแข็ง มีขั้นตอน คือ 1) การป้องกัน  

2) การสร้างความเคยชิน 3) การสังเกตพฤติกรรมท้ังภายในและ

ภายนอกห้องเรียน และ 4) การก�าหนดนโยบาย จัดโปรแกรมและ

จัดเตรียมส่ิงอ�านวยความสะดวกท่ีมุ่งเน้นการก่อตัวของวัฒนธรรม

ความซื่อสัตย์ส�าหรับนักเรียนและบุคลากรทุกคนในโรงเรียน

ข้อเสนอแนะ
 1.	 ข้อเสนอแนะการน�าผลการวิจัยไปใช้	

  1) ในครอบครัว พ่อแม่ควรมอบหมายให้มีหน้าที ่

รับผิดชอบงานบ้านตามความเหมาะสม โดยไม่มีรางวัลหรือเงื่อนไข

ในผลส�าเร็จของงาน ให้ถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน การท�างาน

ควรเน้นย�้าเรื่องความซ่ือสัตย์ การพูดจริงท�าจริง เฝ้าระวังใส่ใจ 

ตกัเตอืนเร่ืองความรบัผดิชอบ พ่อแม่ควรเป็นตวัอย่างท่ีด ีวางตนเป็น

เพื่อน อธิบายเหตุผล สอนให้เข้มแข็งสู้งาน รีบแก้ไขพฤติกรรมไม่ดี 

ไม่ให้เคยชิน ให้ค�าปรึกษาหารือ พาไหว้พระสวดมนต์ นั่งสมาธ ิ

จนเป็นนิสัย

  2) ในโรงเรยีน คณุครคูวรให้ความส�าคัญเน้นย�า้ ใส่ใจ

กบัการรกัษาระเบยีบวนิยั กฎเกณฑ์ ก�าหนดความรบัผดิชอบในงาน 

กิจกรรม การบ้านและพื้นท่ีรับผิดชอบ ฝึกความอดทนเข้มแข็ง  

การเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม การรักษาความจริงใจ พูดจริง 

ท�าจริง การประพฤติในทางที่ถูกต้องตามหลักของเบญจศีล 

เบญจธรรม การฝึกสมาธิก่อนเรียนและหลังเรียน เม่ือจิตสงบเป็น

สมาธิให้ปลูกฝังเกี่ยวกับคุณค่าของชีวิตและการท�างาน เป้าหมาย

และการเรียนรู ้การสร้างประโยชน์ตอบแทนคุณแผ่นดนิ น�านกัเรยีน

ร่วมกิจกรรมทางศาสนาทุกวันส�าคัญ ร่วมมือกับผู้ปกครองในการ

พัฒนาปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียน

 2.	 ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

  1) เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนากิจกรรม

เฉพาะพ้ืนที ่จึงควรมกีารขยายการวจิยัและพัฒนากจิกรรมเสรมิสร้าง 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนในจังหวัด

ชัยภูมิ 

  2) ผลจากการวิจัยพบว่า ผู ้น�ามีผลต่อพฤติกรรม 

ของทมี จงึควรวจิยัและพฒันาศกัยภาพภาวะผูน้�าคณุธรรมนกัเรยีน 

จังหวัดชัยภูมิ
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 2) เปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 70 3) ศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ประชากรเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

ปีที่ 1 โรงเรียนปทุมวิไล ปทุมธานี จ�านวน 15 ห้องเรียน จ�านวน 641 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในวิจัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5  

จ�านวน 1 ห้องเรียน จ�านวนนักเรียน 44 คน ซ่ึงได้จากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้  

2) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 3) แบบสอบถามความพงึพอใจต่อการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรกุ สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู ได้แก่ 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที

 ผลการวจิยัพบว่า 1) ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตร์หลังการจดัการเรยีนรูสู้งกว่าก่อนการจดัการเรยีนรู้อย่างมนียัส�าคญั

ทางสถิติที่ระดับ .05 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต ิ

ที่ระดับ .05 3) ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุกอยู่ในระดับพอใจมาก 

ค�าส�าคัญ : การจัดการเรียนรู้เชิงรุก, อัตราส่วน, สัดส่วน, และร้อยละ

Abstract
 The purposes of this study were to; 1) compare students’ pretest and posttest scores, 2) compare the 

mathematics achievement with criteria at 70 percent, and 3) investigate students’ satisfaction toward active learning. 

The target population consisted of 641 Mathayomsuksa 1 students of Pathumwilai School, Pathum Thani. The  

samples were 44 Matthayomsuksa 1 students selected by using cluster random sampling technique. The instruments 

used in this study were, 1) lesson plans, 2) achievement tests, and 3) satisfaction survey form. The statistics used in 

the study were descriptive statistics, mean, standard deviation and t-test.

 The results of the study were as follows; 1) students’ post-test mean score was significantly higher than  

the pre-test one at the level of .05, 2) students’ Mathematical achievement was statistically significant higher than 

70 percent at the .05 level, and 3) students’ satisfaction towards mathematical active learning was at a high level.

Keywords : Learning Management Using Active Learning, Ratio, Proportion, and Percentage
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บทน�า
 คณติศาสตร์มบีทบาทส�าคญัยิง่ต่อความส�าเรจ็ในการเรยีนรู้ 

ในศตวรรษที ่21 เนือ่งจากคณติศาสตร์ช่วยให้มนษุย์มคีวามคิดรเิริม่

สร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถ

วเิคราะห์ปัญหา หรอืสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบ และถ่ีถ้วน ช่วยให้ 

คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจแก้ปัญหา ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

และสามารถน�าไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี

คณติศาสตร์ยงัเป็นเครือ่งมอืในการศกึษาด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และศาสตร์อื่น ๆ อันเป็นรากฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ของชาติให้มีคุณภาพ และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ทัดเทียม

กบันานาชาต ิการศกึษาคณติศาสตร์จึงจ�าเป็นต้องมกีารพฒันาอย่าง

ต่อเนื่องเพื่อให้ทันสมัย และสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม 

และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเจริญก้าวหน้าอย่าง

รวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560: 1) 

 จากการศึกษาผลการทดสอบโครงการประเมินผลผู้เรียน

นานาชาติหรือ PISA ที่สะท้อนให้เห็นคุณภาพการศึกษาของไทย 

ท่ีค่อนข้างตกต�า่ โดยเฉพาะวิชาคณติศาสตร์ ถ้าพจิารณาผลการประเมนิ 

ในกระบวนการทางคณิตศาสตร์ พบว่า ผู้เรียนของประเทศไทย 

มคีวามสามารถค่อนข้างต�า่ในเรือ่งกระบวนการคดิ วธิกีารหรอืการคดิ 

ให้เป็นคณิตศาสตร์ นั่นคือ การคิดปัญหาตามสภาพการณ์ในบริบท

ให้เป็นวิธกีารทางคณติศาสตร์ (สถาบนัส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี, 2556: 4-13) ซึ่งล้วนสะท้อนให้เห็นว่า ผู้เรียนไทย

ประสบปัญหาในด้านการน�าความรู้ และทักษะทางคณิตศาสตร ์

มาใช้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ  ในชีวติจรงิ ซ่ึงสอดคล้องกบัการรายงาน

ผลการทดสอบของสถาบนัทดสอบทางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (O-NET) 

โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี ย้อนหลัง 3 ปี (ปีการศึกษา 

2561-2563) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พบว่า นักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 มีค่าเฉลี่ยคะแนนการทดสอบคิดเป็น 

ร้อยละ 28.14 ร้อยละ 29.56 ร้อยละ 28.09 ตามล�าดับ ซึ่งอยู่ใน

ระดับที่ต�่ากว่าครึ่งของคะแนนเต็ม และมีคะแนนต�่ากว่าค่าเฉล่ีย 

ทัง้ในระดบัประเทศ ระดบัจงัหวดั ระดบัสงักดั และในระดบัโรงเรยีน 

(งานวิชาการโรงเรียนปทุมวิไล, 2563) 

 สาระการเรียนรู้จ�านวนและพีชคณิตจัดว่าเป็นสาระที่มี

ความส�าคญัอย่างมาก เพราะเป็นสาระพืน้ฐานทีน่�าไปสูก่ารค�านวณ

ในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งในสาระน้ีประกอบด้วยเน้ือหาหลายเรื่อง รวม 

ไปถึงเรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ท่ีนักเรียนส่วนใหญ่ 

มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีต่�า่กว่าเกณฑ์ อาจสบืเนือ่งมาจากปัญหา 

ทีส่�าคญัคอื นกัเรียนอ่านโจทย์ หรอืตคีวามจากโจทย์ไม่ได้ ขาดทกัษะ 

การคิดแก้ปัญหา ซึ่งปกติการจัดการเรียนการสอนเรื่องอัตราส่วน 

สัดส่วน และร้อยละ จะเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  

ซึง่นกัเรียนจะได้ฝึกทกัษะการคดิค�านวณพืน้ฐานในมธัยมศกึษาปีที ่1 

และน�าไปเชื่อมโยงในเรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ในปี 

ถัดไปได้ แต่ในปี 2560 ตัวช้ีวัด และสาระการเรียนรู้แกนกลาง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ได้มี

การปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรโดยน�าเนื้อหา เรื่อง อัตราส่วน 

สดัส่วน และร้อยละ มาจดัการเรยีนการสอนในระดบัชัน้มธัยมศึกษา

ปีที่ 1 ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู ้สอนที่มีประสบการณ์การสอน

คณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ โรงเรียนปทุมวิไล 

จังหวัดปทุมธานี พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ส่วนใหญ ่

เป็นนกัเรยีนเข้าใหม่จงึมพีืน้ฐานความรูท้ีค่่อนข้างแตกต่างกนั นกัเรยีน 

บางคนท่องสูตรคูณไม่คล่อง ท�าให้การคูณหารคณติศาสตร์ไม่ถกูต้อง 

นอกจากนี้นักเรียนยังขาดความรอบคอบในการคิดค�านวณ ขาด

ความสามารถในการอ่านและวิเคราะห์โจทย์ ขาดการฝึกฝนอย่าง 

ต่อเนื่อง อันเป็นสาเหตุท�าให้ไม่สามารถเรียนรู้เนื้อหาที่ยากข้ึนได้ 

กล่าวได้ว่าการเรยีนการสอนคณติศาสตร์นัน้จ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้อง 

หารูปแบบที่เหมาะสม และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 

 อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ เป็นเนื้อหาคณิตศาสตร์ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุม่สาระการเรยีนรู้คณติศาสตร์ (ฉบบั 

ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ซึ่งพบว่านักเรียนมีปัญหาในการเรียนเรื่องนี้

เช่นเดยีวกนั ซึง่ท�าให้ผลสัมฤทธิท์างการเรยีน เรือ่ง อตัราส่วน สดัส่วน 

และร้อยละของนักเรียนต�่า ประเมินจากผลสอบกลางภาคเรียนที่ 2 

ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน

ปทุมวิไล (งานวิชาการโรงเรียนปทุมวิไล, 2563) โดยปัญหาที่พบ 

ในการเรียน ได้แก่ 1) นักเรียนไม่สามารถเขียนอัตราส่วนแสดง

ปรมิาณสิง่ของทีก่�าหนดให้ได้อย่างถกูต้อง 2) นกัเรียนไม่สามารถหา

อัตราส่วนต่อเนื่องของจ�านวนหลาย ๆ จ�านวนที่ก�าหนดให้ได้  

3) นักเรียนไม่สามารถหาค่าของตัวแปรในสัดส่วนที่ก�าหนดให้ จาก

ปัญหาที่กล่าวมาส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับ

อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละได้ จากปัญหาการเรียนคณิตศาสตร์ 

เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ดังกล่าวพบว่า สาเหตุที่ส�าคัญ

ประการหนึ่ง เนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู

ที่เน้นการสอนแบบบรรยาย ยกตัวอย่างแล้วให้ท�าแบบฝึกหัด  

ครูไม่ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม 

ในการเรยีนรู ้โดยกิจกรรมเหล่านีข้าดการมส่ีวนร่วมระหว่างครแูละ

นักเรียน นักเรียนกับนักเรียน  เป็นการส่ือสารทางเดียวส่งผ่าน 

ความรู้จากครูไปถึงนักเรียนข้างเดียว ขาดการจัดกิจกรรมที่ท�าให้

นักเรียนได้สร้างความรู ้ด้วยตนเอง กิจกรรมที่ให้ผู ้เรียนมีส่วน 

รบัผดิชอบต่อการเรยีนรู ้กจิกรรมทีผู่เ้รยีนมปีฏสิมัพนัธ์ระหว่างเพือ่น

ในชัน้เรยีน จงึท�าให้ผู้เรยีนไม่สามารถสร้างความคดิรวบยอดเกีย่วกับ 

ความหมายการน�าไปใช้ในเรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละได้ 

(นภาภรณ์  เป็งด้วง, 2554) ดังนั้นการจัดการเรียนการสอน เรื่อง 

อตัราส่วน สดัส่วน และร้อยละ ให้ประสบความส�าเรจ็ได้นัน้ต้องท�าให้

ผู้เรียนมีความรู ้ความเข้าใจในเน้ือหา และการแก้โจทย์ปัญหา 
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เกี่ยวกับสัดส่วน และร้อยละ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก  

ทีมุ่ง่เน้นให้ผูเ้รียนเกดิการเรียนรูด้้วยตนเอง ซึง่สอดคล้องกบัสถาพร  

พฤฑฒกิลุ (2558) ได้กล่าวว่า การจดัการเรยีนรูเ้ชงิรกุ เป็นการเรยีน

ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชา เพื่อช่วยให้ผู้เรียน

สามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมและความรู้ใหม่ หรือสร้างองค์ความรู้

ให้เกิดขึ้นในตนเองด้วยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านสื่อและกิจกรรม 

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด

การสร้างสรรค์ทางปัญญาที่เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเน้ือหา

วิชา เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้หรือสร้างความรู้ 

ให้เกิดขึ้นในตนเองด้วยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านสื่อ หรือกิจกรรม

การเรยีนรูท้ีม่คีรผููส้อนเป็นผูแ้นะน�า กระตุน้ หรอือ�านวยความสะดวก 

ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยกระบวนการคิดขั้นสูง กล่าวคือ ผู้เรียน

มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประเมินค่าจากส่ิงที่ได้รับ 

จากกิจกรรมการเรียนรู้ ท�าให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีความหมาย 

และน�าไปใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สถาพร  

พฤฑฒกิลุ, 2558) การจัดการเรยีนรูเ้ชิงรกุ ครจูะต้องเปลีย่นบทบาท

จากผู้สอนมาเป็นผู้ให้ค�าแนะน�า ผู้ช่วยเหลือ ผู้สอนจะต้องค�านึงถึง

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ้ที่จะสามารถพัฒนาผู ้ เรียน 

ให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ และควรเริ่มต้นจากจุดเล็ก  

โดยเริม่จากเทคนคิง่าย ๆ  และบางห้องเรยีนทีรั่บผดิชอบ ควรค�านงึถงึ 

การอ�านวยความสะดวก ช่วยเหลือผู้เรียนในแต่ละกระบวนการ 

ขัน้ตอน ให้การจดัการเรยีนรูแ้ละกจิกรรมต่าง ๆ  ประสบความส�าเรจ็

ทั้งด้านกิจกรรม อุปกรณ์ เวลา ซ่ึงควรจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ 

ที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมกลุ่มย่อย มีการสรุปทบทวนความรู้  

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มที่ส�าคัญคือต้องให้ผู้เรียนได้ใช้

เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม ผลที่เกิดจากการเรียนรู้

เชิงรุก จะท�าให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุข ท�าให้ผู้เรียนสามารถ

สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งแสดงถึงผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 

น�าไปสู่การเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงาน มีความ

สามารถในการสื่อสาร มีความเชื่อมั่นในตนเอง ซึ่งเป็นคุณลักษณะ

ของผูเ้รยีนทีพ่งึประสงค์ เป็นไปตามเป้าหมายการเรยีนรูท้ีก่�าหนดไว้ 

การเรียนรู ้แบบเชิงรุก ท�าให้ผู ้ เรียนได้ลงมือกระท�ากิจกรรม 

ทีม่คีวามสนกุ ท้าทายและเร้าใจให้ติดตามอยูเ่สมอ นอกจากนี ้ผูเ้รยีน 

ยงัสามารถจดัระบบการคดิ และสร้างวนิยัต่อกระบวนการแก้ปัญหา

รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและรู้ว่าสิ่งท่ีเรียนน้ันดีอย่างไร 

การเรียนรู้แบบเชิงรุก ท�าได้ดีในช้ันเรียนที่มีผู้เรียนทั้งเก่งและอ่อน 

โดยผู้สอนใช้วิธีการท่ีแตกต่างกันเพื่อให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าใจ และ

สามารถมอบหมายให้ผู้เรียนท่ีเรียนได้เร็วกว่าอธิบายความเข้าใจ 

ให้เพื่อนฟัง เป็นการสอนโดยเพื่อนช่วยเพื่อน ส่งเสริมเจตคต ิ

ทางบวกต่อการเรียน เนื่องจากผู้เรียนได้รับความพอใจจากเนื้อหา 

และแบบฝึกหัดท่ีสัมพันธ์กับชีวิตจริง ท�าให้เห็นความส�าคัญ 

เกิดความพยายาม และความรับผิดชอบต่อการเรียนรู ้มากขึ้น  

อนัเนือ่งจากการเหน็คุณค่าของการเรยีนรูท้ีต่นเองได้ลงมอืปฏบิตัจิรงิ 

ซาเลมิ (Salemi, 2001: 27)

 จากสภาพปัญหาผู้เรียนในปัจจุบันร่วมกับการจัดการ 

เรียนรู้เชิงรุก จะเห็นได้ว่า การจัดการเรียนรู้เชิงรุกสามารถน�ามาใช้

ในการแก้ปัญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้ โดยครูผู ้สอนต้อง

ออกแบบกจิกรรมทีส่ะท้อนการพฒันาผูเ้รยีนให้เกดิการเรียนรู ้และ

เน้นการน�าไปใช้ประโยชน์ในชวีติจรงิ จดักจิกรรมการเรยีนรูม้ากกว่า

เน้ือหา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเช่ือมโยงความรู้หรือสร้างความรู้ 

ให้เกิดขึ้นในตนเองด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ซ่ึงถือเป็นหัวใจหลัก 

ของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 

 จากเหตผุลทีก่ล่าวมาผูว้จิยัมคีวามสนใจศกึษาการจดัการ

เรียนรู้เชิงรุก เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ส�าหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปทุมวิไล ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัย 

ในครั้งน้ีจะเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนบรรลุผลตามเป้าหมายที่โรงเรียนต้ังไว้ เป็นแนวทางให ้

ครผููส้อนสร้างความพงึพอใจทีด่ต่ีอการเรยีนคณติศาสตร์ของนกัเรยีน 

ท�าให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีในการเรียนคณิตศาสตร์ และพัฒนา 

การจัดการเรียนรู้ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ของครูผู้สอนให้มี

ประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 

อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 1 ก่อน และหลังการจัดการเรียนรู้เชิงรุก

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 

อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 1 หลังจากที่ได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก กับเกณฑ์ร้อยละ 70

 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการ

เรียนรู้เชิงรุก เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ส�าหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ขอบเขตการวิจัย
 1. ประชากร คือ นักเรียนที่ก�าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษา 

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปทุมวิไล อ�าเภอ

เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี จ�านวน 15 ห้องเรียน จ�านวน

นักเรียน 641 คน โดยคละความสามารถในแต่ละห้องเรียน

 2. กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/5 

โรงเรียนปทุมวิไล อ�าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ภาคเรียน

ที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จ�านวน 1 ห้องเรียน จ�านวนนักเรียน 44 คน 

ซึ่งได้จากการสุ่มอย่างง่ายโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 
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สมมติฐานการวิจัย
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน 

สดัส่วน และร้อยละ ส�าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 หลงัได้รบั

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  

ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ .05

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน 

สดัส่วน และร้อยละ ส�าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 หลงัได้รบั

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ที่ระดับนัยส�าคัญ

ทางสถิติ .05

 3. ความพงึพอใจของนกัเรยีนต่อการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรกุ 

เรือ่ง อตัราส่วน สดัส่วน และร้อยละ ส�าหรบันกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษา

ปีที่ 1 อยู่ในระดับพอใจมาก

เครื่องมือและวิธีด�าเนินการวิจัย
 เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล

เพื่อการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย

 1. แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน 

สัดส่วน และร้อยละ โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ส�าหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ�านวน 10 แผน มีค่า IOC อยู่ระหว่าง  

0.67 - 1.00 

 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 

เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก 

มีค่าดัชนีความยากง่าย (p) ก่อนเลือกข้อท่ีมีค่า p อยู่ระหว่าง  

0.2 - 0.8 และข้อที่มีค่าดัชนีอ�านาจจ�าแนก (r) ตั้งแต่ 0.2 ขึ้นไป 

เลือกข้อสอบที่มีเกณฑ์คุณภาพดังกล่าว จ�านวน 22 ข้อ ซึ่งมีค่าดัชนี

ความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.45 - 0.80 และค่าดัชนีอ�านาจจ�าแนก 

(r) ค่าระหว่าง 0.23 - 0.55 และหาคณุภาพของแบบทดสอบ โดยใช้ 

สูตรค�านวณค่าดัชนีความเชื่อมั่น KR-20 พบว่า แบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.79

 3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต ่อ 

การจดัการเรยีนรูเ้ชิงรกุ เรือ่ง อตัราส่วน สดัส่วน และร้อยละ จ�านวน 

17 ข้อ มีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.95 และค่า IOC อยู่ระหว่าง  

0.67 - 1.00

 การด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย มีขั้นตอน

ดังนี้

 1. ด�าเนินการทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบ 

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน  

และร้อยละ ซึ่งครอบคลุมท้ังเน้ือหา และทักษะกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1  

ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปทุมวิไล แล้วบันทึกผลการสอบไว้เป็น

คะแนนทดสอบก่อนเรียนส�าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล

 2. ด�าเนนิการสอนตามแผนการจดัการเรยีนรูค้ณติศาสตร์ 

เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก 

ส�าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน และด�าเนิน

การสอนด้วยตนเอง ใช้เวลาสอนสัปดาห์ละ 3 คาบเรียน รวมเวลา

ทดสอบ 10 คาบเรียน

 3. หลังจากการทดลองสิ้นสุดลงจึงท�าการทดสอบ 

หลังเรียน ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 

เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งเป็น

ชุดเดียวกับข้อสอบก่อนเรียน ตรวจเก็บคะแนน เพื่อน�าไปวิเคราะห์

ข้อมูลต่อไป

 4. นกัเรยีนท�าแบบสอบถามความพงึพอใจทีม่ต่ีอการจดั 

การเรียนรู้เชิงรุก เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ส�าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตรวจคะแนนเพื่อน�าไปวิเคราะห์ผล

การวิเคราะห์ข้อมูล
 1. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

คณิตศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และ

ร้อยละ โดยใช้การจดัการเรยีนรูเ้ชิงรกุ ส�าหรบันกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษา 

ปีที ่1 จากผลการท�าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรยีน โดยน�า

ผลทีไ่ด้มาหาค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และใช้สถติทิดสอบที 

(t-test for dependent Samples)

 2. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

คณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ส�าหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังจากที่ได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุกกับ

เกณฑ์ร้อยละ 70 โดยใช้สถิติทดสอบที (One Samples t-test)

 3. วิเคราะห์หาค่าความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ 

การจดัการเรยีนรูเ้ชงิรกุ เรือ่ง อตัราส่วน สดัส่วน และร้อยละ ส�าหรบั

นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ด้วยการหาค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบน

มาตรฐาน

ผลการวิจัย
 ในการวจัิยครัง้น้ี ผูว้จิยัได้ด�าเนนิการเสนอผลการวิเคราะห์

ข้อมูลเป็นล�าดับ ดังนี้

 ตอนท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ส�าหรับนักเรียน

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรกุ ดงัตารางท่ี 1
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 จากตารางที ่1 พบว่า ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนคณติศาสตร์ 

เรือ่ง อตัราส่วน สดัส่วน และร้อยละ ส�าหรบันกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษา

ปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก มีคะแนนก่อนเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 

5.84 คะแนน และมีคะแนนหลังเรียน 16.39 คะแนน เมื่อ 

เปรยีบเทยีบระหว่างคะแนนสอบทัง้สองครัง้ พบว่า หลงัเรยีนสูงกว่า

ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 ตอนท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ส�าหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เทียบกับ

เกณฑ์ร้อยละ 70 ดังตารางที่ 2

ตารางที่	1  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ 

  ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้เชิงรุก

การทดลอง n คะแนนเต็ม X ̅  SD t p-value

ก่อนเรียน 44 20 5.84 1.97
43.95 .000*

หลังเรียน 44 20 16.39 2.37

*  มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่	2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ 

  ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก กับเกณฑ์ร้อยละ 70

การทดลอง n คะแนนเต็ม X ̅  SD %	of	Mean t p-value

กลุ่มตัวอย่าง 44 20 16.39 2.37 81.93 6.69 .000*

*  มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 จากตารางท่ี 2 พบว่า การทดสอบหลังเรียนของผู้เรียน 

มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 16.39 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 81.93 และ

เปรียบเทียบระหว่างเกณฑ์กับคะแนนสอบของผู้เรียนหลังเรียน  

พบว่า คะแนนสอบของผูเ้รียนหลงัเรยีนสงูกว่าเกณฑ์อย่างมนียัส�าคญั 

ทางสถิติที่ระดับ .05

 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการจัดการ

เรียนรู้เชิงรุก เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ส�าหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งผู้วิจัยหาได้จากข้อมูลที่ได้จากแบบวัด 

ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุกมาวิเคราะห์ หาค่าเฉลี่ย 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตารางที่ 3

ตารางที่	3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยรวมของระดับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน  

  และร้อยละ ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ความพึงพอใจในแต่ละด้าน
n	=	44

X ̅  SD แปลความหมาย

ด้านบรรยากาศการจัดการเรียนรู้

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการเรียนรู้

ด้านการวัดและประเมินผล

4.51

4.38

4.18

4.36

0.63

0.68

0.80

0.71

มากที่สุด

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

รวม 4.37 0.71 มากที่สุด

 จากตารางที่ 3 พบว่า ระดับความพึงพอใจต่อการจัดการ

เรียนรู้เชิงรุกด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยภาพรวมเฉลี่ย 

มรีะดบัความพงึพอใจมากท่ีสดุ ( X ̅    = 4.37, SD = 0.71) เมือ่พิจารณา

เป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีความพึงพอใจมากที่สุด 3 ด้าน 

เรียงตามล�าดับ คือ ด้านบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ ( X ̅   = 4.51, 

SD = 0.63), ด้านการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ ( X ̅   = 4.38, SD = 0.68)  
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และด้านการวัดและประเมินผล ( X ̅   = 4.36, SD = 0.71) ด้านที่มี

ความพึงพอใจมาก คือ ด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากการเรียนรู ้  

( X ̅   = 4.18, SD = 0.80)

สรุปและอภิปรายผล
 จากการศกึษาผลการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรกุ เรือ่ง อตัราส่วน 

สัดส่วน และร้อยละ ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สามารถ

น�าข้อมูลมาอภิปรายผลในประเด็นที่ส�าคัญตามสมมติฐาน ได้ดังนี้

 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน 

สัดส่วน และร้อยละ ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลัง 

การจัดการเรียนรู้เชิงรุกสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องจากการจัดการเรียนรู้

เชิงรุก เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถามปัญหา 

ร่วมแสดงความคิดเห็น และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยมี 

ผู้สอนคอยให้ค�าชี้แนะ นักเรียนส่วนใหญ่มีการพัฒนาตนเองเพิ่มขึ้น 

ให้นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้ ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยั

ของอรษา  เจริญยิ่ง (2559) ที่พบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหา

ทางคณติศาสตร์ เร่ือง คูอ่นัดบัและกราฟของนกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษา

ปีที ่1 โดยใช้การเรยีนรูแ้บบเชงิรกุ สงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส�าคัญ

ทางสถติิที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของวัฒนศิริ  ชมหมู่ 

(2561) ทีพ่บว่า การใช้ชดุกจิกรรมการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรกุทีร่่วมกบั

แอปพลิเคชันวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ท�าให ้

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่า 

ก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน 

สดัส่วน และร้อยละ ส�าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 หลงัได้รบั

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องจากการเรียนรู ้แบบเชิงรุก  

เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู ้เรียนเป็นส�าคัญ  

โดยผู้เรียนจะต้องควบคุมการเรียนรู้ด้วยตนเองในการลงมือปฏิบัติ

กจิกรรมต่าง ๆ  ท�าให้มโีอกาสคดิ และตัดสินใจเกีย่วกับการพดู การฟัง 

การอ่าน การเขยีนการสะท้อนแนวความคดิ และความรูที้ไ่ด้รบัจาก

การมปีฏสิมัพนัธ์กบัเพือ่น และผูส้อน ตลอดจนมกีารทบทวนความรู้ 

และซักซ้อม การตอบข้อค�าถามโดยผู้สอนสร้างสถานการณ์กระตุ้น 

ชีแ้นะรบัฟังความคดิเหน็ และอ�านวยความสะดวก ซึง่สอดคล้องกบั

งานวิจัยของ มยุรี  โรจน์อรุณ (2559) ท่ีพบว่า ความสามารถ 

ในการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 

เรื่อง ทิศ แผนที่ และแผนผัง หลังได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 

ร่วมกับกระบวนการกลุ่มสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของเชิดศักดิ์   

ภกัดวีโิรจน์ (2556: 172-175) ทีพ่บว่า ความสามารถในการแก้ปัญหา 

ทางคณิตศาสตร์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และความเชื่อมั่น 

ในตนเอง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับการจัดการ

เรียนรู้เชิงรุก เรื่อง ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 65 อย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .01

 3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มี่ต่อการจัดการเรียนรู ้

เชงิรกุ เรือ่ง อตัราส่วน สัดส่วน และร้อยละ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั

พอใจมากที่สุด สืบเนื่องจากการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เป็นวิธีการ

จดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนได้มีส่วนร่วมในการจดักจิกรรมการเรียนรู้ 

มีอิสระในการคิด เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น ท�าให ้

ผูเ้รยีนเกดิความสนกุสนานไปพร้อมกบัการเรียนรู ้มคีวามกระตือรอืร้น 

ในการท�างาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปราณี  แก้วมา (2563) 

ที่ ศึกษาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร ์แบบเชิ งรุก  

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1-3 สงักัดส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษา 

ตาก เขต 1 พบว่า ด้านครูผู้สอน ในภาพรวมครูผู้สอนคณิตศาสตร์

ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที ่1-3 มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการจดัการเรยีน

การสอนแบบเชิงรุกอยู่ในระดับมาก ด้านครูผู้เรียนในภาพรวม 

ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มีความคิดเห็น

เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุกในระดับพอใจมาก

 

ข้อเสนอแนะ
 1.	 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

  1.1 ครูควรน�าประสบการณ์ในชีวิตประจ�าวัน 

ที่เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละน�านักเรียนเข้าสู่บทเรียน เพื่อให้

นักเรียนได้เข้าใจบทเรียนมากขึ้น

  1.2 ครูผู้สอนควรให้ความส�าคัญของความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น และสามารถ

อภิปรายแนวคิดในการแก้ปัญหาได้

  1.3 การจดัการเรียนรู้เชงิรกุ บางกจิกรรมอาจใช้เวลา

ในการจัดกิจกรรมนาน เน่ืองจากความสามารถในการแก้ปัญหา 

ของแต่ละคนไม่เท่ากัน ครูผู ้สอนควรมีการยืดหยุ ่นด้านเวลา 

พอสมควร เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสทบทวนวิธีการของตนเอง 

มากขึ้น

 2.	 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป

  2.1 ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในเรื่อง

อื่น ๆ ระดับชั้นอื่น ๆ ให้มากขึ้น เนื่องจากการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 

เน้นให้ผู้เรยีนให้เกิดความคดิขัน้สงู ซึง่ผูเ้รยีนสามารถน�าไปแก้ปัญหา

ในการด�าเนินชีวิตของตนเอง

  2.2 ควรมีการศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 

เพือ่พัฒนาทกัษะทางคณติศาสตร์อืน่ๆ เพือ่ให้ผูเ้รยีนสามารถเรยีนรู้

คณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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บทคัดย่อ
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ล�าดับและอนุกรม ของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TAI ก่อนเรียนและหลังเรียน 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ล�าดับและอนุกรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TAI กับการสอนแบบปกติ 

3) เพือ่ศึกษาความพงึพอใจของนกัเรียนช้ันมธัยมศกึษาปีที ่5 ทีม่ต่ีอการเรยีนโดยใช้การเรยีนแบบร่วมมือเทคนคิ TAI ประชากรเป็นนกัเรยีน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเมืองหลังสวน จังหวัดชุมพร จ�านวน 4 ห้องเรียน จ�านวน 110 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

เป็นห้องเรียนที่มีความรู้พื้นฐานเท่าเทียมกัน 2 ห้องเรียน ๆ ละ 24 คน จับฉลากให้ห้องหนึ่งเป็นกลุ่มทดลอง จัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียน

แบบร่วมมือเทคนิค TAI อีกห้องหนึ่งเป็นกลุ่มควบคุม จัดการสอนแบบปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 

โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TAI และจัดการเรียนรู้แบบปกติ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ล�าดับและอนุกรม 

และ 3) แบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TAI สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบแบบทีแบบอิสระและแบบไม่อิสระ 

 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TAI  สูงกว่าการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

และ 3) ความพึงพอใจต่อการเรียนอยู่ในระดับพอใจมาก  

ค�าส�าคัญ : การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TAI, การจัดการเรียนรู้เรื่องล�าดับและอนุกรม, วิชาคณิตศาสตร์
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Abtract
 The purposes of this study were to: 1) compare the mathematics achievement on sequence and seriesof 

Mathayomsuksa five students by using TAI  cooperative learning technique before and after the experiment  

2) compare the mathematics achievement on sequence and series of Mathayomsuksa five students by using TAI 

cooperative learning technique with the conventional teaching method 3) study the satisfaction of Mathayomsuksa 

five students towards TAI cooperative learning technique. The population were four classrooms of Mathayomsuksa 

five students of Muanglangsuan School in Chumphon province. They were 110 students. The samples of this research 

were 2 classrooms with equal basic knowledge of 24 students per classroom. The researcher used TAI cooperative 

learning technique in the experimental group and used the conventional teaching method for a controlled group. 

The instruments were 1) the lesson plan of sequence and series by using TAI cooperative Learning technique  

and  the conventional teaching method 2) the mathematics achievement test and 3) the students’ satisfaction 

questionnaire on learning by using TAI cooperative Learning technique. The data were analyzed by using mean, 

standard deviation (S.D.) and a paired sample t-test. 

 The findings revealed that 1) the mathematics achievement of the experimental group was higher than 

before learning by using TAI cooperative Learning technique, at a statistical significance level of .05, 2) the  

mathematics achievement of the experimental group taught by the TAI cooperative Learning technique was higher 

than a controlled group using the conventional teaching method , at a statistical significance level of .05, and  

3) the students’ satisfaction towards TAI cooperative learning technique was  at a high level.

Keywords : TAI Collaborative Learning Technique, Learning Management on Sequence and Series, Mathematics 
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บทน�า
 การศึกษาเป็นกระบวนการท่ีส�าคัญยิ่งในการพัฒนาคน 

ให้เป็นมนษุย์ทีส่มบรูณ์ทัง้ด้านร่างกาย สตปัิญญา อารมณ์และศลีธรรม 

สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อน�าไปสู่สังคมฐานความรู้ได้

อย่างมั่นคง ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 

(พ.ศ. 2560 - 2564) ได้ชี้ให้เห็นถึงความจ�าเป็นในการเตรียม 

ความพร้อมของก�าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะ

เปลีย่นแปลงโลกในอนาคต ตลอดจนการยกระดบัคณุภาพการศกึษา

สู่ความเป็นเลิศ (ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติ, 2560: 2) ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง

ศกึษาธกิารในการพฒันาเยาวชนของชาต ิเข้าสูโ่ลกยคุศตวรรษที ่21 

โดยมุ ่งส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีคุณธรรม มีทักษะการคิดวิเคราะห์  

รักความเป็นไทย มีทักษะด้านเทคโนโลยี คิดสร้างสรรค์ สามารถ

ท�างานร่วมกับผู้อื่นได้และสามารถอยู่ร่วมกับผู ้อื่นในสังคมโลก 

ได้อย่างสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553: 2)

 วชิาคณติศาสตร์ เป็นสาขาวชิาทีม่บีทบาทส�าคญัอย่างยิง่

ต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์เพราะนอกจากจะท�าให้มนุษย์ 

มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน 

สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ 

ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจแก้ปัญหาและน�าไปใช้ในชีวิต

ประจ�าวนัได้อย่างถกูต้องเหมาะสมแล้ว คณติศาสตร์ยงัเป็นเครือ่งมอื 

ในการศกึษาทางด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อืน่ ๆ   เป็น

ประโยชน์ต่อการด�าเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน และ

สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ,  

2553: 56) จากความส�าคัญข้างต้นกระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดให้

มีการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในทุกระดับชั้น  

 อย่างไรกต็าม ถงึแม้ว่ากระทรวงศกึษาธกิารจะระบตุวัชีว้ดั 

ช่วงชัน้ตามหลกัสตูรการศกึษาข้ันพืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ไว้อย่าง

ชัดเจนแล้ว แต่การจัดการศึกษาคณิตศาสตร์ปัจจุบันยังไม่ประสบ

ผลส�าเร็จตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรเท่าท่ีควร ดังจะเห็นได้จาก

ผลการประเมนิ O-NET ซ่ึงพบว่า นกัเรยีนไทยมคีะแนนผลการประเมนิ 

อยู่ในระดับต�่า โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยระดับประเทศ

ไม่ถึงร้อยละ 30 โรงเรียนเมืองหลังสวน เป็นโรงเรียนสังกัด 

ส�านักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ท่ีจัดการเรียน 

การสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 6 ตั้งอยู่ในอ�าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร นักเรียนที่เข้ามาเรียน

เป็นนักเรียนที่มาจากครอบครัวที่มีความหลากหลายอาชีพ และ 

ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผู้ปกครองจะไม่มีเวลาดูแล 

ทบทวนการเรียนรู้เท่าที่ควร ท�าให้มีนักเรียนมีความพร้อมทางการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ที่แตกต่างกัน (โรงเรียนเมืองหลังสวน, 2560: 

10-13) จึงท�าให้การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ไม่ประสบผลส�าเร็จเท่าที่ควร เมื่อพิจารณาจาก 

ผลคะแนนการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  

ในระยะเวลา 5 ปี ในปีการศึกษา 2558 ถึง 2562 คะแนนเฉลี่ย 

19.29, 19.97, 18.06, 22.84 และ 16.98 ตามล�าดับ (สถาบัน

ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน, 2563)

 ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากสาเหตุและปัจจยัหลายประการ เช่น 

หลักสูตร เนื้อหา ครูผู้สอนนักเรียน สภาพแวดล้อม ผู้ปกครอง  

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนเทคนิคและวิธีการสอน

ของคร ูและอาจเนือ่งมาจากครทูัว่ไปมกัเข้าใจว่า การสอนคณติศาสตร์ 

คือ สอนหรืออธิบายเนื้อหาสาระแล้วให้นักเรียนท�าแบบฝึกหัดก็

เป็นการเพยีงพอ แท้ทีจ่รงิการสอนคณติศาสตร์ทกุเรือ่งต้องพยายาม

ให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงควบคู่กับการค�านวณ สิ่งแรกคือ การลงมือ

ปฏิบัติ การพิสูจน์ การตรวจสอบแล้วค่อยให้ท�าแบบฝึกหัด  

ในบางเรื่องครูต้องสาธิตให้เข้าใจหลักการควบคู่กับการอธิบาย  

(สมนึก  ภัททิยธนี, 2546: 3)

 การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร ์

ทีผ่่านมา ยงัเน้นการจดัการเรยีนการสอนตามหนงัสอืเรยีนและอาศัย

หนังสือเรียนเป็นหลักท�าให้ครูผู้สอนเน้นเนื้อหาความรู้ในบทเรียน

นั้น ๆ มากจนเกินไป จึงท�าให้เกิดความวิตกกังวลว่าจะไม่สามารถ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือการสอบได้ทันตามที่หลักสูตร

ก�าหนด การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนจึงเร่งรีบในการอธิบาย

เนื้อหา ยกตัวอย่าง ให้ท�าแบบฝึกหัด และให้การบ้านหรืองาน 

มากกว่าจะเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียน 

ได้เกดิการเรยีนรูไ้ด้ด้วยตนเอง จากการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน

ของครูตามที่ได้กล่าวมา จึงไม่สอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตร 

นกัเรยีนไม่เกดิความคดิรวบยอดในเรือ่งทีเ่รยีนได้ด้วยตนเอง ไม่รูว่้า

ก�าลังท�าอะไร หรือแม้แต่ไม่รู ้ว่าเรียนเรื่องอะไร ส่งผลให้ผู้เรียน 

เกิดปัญหาในการเรียนรู้ โดยเฉพาะความสามารถในการแก้ปัญหา 

ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน การที่ครูหรือผู้สอนไม่เปิดโอกาสให้

นักเรียนได้คิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง เพียงให้ผู้เรียนได้จดและจ�า 

ขัน้ตอนการแก้ปัญหาตามทีค่รไูด้บรรยายให้ฟัง ครกูจ็ะถอืว่านกัเรียน

ได้เรียนครบและบรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักสูตร นักเรียนจึง 

ไม่สามารถประยุกต์การแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ (ธนพร  ส�าลี,  

2549: 3) 

 จากการศกึษาทฤษฎ ีแนวคิดในการจดักจิกรรมการเรยีน

การสอน พบว่า การจัดการเรียนการสอนแบบ TAI (Team  

Assisted Individualization) ซึ่ง Slavin (1984: 813) ได้กล่าวถึง

การจดัการเรยีนการสอนแบบ TAI เป็นการจดัการเรยีนรู้ทีผ่สมผสาน

ระหว่างการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative learning) และ 

การสอนรายบุคคล (Individualized instruction) เข้าด้วยกัน  

ซึ่งมีจุดมุ ่งหมายเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการเรียนรายบุคคล 

โดยใช้ลักษณะการเรียนเป็นกลุ่ม ให้นักเรียนในกลุ่มท�าการศึกษา

และเรียนรู ้ร่วมกันช่วยกันด�าเนินการเรียนและมีการตรวจสอบ 
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ร่วมกนั มกีารร่วมมอืช่วยเหลอืกนั เพือ่บรรลเุป้าหมายของการเรยีน

โดยผูส้อนจะให้ความเป็นอสิระแก่นกัเรยีนทีจ่ะหาความรูจ้ากเพือ่น

ในกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับ สิริพร  ทิพย์คง (2545: 170-171) ได้กล่าว

ว่าเป็นการจัดกิจกรรมท่ีใช้กับการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร ์

แต่วชิาอืน่ ๆ  กส็ามารถน�าไปปรบัใช้ได้โดยเฉพาะในเรือ่งทีต้่องการเน้น 

การพัฒนาทักษะให้กับนักเรียน ครูจะใช้การจัดกิจกรรมการสอน

แบบต่าง ๆ  ให้นกัเรียนเข้าใจเรือ่งทีเ่รียน โดยอาจท�าการสอนนกัเรยีน

ร่วมกนัทัง้ชัน้แล้วท�าการทดสอบว่านกัเรยีนคนใดเข้าใจหรอืไม่เข้าใจ

อย่างไร แล้วครูจึงจัดกลุ่มนักเรียนตามระดับความสามารถการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ TAI จะมีการจัดกลุ่มนักเรียนเป็น  

2 ลักษณะ คือ จัดนักเรียนเป็นกลุ่มท่ีคละความสามารถกลุ่มละ  

4 คน และจัดนักเรียนเป็นกลุ่มที่มีระดับความสามารถใกล้เคียงกัน 

ส�าหรับการท�างานกลุ่มแบบ TAI นักเรียนในแต่ละกลุ่มจับคู่กัน

ท�างานและผลดักนัตรวจงานในคูข่องตน ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการวจิยั

เรื่อง การพัฒนาผลการเรียนรู ้ เรื่อง โจทย์ปัญหาของนักเรียน 

ชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีจัดการเรียนการสอนแบบ TAI (Team 

Assisted Individualization) ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหา 

ของโพลยา พบว่า คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

ก่อนและหลังจัดการเรียนรู้แตกต่างกันอย่างนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 (ณัฐพร  โพธิ์เอี่ยม, 2550: 118-119)

 จากสภาพปัญหาดังท่ีกล่าวมา ผู้ศึกษาซ่ึงเป็นครูผู้สอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จึงต้องหาวิธีการและร่วมพัฒนา

การเรียนการสอนให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้คณิตศาสตร์สูงขึ้น และจากการจัดการเรียนการสอนวิชา

คณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียน เรื่อง ล�าดับและอนุกรมของนักเรียนอยู่ในระดับต�่า โดย

ปัญหาทีพ่บในการเรยีน เรือ่ง ล�าดบัและอนกุรมของนกัเรยีนในระดบั

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้แก่ 1) นักเรียนไม่เข้าใจสูตรการหาพจน์ที่ n 

ของล�าดบัเลขคณติ 2) นกัเรยีนไม่สามารถเข้าใจกระบวนการการหา

ค�าตอบของเรื่องน้ีได้ 3) นักเรียนขาดการคิดวิเคราะห์ตามสูตร 

การค�านวณ (Sn) ของอนุกรมเลขคณิต ผู้ศึกษาจึงเกิดแรงบันดาลใจ

ที่ต้องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น  โดยใช้หลักการ 

ที่ว่า ครูต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนได้เรียนด้วย

การปฏิบัติจริง ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของ 

การเรียนการสอน ซ่ึงการสอนโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค 

TAI จะสามารถจุแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการเรียนรายบุคคลโดยใช้

ลักษณะการเรียนเป็นกลุ่ม ท�าให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันช่วยกัน 

ด�าเนินการเรียนและมีการตรวจสอบร่วมกันมีการร่วมมือช่วยเหลือ

กันมากยิ่งขึ้น

 จากเหตุผลดังกล่าวผู ้วิจัยตระหนักถึงปัญหาการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และ

สนใจทีจ่ะศกึษาและพฒันาการจดัการเรยีนรู ้เรือ่ง ล�าดบัและอนกุรม 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ 

เทคนิค TAI ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้จะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนบรรลุผลตามเป้าหมายที่โรงเรียนตั้งไว้  

เป็นแนวทางให้ครูผู้สอนได้ทราบถึงความพึงพอใจของนักเรียน 

ทีม่ต่ีอการเรยีนการสอนกลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์ และท�าให้

นักเรียนมีเจตคติที่ดีในการเรียนคณิตศาสตร์ นอกจากน้ีนักเรียน 

ยังมีความสนุกสนานและมีความสุขในการเรียน เพื่อเป็นแนวทาง 

แก่ครแูละผูท้ีเ่กีย่วข้องกบัการจดัการศกึษาได้น�าไปใช้ในการพัฒนา 

การเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในวิชาอ่ืน ๆ 

ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์ เรื่อง ล�าดับและอนุกรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

ปีท่ี 5 โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TAI ก่อนเรียนและ 

หลังเรียน

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์ เรื่อง ล�าดับและอนุกรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

ปีที ่5 โดยใช้การเรยีนแบบร่วมมอืเทคนคิ TAI กบัการสอนแบบปกติ

 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TAI

ขอบเขตการวิจัย
 1. ประชากร คือ นกัเรยีนทีก่�าลังศึกษาในช้ันมธัยมศึกษา

ปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนเมืองหลังสวน 

อ�าเภอหลังสวน จงัหวดัชมุพร มจี�านวน 4 ห้องเรยีน จ�านวนนกัเรยีน 

110 คน แบบคละความสามารถ

 2. กลุ ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  

ของโรงเรียนเมืองหลังสวน อ�าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ที่เรียน

วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน โดยการสุ่มอย่างง่ายแบบจับฉลากมา  

2 ห ้องเรียน และทดสอบค่าทีเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ล�าดับและอนุกรม ก่อนการจัด 

การเรยีนรูโ้ดยใช้การเรยีนแบบร่วมมอืเทคนคิกบัการสอนแบบปกติ 

ปรากฏว่านักเรียน 2 กลุ่มนี้ไม่แตกต่างกัน โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 

24 คน โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TAI และกลุ่มควบคุม  

24 คน โดยการสอนแบบปกติ

สมมติฐานของการวิจัย
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ล�าดับ

และอนุกรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การเรียนแบบ

ร่วมมือเทคนิค TAI หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
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 2. นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ 

การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TAI มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์ สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติ

เครื่องมือและวิธีด�าเนินการวิจัย	
 เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล

เพื่อการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย

 1. แผนการจัดการเรียนรู ้ เรื่อง ล�าดับและอนุกรม  

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 โดยใช้การเรยีนแบบร่วมมอืเทคนคิ TAI จ�านวน 

8 แผน และการสอนแบบปกติ จ�านวน 8 แผน มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 

0.67 - 1.00

 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์

เรื่อง ล�าดับและอนุกรม โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TAI  

มค่ีาดชันคีวามยากง่าย (p) ก่อนเลอืกข้อทีม่ค่ีา p อยูร่ะหว่าง 0.2 - 0.8 

และข้อที่มีค่าดัชนีอ�านาจจ�าแนก (r) ตั้งแต่ 0.2 ขึ้นไป เลือกข้อสอบ

ทีม่เีกณฑ์คุณภาพดังกล่าว จ�านวน 20 ข้อ ซึง่มค่ีาดชันคีวามยากง่าย 

(p) ระหว่าง 0.40 - 0.70 และค่าดัชนีอ�านาจจ�าแนก (r) ค่าระหว่าง 

0.38 - 0.66 และหาค่าความเช่ือม่ัน โดยใช้สูตรค�านวณค่าดัชนี 

ความเชื่อมั่น KR-20 พบว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.83

 3. แบบวัดความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง ล�าดับและอนุกรม โดยใช้การเรียนแบบ

ร่วมมือเทคนิค TAI มีค่าความเช่ือม่ันเท่ากับ 0.86 และค่า IOC  

อยู่ระหว่าง 0.67 - 1.00

 การด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย มีขั้นตอน

ดังนี้ 

 1. ท�าการทดสอบก่อนการเรียนนักเรียนท่ีจัดการเรียนรู้

โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TAI และการสอนแบบปกติ  

โดยใช้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา คณติศาสตร์และ 

แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์แล้วบันทึกผล 

การสอบไว้เป็นคะแนนทดสอบก่อนเรยีนส�าหรบัการวเิคราะห์ข้อมลู 

 2. ท�าการสอนกลุม่ทดลองโดยใช้วธิสีอนโดยใช้การเรยีน

แบบร่วมมือเทคนิค TAI และท�าการสอนกลุ่มควบคุมโดยการสอน

แบบปกติ  

 3. หลังจากเสร็จสิ้นการทดลอง ท�าการทดสอบอีกครั้ง

โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์กับ

กลุ่มที่ใช้วิธีสอนโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TAI และกลุ่มที่

สอนแบบปกติ

 4. ตรวจผลจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ น�าคะแนน 

ที่ได้มาวิเคราะห์โดยวิธีหาค่าทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน

 5. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจ 

เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TAI 

การวิเคราะห์ข้อมูล
 1. เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรือ่ง ล�าดับและ

อนุกรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนการจัดการเรียนรู ้

โดยใช้การเรยีนแบบร่วมมอืเทคนคิ TAI กบันกัเรียนทีส่อนแบบปกติ 

โดยใช้ Independent - Samples T-Test 

 2. เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรือ่ง ล�าดับและ

อนุกรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TAI เป็นการประเมินโดย

น�าผลคะแนนจากการท�าแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน

และหลังการเรียนมาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย ( x ̅   ) และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (SD) และตรวจสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของ

คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการทดสอบหาค่าที (Paired- 

Samples T-Test)  

 3. เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรือ่ง ล�าดบัและ

อนุกรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TAI กับนักเรียนที่สอน

แบบปกติ โดยใช้ Independent - Samples T-Test ใช้ pooled 

sample t-test เนื่องจากความแปรปรวนของสองกลุ่มเท่ากัน

 4. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนา 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยน�าข้อมูลท่ีได้จากแบบวัด

ความพึงพอใจมาหาค่าเฉลี่ย ( x ̅   ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

ผลการวิจัย
 1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 

ล�าดบัและอนกุรม ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 ก่อนการจดัการ

เรียนรู้โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TAI กับนักเรียนที่สอน

แบบปกติ โดยใช้ Independent - Samples T-Test ได้แสดงผล

ในตารางที่ 1
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 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

คณติศาสตร์ เร่ือง ล�าดบัและอนุกรม ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 

ก่อนและหลังกิจกรรมการการจัดการเรียนการรู้โดยใช้การเรียน 

แบบร่วมมือเทคนิค TAI ได้แสดงผลในตารางที่ 2

ตารางที่	1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ล�าดับและอนุกรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนการจัดการเรียนรู้ 

  โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TAI กับนักเรียนที่สอนแบบปกติ โดยใช้ Independent - Samples T-Test 

การทดสอบ n คะแนนเต็ม X ̅ SD t

กลุ่มทดลอง

กลุ่มควบคุม

24

24

20

20

6.88

6.33

1.87

2.53
.843

 

* มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่	2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ล�าดับและอนุกรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  

  ก่อนและหลังกิจกรรมการการจัดการเรียนการรู้โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TAI

การทดสอบ n คะแนนเต็ม X ̅ SD t p-value

กลุ่มทดลอง

กลุ่มควบคุม

ก่อนเรียน

หลังเรียน

ก่อนเรียน

ก่อนเรียน

24

24

24

24

20

20

20

20

6.88

16.04

6.33

12.58

1.87

2.40

2.53

2.92

15.489

8.053

.000

.000

* มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 จากตารางพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์ เร่ือง ล�าดับและอนุกรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 5 โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TAI ก่อนการเรียนโดยใช้

การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TAI มี คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนอยู่ที่  

6.88 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.87 หลังการเรียนโดยใช ้

การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TAI มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนอยู ่ 

16.04 คะแนน ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 2.40 มค่ีา t เท่ากบั 15.489 

พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี 

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์ เรื่อง ล�าดับและอนุกรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

ปีที ่5 โดยใช้การเรยีนแบบร่วมมอืเทคนคิ TAI กบัการสอนแบบปกติ 

ได้แสดงผลในตารางที่ 3

ตารางที่	3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ล�าดับและอนุกรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  

  โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TAI  กับการสอนแบบปกติ 

การทดสอบ n คะแนนเต็ม X ̅ SD t p-value

กลุ่มทดลอง

กลุ่มควบคุม

24

24

20

20

16.04

12.58

2.40

2.92
4.48 .000

 

* มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 จากตารางพบว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณติศาสตร์ 

เรื่อง ล�าดับและอนุกรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้

การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TAI มีคะแนนเฉลี่ย 16.04 คะแนน  

SD เท่ากบั 2.4 และการสอนแบบปกติ คะแนนเฉลีย่ 12.58 คะแนน 

SD เท่ากับ 2.92 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้การเรียน 

แบบร่วมมือเทคนิค TAI สูงกว่าการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05

 4. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ 

เรื่อง ล�าดับและอนุกรม โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TAI  

ภายหลงัจากนกัเรยีนทดสอบหลงัเรยีนด้วยแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ 

ทางการเรยีน เสร็จส้ินลง  ผูว้จัิยได้ด�าเนนิการสอบถามความพงึพอใจ

ต่อการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TAI เรื่อง ล�าดับและอนุกรม  

แล้วน�าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
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ตารางที่	4 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TAI เรื่อง ล�าดับและอนุกรม  

  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

รายการประเมิน
นักเรียน	(n)	=	24	คน

X ̅ SD ความพึงพอใจ

ด้านครูผู้สอน

 1. ครูผู้สอนมีการเตรียมการสอนล่วงหน้า

 2. ครูผู้สอนมีความรู้ในเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี

 3. ครูผู้สอนมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชา

ด้านการจัดการเรียนรู้

 4. การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนช่วยให้เกิดการเรยีนรูต้ามจดุประสงค์การเรยีนรูไ้ด้จรงิ    

 5. การจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่น้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ได้คดิ วเิคราะห์ปฏบิตั ิ

 กิจกรรม

 6. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีรูปแบบหลากหลาย ท�าให้นักเรียนเกิดความ 

 กระตือรือร้นในการเรียน

 7. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท�าให้นักเรียนมีโอกาสได้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันและ 

 แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กันมากขึ้น

 8. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสามารถเร้าความสนใจของนักเรียนได้เป็นอย่างดี

ด้านการประเมินผล

 9. มีเกณฑ์การประเมินผลที่ชัดเจน

10. มีการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกิจกรรม

4.12

4.00

4.08

4.29

4.12

4.17

4.29

4.08

4.04

4.00

3.78

3.63

3.92

0.67

0.66

0.65

0.69

0.71

0.82

0.69

0.65

0.75

0.66

0.58

0.65

0.50

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด
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รวมเฉลี่ย 4.05 0.67 มากที่สุด

 โดยรวมนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 มคีวามพงึพอใจต่อ

การเรียนแบบร่วมมอืเทคนคิ TAI เรือ่ง ล�าดบัและอนกุรม อยูใ่นระดบั

พึงพอใจมากที่สุด ( X ̅    = 4.05 และ SD = 0.67) และเมื่อพิจารณา 

เป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนพึงพอใจมากที่สุดอันดับแรก คือ ข้อที่ 3  

ครผูู้สอนมคีวามสามารถในการถ่ายทอดความรูช่้วยให้เกดิการเรยีนรู้ 

ในเนื้อหาวิชา ( X ̅    = 4.29 และ SD = 0.69) และข้อที่ 5 การจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ได้คิด 

วิเคราะห์ปฏิบัติกิจกรรม ( X ̅    = 4.29 และ SD = 0.69) อันดับสอง 

คือ ข้อที่ 4 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนช่วยให้เกิดการเรียนรู้

ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ได้จริง ( X ̅     = 4.17 และ SD = 0.82)

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย	
 จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์ เร่ือง ล�าดับและอนุกรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 5 โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TAI อภิปรายผลการวิจัย 

ได้ดังนี้ 

 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ล�าดับและอนุกรม ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค 

TAI หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส�าคญัทางสถติท่ีิระดบั .05 

ด้วยค่า t เท่ากับ 15.489 และ p-value เท่ากับ .000 โดยก่อน 

การจัดการเรียนรู้มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 6.88 และมีส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เท่ากับ 1.87 หลังการจัดการเรียนรู้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 

16.04 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.40 เนื่องจาก 

การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TAI เป็นการผสมผสานระหว่าง 

การสอนแบบร่วมมือและการสอนรายบุคคลเข้าด้วยกัน มีวิธีการ

จัดการเรียนรู ้ที่ชัดเจน โดยมีการแบ่งกลุ่มนักเรียนที่คละความ

สามารถ ซึ่งจะท�าให้นักเรียนกลุ่มที่เก่งคอยช่วยเหลือนักเรียนกลุ่ม 

ที่อ่อน โดยอาศัยความร่วมมือกันภายในกลุ่ม ซ่ึงสอดคล้องกับ

แนวคิดของ ทิศนา  แขมมณี (2553: 366) ที่กล่าวถึงประโยชน์ 

ของการเรียนรู้แบบร่วมมือว่าการจัดการเรียนรู้โดยแบบร่วมมือ 

ใช้เทคนิค TAI จะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี นักเรียน 

ในกลุม่ทุกคนจะช่วยเหลอืกนัแลกเปลีย่นให้ความร่วมมอืกันและกนั

ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง สมาชิกในกลุ่มทุกคนจะกล้าถามค�าถาม

ที่ตนเองไม่เข้าใจ บรรยากาศเช่นนี้น�าไปสู่การอภิปรายซักถาม 

ทัง้ในชัน้เรยีนและนอกชัน้เรยีนอนัจะน�าไปสูก่ารเรยีนรูแ้บบไร้พรมแดน 

ซ่ึงจะช่วยยกระดับคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยทั้งชั้น  

การที่นักเรียนเก่งช่วยนักเรียนอ่อน นักเรียนเก่งจะเรียนรู้ความคิด

รวบยอดของหวัข้อทีก่�าลังเรยีนได้ชดัเจนขึน้ในขณะเดยีวกนันกัเรยีน
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ที่เรียนช้าย่อมจะเรียนรู ้ความคิดรวบยอดจากเพื่อนซึ่งใช้ภาษา 

ใกล้เคียงกันได้ง่ายกว่าการเรียนจากครู ซึ่งอาจจะใช้ภาษาวิชาการ

ขั้นสูงและเข้าใจยาก ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาความคิด 

เชงิสร้างสรรค์ ได้ศกึษาค้นคว้า ท�างานและแก้ปัญหาด้วยตนเอง ผู้เรยีน 

มอีสิระทีจ่ะเลอืกยทุธศาสตร์การเรยีนรูข้องตนเอง ซ่ึงจะท�าให้ผู้เรยีน

มีอิสระในการตัดสินใจด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ 

ค�ากล่าวของ สคุนธ์  สนิธพานนท์ (2554: 42)  ทีไ่ด้กล่าวว่า การสอน 

โดยใช้การเรยีนแบบร่วมมอืเทคนคิ TAI เป็นกลวธิกีารเรยีนรูร่้วมมอื

วิธีหนึ่งท่ีสืบทอดเจตนารมณ์ของปรัชญาการศึกษาที่ว่า Learning  

by Doing ตามแนวทฤษฎีของ John Dewey โดยเน้นการให้

นกัเรียนมกีารรวมกลุม่เพือ่ท�างานร่วมกนัหรอืการปฏิบตัใินกจิกรรม

การเรียนการสอน อาจกล่าวได้ว่า การสอนแบบกลุม่เพือ่นช่วยเพือ่น

นั้นเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและยังมุ่งเน้นให้ผู้เรียน 

มผีลสมัฤทธิท์างการเรียนอยูใ่นเกณฑ์ทีต่�า่ได้รับประโยชน์จากเพือ่น

นักเรียนที่เก่งกว่าหรือมีผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู้ของนักเรียนสูงขึ้น 

และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริพร  คล่องจิตต์ (2548: 53)  

ได้ศกึษาผลสมัฤทธิวิ์ชาคณติศาสตร์ เรือ่ง การแก้โจทย์สมการเชงิเส้น 

ตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการจัด 

การเรยีนการสอนแบบ TAI ผลการวจิยัพบว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

คณิตศาสตร์ภายหลังได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบ TAI  

สงูกว่าก่อนได้รบัการจดัการเรยีนการสอนอย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ

ที่ระดับ .01

 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์ เร่ือง ล�าดับและอนุกรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 5 โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TAI สูงกว่าการสอนแบบ

ปกติอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้วยค่า t เท่ากับ 4.48 

และ p-value เท่ากับ .000 โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียน

แบบร่วมมือเทคนิค TAI มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 16.04 และมีส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.40 และการจัดการสอนแบบปกติ  

มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 12.58 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 

2.92 อาจเนีอ่งมาจากการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้การเรยีนแบบร่วมมอื

เทคนิค TAI มีการจัดการเรียนรู้ที่มีการแบ่งกลุ่ม และกลุ่มสามารถ

ซักถาม พูดคุย แสดงความคิดเห็นกัน ท�าให้นักเรียนมีความกล้า

แสดงออก กล้าคิด กล้าถามกันมาข้ึน ยังท�าให้นักเรียนอยากท่ีจะ

เรยีนและตัง้ใจการการท�าแบบทดสอบมากขึน้ เพือ่ท่ีจะท�าให้คะแนน

ของกลุ่มดียิ่งขึ้น จึงท�าให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับ

มอบหมาย ซึง่สอดคล้องกบัสลาวนิ (Slavin. 1990: 34-53) ได้กล่าว

ถงึข้อดขีองการเรยีนแบบ TAI ว่า ช่วยส่งเสรมิให้เกดิความช่วยเหลือ

กนัในกลุม่ของผูเ้รยีนและกระตุน้ให้ผูเ้รียนได้เรยีนตามความสามารถ

ของตนเอง ส่งเสริมความสามารถและสนองความแตกต่างระหว่าง

บุคคลได้ คือ เด็กที่เรียนช้ามีเวลาฝึกฝนมากข้ึน เด็กที่เรียนเร็ว 

มโีอกาสช่วยเหลอืเพือ่นทีเ่รยีนอ่อนกว่าในกลุม่ ท�าให้เกดิการยอมรับ

ซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม เด็กอ่อนได้รับการยอมรับและเห็นคุณค่า

ของเด็กเก่ง ปลูกฝังนิสัยที่ดีในการอยู่ร่วมกันในสังคมและมีความ 

รับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเองมากขึ้น ช่วยแบ่งเบาภาระครู

ท�าให้ครไูด้มเีวลาดแูลนกัเรยีนได้อย่างทัว่ถงึ และช่วยสร้างแรงจงูใจ

และความสนใจให้เกิดแก่ผู้เรียนอันเนื่องมาจากการเสริมแรง ท�าให้

เหน็ว่าการมส่ีวนร่วมกนัภายในกลุม่ท�าให้เกิดความส�าเรจ็ในการเรยีน 

นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบัผลงานวจิยัของ ธะวตัร์  ทดัเนยีม (2550: 

62) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติ 

ต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับ 

การสอนโดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือกับการสอนแบบปกติ 

ผลการศกึษาพบว่า  นกัเรยีนทีไ่ด้รบัการสอนโดยใช้เทคนคิการเรยีน

แบบร่วมมือ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงกว่า

นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยวิธีสอนแบบปกติอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05  

 3. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ 

เรื่อง ล�าดับและอนุกรม โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TAI 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจต่อการเรียนแบบ 

ร่วมมอืเทคนคิ TAI เรือ่ง ล�าดบัและอนกุรม อยูใ่นระดับพงึพอใจมาก 

( X ̅     = 4.05 และ SD = 0.67) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 

นักเรียนพึงพอใจมากที่สุดอันดับแรก คือ ข้อที่ 3 ครูผู้สอนมีความ

สามารถในการถ่ายทอดความรู้ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชา  

( X ̅     = 4.29 และ SD = 0.69) และข้อที ่5 การจดักจิกรรมการเรยีนรู้ 

ที่เน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ได้คิด วิเคราะห์ปฏิบัติ

กจิกรรม ( X ̅     = 4.29 และ SD = 0.69) อนัดบัสอง คอื ข้อที ่3 การจดั 

กิจกรรมการเรียนการสอนช่วยให้เกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค ์

การเรียนรู้ได้จริง ( X ̅    = 4.17 และ SD = 0.82) ทั้งนี้เนื่องจาก 

ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกที่บุคคลมีต่อสิ่งที่ได้รับประสบการณ์

และแสดงออกหรอืมพีฤติกรรมตอบสนองในลกัษณะแตกต่างกนัไป 

ความพึงพอใจต่อสิ่งต่าง ๆ นั้น จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับแรงจูงใจ 

ความพึงพอใจในการเรียนเกิดจากปัจจัยหลาย ๆ  ด้าน การสร้าง 

แรงจงูใจให้เกดิกบันกัเรยีนในการวจิยัครัง้นีผู้ว้จิยัได้ประยกุต์ใช้แนวคิด 

และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ 2 ทฤษฎี ได้แก่ 1) ทฤษฎี

การเสรมิแรง มกีารเสรมิแรงทางบวก ได้แก่ การให้ก�าลังใจ การกล่าว

ค�าชมเชย และการมอบของรางวัล เป็นต้น ให้กับนักเรียนเม่ือม ี

การกระท�าท่ีพึงปรารถนาและต้องการจะให้เกิดการกระท�าเช่นนั้น

ต่อไปอีก และการเสริมแรงทางลบ เมื่อสามารถเพิ่มความถี่ของ

พฤติกรรมของนักเรียนอันเนื่องจากความส�าเร็จในการหลีกหนีจาก

ส่ิงเร้าทีน่กัเรยีนไม่พงึประสงค์ เช่น  เมือ่นกัเรียนเลิกเข้าเรยีนช้า เมือ่

นักเรียนกระท�าผิดกติกาที่ก�าหนดไว้ร่วมกันน้อยลง 2) ทฤษฎี 

ความเสมอภาค เนือ่งจากหากผู้เรยีนคิดว่าตนไม่ได้รบัความเสมอภาค 

จะท�าให้ผู้เรียนเกิดความไม่พอใจ โดยผู้วิจัยค�านึงถึงองค์ประกอบ

ส�าคญั 2 อย่าง คอื ปัจจยัน�า (Inputs) หมายถงึ คณุสมบตัทิีม่สี�าหรับ
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การเรียน เช่น  ระดบัสตปัิญญา ความสามารถ ทกัษะ  เป็นต้น  ปัจจยั

น�าเข้านีเ้ป็นสิง่ก�าหนดความรูส้กึของบคุคลว่าตนเองควรได้รบัรางวลั

ตอบแทนเท่าไรและปัจจัยน�าออก (Outcomes) หมายถึง ผลที่ 

ได้รับหรือรางวัลตอบแทนที่บุคคลได้รับจาก การเรียน เช่น คะแนน 

เป็นต้น เพื่อลดความไม่เสมอภาคนี้ (ธงชัย  พรมกมล, 2549: 61) 

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของปาริชาติ  ทิพม่อม (2550: 

83) ได้ศึกษาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง 

วงรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบการร่วมมือ

กนัเรยีนรูเ้ป็นกลุม่ (TAI) ผลการศกึษาพบว่า นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจ

ต่อการเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้เป็นกลุ่ม (TAI) อยู่ในระดับมาก 

และงานวิจัยของธรรมภรณ์  ปักกาเร (2553: 80-81) ศึกษาวิจัย 

เรื่อง การเปรียบเทียบผลการเรียนรู ้ เรื่อง ล�าดับและอนุกรม  

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการจัด

กิจกรรมการเรียนรู ้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์กับการจัด

กิจกรรมการเรียนรู ้แบบ TAI กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเป็น

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 ภาคเรียนที่ 1  

ปีการศึกษา 2553 จ�านวน 80 คน จาก 2 ห้องเรียน ซึ่งได้มาโดย

การสุม่แบบกลุม่ (Cluster Random Sampling) ผลการวจิยัพบว่า 

นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ล�าดับ

และอนุกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ตามแนวทฤษฎคีอนสตรคัติวสิต์ และการจดักิจกรรมการเรยีนรูแ้บบ 

TAI อยู่ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะ
	 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย

 1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค 

TAI ท�าให้นักเรียน มีความกระตือรือร้นและสนใจเรียนหรือร่วม

กจิกรรมมากขึน้ นกัเรียนกล้าพดู กล้าแสดงออกและมคีวามรบัผดิชอบ 

มากขึ้น ดังนั้นจึงควรน�าการจัดการเรียนรู ้โดยใช้การเรียนแบบ 

ร่วมมือเทคนิค TAI ไปใช้กับเน้ือหาอื่นในวิชาคณิตศาสตร์เพื่อฝึก

นักเรียนต่อไป

 2. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนการสอน  

ครูผู้สอนต้องศึกษาท�าความเข้าใจและข้ันตอนเก่ียวกับการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TAI โดยละเอียด เพื่อให้

สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได ้อย ่างถูกต ้องและ 

เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน

	 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ระหว่างนักเรียนที่จัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค 

TAI กับนักเรียนที่เรียนโดยการสอนวิธีอื่น ๆ 

 2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรู ้โดยใช ้
การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TAI ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในเนื้อหาอื่น ๆ เช่น เลขยกก�าลัง 
ฟังก์ชัน เป็นต้น
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บทคัดย่อ
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ผลการเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  

ร่วมกับบาร์โมเดล ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2) ดัชนีประสิทธิผล (E.I) ของการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ 

โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับบาร์โมเดล ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประชากรเป็นนักเรียนระดับชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์วิทยา จังหวัดปทุมธานี จ�านวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู ้

โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับบาร์โมเดล และ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โจทย์ปัญหาร้อยละ สถิติ

ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I)  

 ผลการวจิยัพบว่า 1) ผลการเรยีนรู ้เรือ่ง การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ หลังเรยีนรูแ้บบสืบเสาะหาความรูร่้วมกบับาร์โมเดล มคีะแนน

เฉลี่ย 13.93 คิดเป็นร้อยละ 69.63 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.37 และมีสัมประสิทธิการกระจาย (CV.) ร้อยละ 9.83 2) ค่าดัชนีประสิทธิผล 

(E.I) ของการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับบาร์โมเดลเท่ากับ 0.594  

คิดเป็นร้อยละ 59.36 อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้  

ค�าส�าคัญ : การจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับบาร์โมเดล, การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ

Abstract
 The purposes of this study were to study 1) the effects of learning on solving percentage problems by using 

the Inquiry-Based Learning with Bar Model for Prathomsuksa 6 students 2) the effectiveness Index (E.I.) of learning 

management on Solving Percentage Problems by using the Inquiry-Based Learning with Bar Model for Prathomsuksa 

6 students.The population were 20 Prathomsuksa 6 students of Ratsongkhorwittaya School in Pathumthani. The 

instruments were 1) the lesson plan by using the Inquiry-Based Learning with Bar Model and 2) the mathematics 

achievement test on solving percentage problems. The data were analyzed by using percentage, mean, standard 

deviation, and effectiveness Index (E.I.). 

 The findings revealed that 1) the effects of learning on solving percentage problems after learning by using 

the Inquiry-Based Learning with Bar Model averaged 13.93, 69.63 percent. The standard deviation was 1.37 and  

the coefficient of variation (CV.) averaged 9.83 2) the effectiveness Index (E.I.) of learning management on solving 

percentage problems by using the Inquiry-Based Learning with Bar Model was 0.594, 59.36 percent that were within 

acceptable criteria.

Keywords : Learning Management by using the Inquiry-Based Learning with Bar Model on Solving, 

  Percentage Problems
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บทน�า
 หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 

ปรับปรุง 2560 ระบุว่า คณิตศาสตร์เป็นส่วนส�าคัญต่อการพัฒนา

ความคิดของมนุษย์ ท�าให้มนุษย์มีความคิดเป็นระบบ มีแบบแผน 

ริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาหรือเหตุการณ์ได้

อย่างรอบคอบ และถ่ีถ้วน สามารถช่วยในการตัดสินใจได้ง่ายขึ้น

เพราะมีการวางแผนการท่ีดีก่อนลงมือปฏิบัติจริงในการแก้ปัญหา

และสามารถน�าไปประยุกต์เพื่อปรับใช้ในชีวิตได้อย่างเหมาะสม 

นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเคร่ืองมือส�าคัญที่ช่วยในการศึกษา

ศาสตร์ทัง้ด้านเทคโนโลย ีวทิยาศาสตร์ การสือ่สาร และคณติศาสตร์

ยังเป็นการช่วยพัฒนาคุณภาพสังคมความเป็นอยู่ท�าให้การใช้ชีวิต 

ดีขึ้น สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขจึงเป็นประโยชน์ต่อ

การด�าเนินชีวิต ดังน้ันสถานศึกษาจึงจ�าเป็นต้องจัดให้ผู้เรียนมีการ

เรยีนรูท้ีเ่หมาะสม ทัง้นีเ้พือ่ให้บรรลตุามวัตถปุระสงค์และมาตรฐาน

เป้าหมายการเรยีนรู้ทีส่ถานศกึษาได้ก�าหนดไว้ คณติศาสตร์ยงัถอืได้ว่า 

เป็นส่วนส�าคญัในการพฒันาศกัยภาพทางสมองในการคดิแก้ปัญหา 

เป็นระบบมีเหตุและผล (กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ, 2560)

 ปัจจุบันเป็นยุคท่ีผู้เรียนต้องมีทักษะการเรียนรู้นวัตกรรม 

ทกัษะด้านสารสนเทศ สือ่และเทคโนโลย ีทกัษะชวีติ และอาชีพ หรอื

เรียกได้อีกอย่างว่า ทักษะในศตวรรษที่ 21 ซึ่งการจัดการเรียนรู้ 

ในศตวรรษที ่21 เป็นการเรยีนรู้เน้นทีอ่งค์ความรู ้ทกัษะความเชีย่วชาญ 

และสมรรถนะที่เกิดกับตัวผู้เรียน เพื่อใช้ในการด�ารงชีวิตในสังคม

แห่งความเปลีย่นแปลงในปัจจบุนั โดยการจดัการเรยีนรูท้ีใ่ห้นกัเรยีน

เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ในการเรียนรู้หรือ

เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ครูไม่ต้องสอนแต่ต้องออกแบบการเรียนรู้ 

และอ�านวยความสะดวกในการเรยีนรู ้ให้นกัเรยีนเรยีนรูจ้ากการเรยีน 

แบบลงมือท�าแล้วการเรียนรู้ก็จะเกิดจากภายในใจและสมองของ

ตนเอง (วจิารณ์  พานชิ, 2555) และการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ควร

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ครูจึงควรมุ่งเน้นสอน

เกี่ยวกับกระบวนการแสวงหาความรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความอยาก

ที่จะเรียนรู้ เกิดการรู้คิด การคิดข้ันสูง การคิดเชิงวิพากษ์ การแก้

ปัญหา การจัดการแก้ไขปัญหา การสังเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ 

การท�างานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น (ชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์, 2558) และ 

การเรยีนรู้ควรเป็นการเรยีนจากการค้นคว้าเองของศษิย์ โดยครเูป็น

ผู้แนะน�า และช่วยออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนแต่ละคน

สามารถประเมนิความก้าวหน้าของการเรยีนรู้ของตนเองได้ (วจิารณ์  

พานิช, 2555) อีกท้ังการจัดการเรียนการสอนควรจัดให้นักเรียน 

มีโอกาสได้ซักถาม แสดงความคิดเห็น ตอบค�าถาม และมีส่วนร่วม

ในการเรียนการสอนนั้นด้วย เพื่อให้นักเรียนเข้าใจในบทเรียนนั้นได้

ชัดเจนมากยิ่งขึ้น (สิริพร  ทิพย์คง, 2546) 

 กรมวิชาการได้ก�าหนดคุณภาพผู้เรียนเม่ือจบชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 6 ไว้ว่า ต้องใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการแก้ปัญหา  

ใช้ความรู ้ทกัษะกระบวนการทางคณติศาสตร์ และเทคโนโลย ีในการ 

แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม (กรมวิชาการ

กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) ดังนั้นการแก้ปัญหาจึงถือว่ามีความ

ส�าคัญต่อวชิาคณติศาสตร์เป็นอย่างมาก ทัง้นีจ้ะเหน็ว่าการแก้ปัญหา

เป็นเป้าหมายสูงสุดในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ และเป็น 

ทกัษะหนึง่ในทกัษะการคดิระดบัสงู ซึง่ประกอบไปด้วย การแก้ปัญหา 

การตัดสินใจ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดสร้างสรรค์  

ดังนั้นจึงถือได้ว่าการแก้ปัญหาเป็นหัวใจของการเรียนการสอน

คณติศาสตร์ (สริพิร  ทพิย์คง, 2546) แต่การจดัการเรยีนรูค้ณติศาสตร์ 

ของประเทศไทยยังไม่ประสบผลส�าเร็จเท่าที่ควร เห็นได้จาก 

ผลการประเมินต่าง ๆ ทั้งการประเมินระดับชาติ (O-NET) และ 

การประเมนิระดบันานาชาต ิ(PISA, TIMSS) ส�าหรบัการจัดการเรยีน

การสอนในโรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์วทิยา ซ่ึงเป็นโรงเรยีนขนาดกลาง 

เป ิดสอนตั้งแต ่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6 พบว่า  

ยังไม่ประสบผลส�าเร็จเท่าที่ควร เห็นได้จากผลจากการประเมิน 

การทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์วิทยา ประจ�าปี

การศึกษา 2560-2562 คือ ได้คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน 40.59  

34.29 และ 41.76 คะแนน ตามล�าดับ จากคะแนนเต็มท้ังสิ้น  

100 คะแนน นั่นคือ การเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนอยู่ใน

เกณฑ์ต�า่กว่าร้อยละ 50 ซึง่ถอืว่าอยูใ่นเกณฑ์ต�า่ โดยเฉพาะสาระที ่1 

จ�านวนและพีชคณิต มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจความหลากหลาย 

ของการแสดงจ�านวน ระบบจ�านวน การด�าเนินการของจ�านวน  

ผลทีเ่กดิขึน้จากการด�าเนนิการ สมบตัขิองการด�าเนนิการ และน�าไปใช้ 

ผู้เรียนมีคะแนนต�่ากว่าร้อยละ 50 สาเหตุส�าคัญของการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย โดยเฉพาะการแก้โจทย์ปัญหา

ร้อยละ อาจเนือ่งจากวชิาคณติศาสตร์เป็นวชิานามธรรม ยากแก่การ

ท�าความเข้าใจ ปัญหาส�าคญัทีค่รผููส้อนคณติศาสตร์พบ คอื นกัเรยีน

ขาดทักษะในการอ่าน การคิดค�านวณ ความรู้เกี่ยวกับกฎ หลักการ 

และวิธีการทางคณิตศาสตร์ ท�าให้นักเรียนไม่สามารถตีความหมาย

และแก้โจทย์ปัญหาได้ และโจทย์ปัญหาร้อยละค่อนข้างยาก 

ต่อการท�าความเข้าใจของนักเรียนในระดับประถมศึกษา ส่งผลให้

นักเรียนมองไม่เห็นภาพความสัมพันธ์ของข้อมูลในโจทย์ปัญหา  

จึงไม่สามารถเปลี่ยนจากประโยคภาษาเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้  

(สุรัชน์  อินทสังข์, 2558)

 การแก้โจทย์ปัญหาเป็นกระบวนการที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้  

ฝึกฝน และพัฒนาให้เกิดทักษะขึ้นในตัวนักเรียน จะช่วยให้ผู้เรียน 

มีแนวทางการคิดที่หลากหลาย มีนิสัยกระตือรือร้น ไม่ย่อท้อ และ 

มีความมั่นใจในการแก้ปัญหาที่เผชิญอยู่ทั้งภายในและภายนอก

ห้องเรียน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(สสวท, 2551) ได้เสนอรปูแบบการจดัการเรยีนรูท้ีจ่ะช่วยให้นกัเรยีน

เข้าใจในสิง่ทีเ่รยีนรูไ้ด้ด้วยตนเอง สร้างทัง้ความสนใจ กระตุ้นให้เกดิ
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การเรียนรู้ และปูทางให้กับการพัฒนาทักษะโดยใช้การตั้งค�าถาม 

(inquiry) เป็นพื้นฐานในการให้ผู้เรียนได้น�าประสบการณ์ที่เรียนรู้

หรอืฝึกฝน มาทดลองปฏบิตัหิรอืแสวงหาค�าตอบ เกดิเป็นการเรยีนรู้ 

จากความเข้าใจที่ผู้เรียนค่อย ๆ สร้างสมข้ึนมา โดยผู้สอนจะเป็น 

ผู้ช่วยแนะน�าแก้ไขและเสริมต่อในส่วนที่จ�าเป็น ต่างจากการสอน

แบบเดมิทีใ่ช้การป้อนความรูจ้ากผูส้อนเป็นหลกั คอื การเรยีนรูแ้บบ

สืบเสาะหาความรู้ (5E) ซึ่งเป็นกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ที่ประกอบ

ด้วยขั้นตอนที่ส�าคัญดังน้ี 1) ข้ันสร้างความสนใจ (Engagement) 

เป็นการน�าเข้าสู่บทเรียน น�าไปสู่ความเข้าใจเรื่องหรือประเด็นที่จะ

ศกึษามากขึน้ 2) ขัน้ส�ารวจและค้นหา (Exploration) เป็นการลงมอื

ปฏิบัติเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อสนเทศ หรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ 

วิธีการตรวจสอบอาจท�าได้หลายวิธี 3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป 

(Explanation) เป็นการน�าข้อมูลข้อสนเทศที่ได้มิเคราะห์ แปลผล 

สรุปผลและน�าเสนอผลที่ ได ้ในรูปต ่าง 4) ขั้นขยายความรู ้  

(Elaboration) เป็นการน�าความรู้ท่ีสร้างขึ้นไปเชื่อมโยงกับความรู้

เดิมหรือความคิดที่ได้ค้นคว้าเพิ่มเติม และน�าข้อสรุปที่ได้ไปใช้ 

อธบิายสถานการณ์หรอืเหตกุารณ์อืน่ ๆ  ท�าให้เกดิความรูก้ว้างขวาง

ขึ้น 5) ขั้นประเมิน (Evaluation) เป็นการประเมินการเรียนรู ้

ด้วยกระบวนการต่าง ๆ ท�าให้เกิดเป็นกระบวนการท่ีต่อเนื่องกัน 

ไปเร่ือย ๆ จงึเรยีกว่า Inquiry cycle กระบวนการสบืเสาะหาความรู้ 

จงึช่วยให้นกัเรยีนเกดิการเรยีนรูท้ัง้เนือ้หาหลกัและหลกัการ ทฤษฎี 

ตลอดจนลงมอืปฏบิตั ิเพือ่ให้ได้ความรูซ่ึ้งจะเป็นพืน้ฐานในการเรยีน

ต่อไป (สสวท., 2546)

 นอกจากการใช้รปูแบบการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู้ 

(5E) แล้ว การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ยังท�าได้หลายวิธี วิธีการ

แก้โจทย์ปัญหาที่ได้ผลวิธีหนึ่ง คือ เทคนิคการแก้โจทย์ปัญหาด้วย

เทคนิคบาร์โมเดล (Bar Model) เป็นยุทธวิธีการท�าโจทย์ปัญหา 

ทางคณิตศาสตร์ที่ก�าหนดให้ใช้การวาดรูปบาร์โมเดลในการ 

แก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยจะวาดเป็นรูปบล็อกหรือบาร์ เป็น

รปูสีเ่หลีย่มผนืผ้า เรยีกว่า Singapore Bar Model หรอื Singapore 

Block Model หรือเรียกสั้น ๆ ว่า Bar Model การแก้โจทย์ปัญหา

โดยใช้ Bar Model สามารถท�าให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ข้อความ 

จากโจทย์ปัญหา น�ามาเชือ่มโยงกบัการคดิวเิคราะห์ทางคณติศาสตร์

ของนักเรียน แล้ววาดออกมาเป็นรูปบาร์โมเดล ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียน

เข้าใจ เกดิความคดิรวบยอด และสามารถสร้างองค์ความรูด้้วยตนเอง

ท�าให้นักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาได้อย่างถูกต้อง (ธนาวีย์รัต   

คุปตวุฒินันท์, 2558: 3) 

 ร้อยละ เป็นเน้ือหาท่ีแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลข

และจ�านวน ซึ่งในชีวิตจริงของเรานั้น ตัวเลขและจ�านวนเหล่านี ้

ก็สามารถพบเห็นได้จากข้อมูลหรือเอกสารท่ีเก่ียวกับปริมาณของ

สิง่ของในสถานการณ์ต่าง ๆ  เช่น การนบัจ�านวน การซือ้ขาย ระยะทาง 

เวลา เป็นต้น อีกทั้งต้องอาศัยวิธีการค�านวณทางคณิตศาสตร์เข้ามา

เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเรา การเรียนการสอน

คณติศาสตร์ เรือ่ง โจทย์ปัญหาร้อยละ จงึเป็นเนือ้หาทีส่�าคญัอย่างมาก 

แต่การเรียนรู้ยังพบปัญหาต่าง ๆ อยู่มาก เช่น อ่านโจทย์แล้ว 

ไม่เข้าใจว่าจะด�าเนินการในทิศทางใด ไม่สามารถเปล่ียนโจทย์

ข้อความมาเป็นประโยคสัญลักษณ์คณิตศาสตร์ ไม่สามารถคิด

ค�านวณตามที่โจทย์ต้องการได้ (พรพรหม  อัตตวัฒนากุล, 2547)  

ซึง่ในการจดัการเรยีนรูท่ี้เหมาะสมนัน้ ควรจดัสถานการณ์ให้นกัเรยีน

ได้มีโอกาสแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จะได้เกิดประสบการณ์ตรง 

ในการเรียนรู้ ค้นพบความรู้หรือแนวทางแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง  

ซึง่จะสามารถน�าไปประยกุต์ใช้ในชวีติจรงิได้ ส่วนผูส้อนควรท�าหน้าท่ี

ผู้อ�านวยความสะดวก ช่วยเสริมสร้างพลังความสามารถของผู้เรียน

แต่ละคนให้เต็มขีดความสามารถ โดยประยุกต์ใช้หลักการเรียนรู ้

ด้วยตนเอง เน้นบรรยากาศในการเรยีนรูท้ีใ่ห้ผู้เรียนมอีสิระในการคดิ 

ทุกคนมีโอกาสใช้ความคิดอย่างเต็มศักยภาพ (สุคนธ์  สินธพานนท์, 

2553: 56) ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ท�าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะน�า 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 

(5E) ร่วมกับบาร์โมเดล (Bar Model) มาใช้ในการสอนการ 

แก้โจทย์ปัญหาร้อยละ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการ 

แก้โจทย์ปัญหาร้อยละของนักเรียน และเพื่อเป็นแนวทางในการน�า

ผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหา 

ร้อยละ โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับบาร์โมเดล 

ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 2. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผล (E.I) ของการจัดการ 

เรียนรู้ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ โดยใช้การเรียนรู้แบบ 

สืบเสาะหาความรู้ร่วมกับบาร์โมเดล ส�าหรับนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 6

ขอบเขตการวิจัย
 ประชากร คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน

ราษฎร์สงเคราะห์วิทยา หมู่ 9 บ้านหนองทะเล ต�าบลหนองสามวัง 

อ�าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี สังกัดส�านักงานเขตพื้นที ่

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 

2564 จ�านวน 20 คน 

 เนือ้หาท่ีใช้ในการวิจยั เป็นเนือ้หาตามหลกัสูตรการศกึษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  หน่วย

การเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล  

ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย

 1. แผนการจัดการเรียนรู ้ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหา 

ร้อยละ โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับบาร์โมเดล 

ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ�านวน 10 แผน แผนละ  

1 ชั่วโมง โดยท�าการทดสอบก่อนเรียน (pre-test) จ�านวน 1 ชั่วโมง 

ด�าเนินการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 

ร่วมกับบาร์โมเดล จ�านวน 10 ชั่วโมง และท�าการทดสอบหลังเรียน 

(post-test) จ�านวน 1 ชั่วโมง

 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คณติศาสตร์ เรือ่ง การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 

ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ�านวน 

15 ข้อ 15 คะแนน และแบบทดสอบแบบอัตนัยแสดงวิธีหาค�าตอบ 

2 ข้อ 5 คะแนน รวม 20 คะแนน  

วิธีด�าเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งน้ีด�าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 

ดังนี้ 

 1. ท�าการทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัด 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหา

ร้อยละ แล้วบันทึกผลการสอบไว้เป็นคะแนนทดสอบก่อนเรียน 

 2. จดัการเรยีนรูโ้ดยใช้การเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู้ 

ร่วมกับบาร์โมเดล จ�านวน 10 ชั่วโมง

 3. หลังจากเสร็จส้ินการจัดการเรียนรู้ ท�าการทดสอบ 

อีกครั้งโดยใช้โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คณติศาสตร์ เรือ่ง การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ แล้วบนัทกึผลการสอบ

ไว้เป็นคะแนนทดสอบหลังเรียน 

 4. น�าข้อมลูทีไ่ด้จากการทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีน

มาวิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ค่าสัมประสิทธิ์การแปรผัน (CV) และหาค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I)

การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหา 

ร้อยละ ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ก่อนและหลังการจดัการ

เรียนรู้ โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับบาร์โมเดล 

ด้วยการวิเคราะห์ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

ค่าสัมประสิทธิ์การแปรผัน (CV.)

 2. หาค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของการจัดการเรียนรู้ 

เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะ

หาความรู้ร่วมกับบาร์โมเดล ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ด้วยการวิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.)

ผลการวิจัย
 1. ผลการเรยีนรู ้เรือ่ง การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ โดยใช้

การเรยีนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้ร่วมกบับาร์โมเดล ส�าหรบันกัเรยีน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ตารางที่	1  ผลการเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับบาร์โมเดล 

  ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

คะแนนทดสอบ
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	(คะแนนเต็ม	20	คะแนน)

ก่อนเรียน ร้อยละ หลังเรียน ร้อยละ

X ̅ 5.05 25.25 13.93 69.63

S.D. 1.78 1.37

CV. 35.25 9.83

 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ก่อนเรียนนักเรียนสอบได้คะแนน

เฉลี่ย 5.05 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 25.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

1.78 และมีค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (CV.) ร้อยละ 35.25 และ

หลงัเรียน นกัเรียนสอบได้คะแนนเฉลีย่ 13.93 คดิเป็นร้อยละ 69.63 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.37 และมีค่าสัมประสิทธ์ิการกระจาย 

(CV.) ร้อยละ  9.83 

 2. ผลการศึกษาค่าดชันปีระสทิธผิล (E.I.) ของการจดัการ

เรียนรู้ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ โดยใช้การเรียนรู้แบบ 

สืบเสาะหาความรู้ร่วมกับบาร์โมเดล ส�าหรับนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 6
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 จากตารางที่ 2 พบว่า ก่อนเรียนนักเรียนท�าแบบทดสอบ

ได้คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรวม 101 คะแนน จากคะแนน

เต็ม 400 คะแนน  หลังจากจัดการเรียนรู้ โดยใช้การเรียนรู้แบบ 

สืบเสาะหาความรู้ร่วมกับบาร์โมเดล มีผลรวมของคะแนน 278.50 

คะแนน จากคะแนนเต็ม 400 คะแนน  เมื่อน�าไปค�านวณหาค่าดัชนี

ประสิทธิผล (E.I.) ได้เท่ากับ 0.5936 แสดงว่านักเรียนที่เรียนรู้โดย

ใช้การเรียนรู ้แบบสืบเสาะหาความรู ้ร ่วมกับบาร์โมเดลมีความ

ก้าวหน้าในการเรียนคิดเป็นร้อยละ 59.36  อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

อภิปรายผลการวิจัย	
 จากสรุปผลการวิจัย สามารถน�ามาอภิปราย ได้ดังนี้

 1. ผลการเรียนรู ้ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ  

ที่เรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับบาร์โมเดล 

ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ก่อนเรยีนนกัเรยีนสอบได้คะแนน

เฉลี่ย 5.05 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 25.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

1.78 และมีค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (CV.) ร้อยละ 35.265 และ

หลงัเรียน นกัเรียนสอบได้คะแนนเฉลีย่ 13.93 คดิเป็นร้อยละ 69.63 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.37 และมีค่าสัมประสิทธ์ิการกระจาย 

(CV.) ร้อยละ 9.83 หากพิจารณาท่ีค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผัน 

ของผลการสอนก่อนเรียนกับผลการสอบหลังเรียน จะเห็นว่า  

ค่าสมัประสทิธิก์ารกระจาย (CV.) ร้อยละ 9.83 อยูใ่นระดบัทีน่่าพอใจ 

ทั้งนี้อาจเนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบ

สบืเสาะหาความรู้ร่วมกบับาร์โมเดล เป็นการจดักจิกรรมการเรยีนรู้

ทางคณิตศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ ส่งเสริมให้ผู้เรียน กล้าคิด 

กล้าตดัสนิใจ กล้าแสดงออก  เข้าใจปัญหา และเปิดโอกาสให้นกัเรยีน

ได้ร่วมกัน สืบค้นข้อมูล ลงมือปฏิบัติ น�าเสนอ และมีการอภิปราย

เพื่อสรุปเป็นองค์ความรู้ ร่วมถึงการวิเคราะห์ข้อความจากโจทย์ 

ให้เป็นรูปธรรม โดยผู้สอนส่งเสริมให้ผู้เรียนอธิบายแนวคิดที่ได้จาก

การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา โดยสื่อสารผ่านการพูดหรือวาดออกมา

เป็นรูปบาร์โมเดลซ่ึงจะช่วยให้ผู้เรียนเช่ือมโยงกับกระบวนการคิด

วิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ได้ ท�าให้นักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหา

ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ฟารีดา  นาคสง่า 

(2561) ที่พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน 

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 หลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู ้7E 

ร่วมกบัเทคนคิบาร์โมเดลสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ

ที่ระดับ .05 กนกวรรณ  ดีเพ็ชร และสมจิตรา  เรื่องศรี (2563)  

ที่พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียน 

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 เรือ่ง หลกัการนบัเบือ้งต้นและความน่าจะเป็น 

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้หลังเรียนสูงกว่า

ก่อนเรยีน อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ศภุลกัษณ์  ภูสวุรรณ์ 

(2563) ที่พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง  

การแก้โจทย์ปัญหาสมการเชงิเส้นตวัแปรเดยีว โดยใช้เทคนคิบาร์โมเดล 

มีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนอย่างมี 

นัยส�าคัญทางสถิติทระดับ .05 ฉัตรกาญจน์  ธานีพูน และนงลักษณ์  

วริยิะพงษ์ (2563) นกัเรยีนทีไ่ด้รับการจดัการเรยีนรูด้้วยกระบวนการ

แก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับบาร์โมเดลเพื่อพัฒนาความสามารถ 

ในการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์ เรือ่ง การแก้โจทย์ปัญหาเลขคณติ 

ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 มคีวามสามารถในการแก้ปัญหา

ทางคณิตศาสตร์สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 และงานวิจัยของ ไพรวรรณ  สังวัง (2561) พบว่า จาก

การจัดการเรียนรู้กิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สมการ

เชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 

(5E) พบว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนหลงัได้รบัการจดัการ

เรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญ  

.05 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังได้รับการจัดการ

เรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้มีคะแนนเฉล่ีย19.78 คะแนน  

(คิดเป็นร้อยละ79.12) สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 ที่ก�าหนดไว้อย่างมี

นัยส�าคัญ .05

 2. ผลการศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของการจัด 

การเรียนรู้ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ โดยใช้การเรียนรู้แบบ

สืบเสาะหาความรู้ร่วมกับบาร์โมเดล ส�าหรับนักเรียนชั้นประถม

ศกึษาปีที ่6 ก่อนเรยีนนักเรยีนท�าแบบทดสอบไดค้ะแนนผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนรวม 101 คะแนน จากคะแนนเต็ม 400 คะแนน  

หลังจากจัดการเรียนรู้ โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู ้

ร่วมกับบาร์โมเดล มีผลรวมของคะแนน 278.50 คะแนน จาก 

คะแนนเต็ม 400 คะแนน  เมื่อน�าไปค�านวณหาค่าดัชนีประสิทธิผล 

(E.I.) ได้เท่ากับ 0.5936 แสดงว่านักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้

แบบสบืเสาะหาความรูร่้วมกบับาร์โมเดลมคีวามก้าวหน้าในการเรยีน 

คดิเป็นร้อยละ 59.36 อยูใ่นเกณฑ์ทีย่อมรบัได้ ผลการวจิยัเป็นเช่นนี้ 

เนื่องจากนักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 

ตารางที่	2  ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู ้

  ร่วมกับบาร์โมเดล  ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

คะแนนทดสอบ N คะแนนรวม คะแนนที่ได้ ค่าดัชนีประสิทธิผล	(E.I.)

ก่อนเรียน 20 400 101
0.5936

หลังเรียน 20 400 278.50
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มัณฑนา  มาสี, พรสิน  สุภวาลย์, เดช  บุญประจักษ์

124   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2565

ร่วมกับบาร์โมเดล ซึ่งรูปแบบการเรียนรู้ดังกล่าวเป็นวิธีการจัดการ

เรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยเอง และสามารถน�าไปใช้

ในชีวิตประจ�าวันได้ โดยครูเป็นผู้สร้างสถานการณ์ท่ีเปิดโอกาสให้ 

ผู้เรียนเป็นผู้คนคว้าความรู้อย่างเป็นระบบและหลากหลาย ร่วมกับ

การใช้เทคนิคบาร์โมเดลในการวิเคราะห์ข้อความจากโจทย์ปัญหา 

น�ามาเช่ือมโยงกับการคดิวิเคราะห์ทางคณติศาสตร์ ส่งผลให้นกัเรยีน

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่พัฒนาขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

กิตติปกรณ์  อ้มเถื่อน (2563) พบว่า ค่าดัชนีประสิทธิผลแผนการ

จัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น  

โดยใช้กระบวนการสบืเสาะหาความรู ้5 ขัน้ ร่วมกบัการเขยีนแผนผงั

ความคดิ ชัน้มธัยมศึกษาปีที ่5 มค่ีาเท่ากบั 0.5026 แสดงว่า นกัเรยีน

มีความรู้เพิ่มขึ้น 0.5026 หรือคิดเป็นร้อยละ 50.26 งานวิจัย 

ของ ภาวนา  รัตนวงศ์ (2558) พบว่าค่าดัชนีประสิทธิผล (The 

Effectiveness Index : E.I.) ของชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา

คณิตศาสตร์โดยใช้รูปบาร์โมเดล (Bar Model) ช้ันประถมศึกษา 

ปีท่ี 4 ที่พัฒนาขึ้น เท่ากับ 0.6370 หรือคิดเป็นร้อยละ 63.70  

และงานวิจัยของ สุเมธกฤต  น�าลาภสุขพิพัฒน์ (2559) พบว่า  

ค่าประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู ้

ที่เน้นกระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชันร่วมกับบาร์โมเดลเท่ากับ

ร้อยละ 62.13 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ 50 อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
    1. การจัดการเรียนรู้ โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหา 

ความรู้ เป็นวิธีการที่นักเรียนต้องสืบค้นและแสวงหาวิธีการที่จะน�า

มาใช้ในการหาค�าตอบ ครูผู้สอนจะต้องออกแบบกิจกรรมที่เปิด

โอกาสให้นักเรียนได้คิดและหาแนวทางหรือวิธีการในการใช้ความรู้

มาแก้ปัญหา ซึ่งผู ้สอนจะคอยกระตุ้นและสนับสนุนให้นักเรียน 

ได้แก้ปัญหา

 2. การวเิคราะห์โจทย์ปัญหาโดยใช้บาร์โมเดลเป็นวธิกีาร

ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนใช้จินตนาการในการวิเคราะห์ข้อความจาก

โจทย์เชื่อมโยงกับกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ครูผู้สอน

ควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคดิเหน็หรอืน�าเสนอเพิม่เตมิ 

ในกรณีที่นักเรียนคิดต่างจากผู้อื่น

     

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป
  การจัดการเรียนรู้ โดยใช้การเรียนรู ้แบบสืบเสาะหา 

ความรู ้ร่วมกบับาร์โมเดล เป็นกจิกรรมทีส่ร้างความสนใจให้นกัเรยีน

ได้ดี ช่วยให้นักเรียนวิเคราะห์โจทย์ปัญหาได้ดียิ่งขึ้น และสามารถ 

น�าไปใช้ในการเรียนรู้เรื่องอื่น ๆ หรือระดับชั้นอื่น ๆ ได้ 

 1. ควรศึกษาการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การเรียนรู้แบบ 

สืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับบาร์โมเดล กับเน้ือหาอื่น ๆ เช่น โจทย์

ปัญหาเศษส่วน โจทย์ปัญหาทศนิยม โจทย์ปัญหาการชั่ง ตวง วัด 

ฯลฯ

 2. ควรศึกษาการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การเรียนรู้แบบ 

สบืเสาะหาความรู ้ร่วมกบับาร์โมเดล ไปทดลองใช้กบักลุม่เป้าหมาย

ระดับชั้นอื่น ๆ
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาครูที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 

ผสมผสาน ในระบบออนไลน์ยุคปกติใหม่ โควิด-19 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาครู  

หลงัจากท่ีได้รบัการจดัการเรยีนรูแ้บบผสมผสาน กลุม่เป้าหมาย ได้แก่ นักศึกษาระดบัปรญิญาตรีปีที ่2 คณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภฏั 

วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ที่เรียนรายวิชาวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  

สาขาวชิาชวีวทิยาและวทิยาศาสตร์ทัว่ไป จ�านวน 1 ห้องเรยีน จ�านวน 18 คน ได้มาโดยสุม่แบบกลุม่ เครือ่งมอืทีไ่ด้ในการวจิยั ประกอบด้วย 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ในระบบออนไลน์ยุคปกติใหม่ โควิด-19 แบบวัดความสามารถในการเรียนรู้ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 

0.92  และแบบสอบถามความพงึพอใจ  มค่ีาความเชือ่มัน่เท่ากบั 0.87 สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

และทดสอบค่าทีแบบกลุ่มเดียว

 ผลการวิจัยพบว่า

 1. ความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาครูที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ในระบบออนไลน์ยุคปกติใหม่ โควิด-19 

ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ในระบบออนไลน์ยุคปกติใหม่ โควิด-19 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็มอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05

 2. ความพึงพอใจของนักศึกษาครูหลังจากท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ในระบบออนไลน์ยุคปกติใหม่ โควิด-19  

โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( X ̅     = 4.61, S.D. = 0.54)  

ค�าส�าคัญ : จัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน, ปกติใหม่, โควิด-19, ความสามารถในการเรียนรู้, ระบบออนไลน์
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Abstract
 The objectives of this research were 1) to compare the abilities of student teachers in blended learning-based 

classrooms with the criteria of 70 percent in the new normal online system during the COVID-19 pandemic and  

2) to study the satisfaction of student teachers after studying in the blended learning-based classroom. The target 

group is second-grade undergraduate students from the Faculty of Education in Valaya Alongkorn Rajabhat  

University under the Roya[ Patronage, Pathumthani Province. ln the first semester of the academic year 2021, a class 

of 18 Biology and General Sciences students studying in the Learning Management Science Course, was selected  

by cluster sampling method. The research tools consisted of the new normal COVID-19 blended learning  

management-based lesson plan, learning ability evaluation form with a 0.92 reliability score, and satisfaction survey 

questions with a 0.87 reliability score. The descriptive statistics included mean, standard deviation, and a one-sample 

t-test.

 The research findings were as follows:

  1. The learning ability of student teachers in the new normal COVID-19 blended learning-based classroom 

was higher than the criterion-referenced 70 percent of the total score with the .05 level for statistical significance.

 2. The overall satisfaction of student teachers after studying in the new normal COVID-19 blended  

learning-based classroom was at the highest level ( X ̅     = 4.61, S.D. = 0.54).

Keywords : Blended learning Management, New Normal, Covid-19, Ability To Learn, online system   
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บทน�า
 เมือ่วกิฤตการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 ระลอกแรก

เริม่คลีค่ลายลง ซึง่มหีลายภาคส่วนเริม่พดูถึง “ความปกตใิหม่” หรอื 

“New Normal” ที่จะตามมา ภาคการศึกษาเป็นอีกภาคส่วนหนึ่ง

ที่เกิดการปรับตัวครั้งใหญ่ท่ัวโลกและในประเทศไทย โดยเฉพาะ 

การปิดโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่ท�าให้ทั้งภาคนโยบาย โรงเรียน 

ครู นักเรียน และนักศึกษา ต้องหันมาใช้การเรียนการสอนทางไกล

อย่างเร่งด่วน ชวนให้หลายคนคิดว่า เมื่อโควิด-19 ผ่านไป  

การเรยีนรูท้างไกลและการใช้เทคโนโลยเีพือ่การเรยีนรูจ้ะกลายเป็น

ความปกตใิหม่ของการศกึษาไทย  ซึง่แนวทางจดัการเรียนรูอ้อนไลน์

ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศข้ึนอย่างมากมาย ดังน้ัน 

ครูผู้สอนในฐานะผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นักเรียนต่างก็มีการ 

ปรับตัว และเตรียมทักษะเพื่อรับมือกับแนวทางการจัดการเรียนรู้

แบบใหม่อย่างทันท่วงที พร้อมรับกับสถานการณ์ความไม่แน่นอน 

ที่อาจเกิดขึ้นได้อยู่เสมอสอดคล้องกับ พัชราภรณ์  ดวงชื่น (2563) 

กล่าวว่า วิกฤตโควิด-19 ในครั้งนี้เป็นโอกาสส�าคัญในการจัดการ

ศกึษาตามวิถ ี New Normal ทีเ่ป็นการปรบัเปล่ียนแนวคดิครัง้ใหญ่

ที่ต้องสอดคล้องและเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยควร

ด�าเนินการเร่ืองหลักสูตรปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 

และสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทราบ เพิ่มความยืดหยุ่นของ

โครงสร้างเวลาเรียนและความหลากหลายของรูปแบบการเรียนรู้ 

ส�าหรับการประเมินเป็นการประเมินเพื่อรับผิดรับชอบ  และควรให้

น�้าหนักการประเมินโอกาสทางการเรียนของผู้เรียนมากกว่าการวัด

ความรู้ด้วยคะแนนสอบ สิ่งที่ส�าคัญคือ การเตรียมความพร้อมทั้ง

ทางด้านร่างกายและจิตใจของผู้สอนและผู้เรียนในการรับมือกับ                         

New Normal ของการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู ้

ของเราทุกคน รวมถึงการบริหารจัดการศึกษาท่ีไม่เหมือนเดิม 

อกีต่อไป ซึง่สอดคล้องกบั  สุวมิล มธรุส (2564) กล่าวว่า สถานการณ์

การแพร่ระบาดของวกิฤต COVID-19 มกีารการยกระดบัการประเมนิ 

เพื่อการพัฒนาและไม่ให้นักศึกษาเสียโอกาสพัฒนาความรู้และ 

ทกัษะ โดยเฉพาะความรูด้้านภาษาและการค�านวณ แม้ไม่มโีควดิ-19 

ระบบการศึกษาไทยก็ก�าลังเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จากปัจจัย

ขับเคลื่อนจ�านวนมากทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม เช่น โครงสร้าง

ประชากรที่เปลี่ยนแปลง ด้านเทคโนโลยี Disruptive Technology 

ที่ท�าให้ทักษะที่เป็นความต้องการเปลี่ยนไป และด้านการเมือง 

การปกครอง เช่น การด�าเนินนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

เป็นต้น  โควิด-19 เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ท�าให้การเปลี่ยนแปลงที่รอ

ท�าอยู่ให้เกิดขึ้นเร็วขึ้น เช่น การน�าเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้มาใช้                                 

ในวงกว้างยิ่งขึ้น

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของวิกฤต COVID-19  

ไม่สามารถจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนปกติเหมือนเดิม ผู้จ�าเป็นต้อง

ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนแบบปกติเป็นการจัดการเรียนรู้แบบ

ผสมผสาน ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างการเรียนแบบเผชิญหน้า

กบัการเรยีนผ่านระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ หรอืการเรยีนออนไลน์

โดยผูส้อนน�าเสนอเนือ้หาบทเรยีนผ่านเทคโนโลยผีนวกกบัการสอน

แบบเผชิญหน้าการผสมผสานทฤษฎี/ระบบการเรียนรู้ และวิธีสอน

ที่หลากหลาย ในการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

สูงสุด (ทิศนา  แขมมณี, 2564) ได้กล่าวว่า รูปแบบของ Blended 

learning ซึ่งมี 6 Model ได้แก่ Model 1 : Face to Face Driver 

การเรียนแบบเผชิญหน้าในช้ันเรียน ร่วมกับการเรียนรู้ออนไลน์ 

ในประเดน็ทีก่�าหนด Model 2 : Rotation การหมนุเวยีนกนัเรยีนรู้ 

เนื้อหาต่าง ๆ ตามที่ก�าหนด โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนใช้เวลาเรียนรู้ 

มากน้อยได้ตามความสามารถของตน Model 3 : Flex การผสม

ผสานรูปแบบและวิธกีารสอนหลากหลายในการจดัการเรยีนรูใ้ห้แก่

ผู้เรียน Model 4 : Online Lab การเรียนออนไลน์ที่มีการใช้ 

ห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศเต็มรูปแบบ โดยมีครูและ

ผู้เชี่ยวชาญให้ความช่วยเหลือและอ�านวยความสะดวก Model 5 : 

Self Blended การเรยีนในระดบัอดุมศกึษาทีผู้่เรยีนเรยีนด้วยตนเอง 

โดยสืบค้นข้อมูลจากสถาบันต่าง ๆ ที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง

กัน โดยมีโปรแกรมและผู้ควบคุมหลักอยู่ที่ห้องปฏิบัติการตาม 

โมเดล 4 คอยอ�านวยความสะดวกในการเรียนรู้ของผู้เรียน และ 

Model 6 : Online Driver การเรียนออนไลน์เต็มรูปแบบที่ผู้เรียน

ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศอย่างเต็มที่ในการเรียนรู้

 ในช่วงการระบาดของโควิด 19 ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น 

ท�าให้การเรียนการสอนมีการปรับเปลี่ยน ซึ่งมีผลงานวิจัยของ  

ลอริโก้ ดีเอส, โนเอลเอส. ซาบาริลโล และโจอี้ มาร์ค ดิแอซ (Lorico 

DS.Lapitan, Jr., Cristina E.Tiangco, Divine Angela G.  

Sumalinog, Noel S. Sabarillo, and Joey Mark Diaz, 2564) 

ได้ศึกษาเรื่อง “An Effective Blended Online Teaching and 

Learning Strategy during the COVID-19 Pandemic”  

ผลการวจิยัพบว่า การเปลีย่นการเรยีนรูแ้ละการสอนในช่วงการระบาด 

ของโควิด 19 ได้น�าความท้าทายอย่างแท้จริงเกี่ยวกับผู้สอนและ

นักศึกษา ความจริงความยุ่งยากเหล่านี้ในการสอนหลักสูตรเคม ี

ในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย Santo Tomas เป็นการผสม

ผสานกลยุทธ์การเรียนรู้ในบริบทของการเรียนการสอนของเคมี

กายภาพ 1 เคมวีเิคราะห์ส�าหรบันกัศึกษาวิศวกรรมเคมี ทีถ่กูก�าหนด

ไว้ซึง่ได้มกีารเสนอกลยทุธ์ทางออนไลน์ ทีจ่ะอ�านวยความสะดวกและ 

เปลี่ยนผ่านรูปแบบเดิม คือ Face to Face ไปสู่การสอนออนไลน์

อย่างเต็มตัว กลยุทธ์การเรียนรู้แบบผสมผสาน 5 องค์ประกอบ คือ 

การค้นพบ (Discover) การเรยีนรู ้(Learn) การฝึกปฏบิตั ิ(Practice)                          

การร่วมมือ (Collaborate) และการประเมิน (Assess) โดยใช ้

ช่ือย่อกลยทุธ์การเรยีนรูแ้บบผสมผสานว่า “DLPCA” ส่วนของเวลา

ทีไ่ม่ประสานกนัของการสอน (Asynchronous Learning)  มีความ

ส�าเร็จผ่านทางการเผยแพร่ของการจดัท�าบนัทกึวดิโีอการสอนไว้ก่อน
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บนทางยูทูบเพื่ออนุญาตให้นักศึกษาได้เรียนและมีความก้าวหน้า 

ในการเรียนรู้ของนักศึกษาด้วยตนเอง ส�าหรับในส่วนของการสอน

ในช่วงเวลาเดียวกัน จะมีการบริหารจัดการโดยการใช้แพลตฟอร์ม 

video conferencing เช่น Zoom หรือ Google Meet กลยุทธ์ 

DLPCA ถูกน�าเสนอและอภิปรายไปยังนักศึกษาเพื่อน�าสู่การปฏิบัติ 

การวเิคราะห์ ของประสบการณ์การเรยีนรูแ้ละการสอนบนฐานของ 

3 ตวัชีว้ดั 1) ประสบการณ์การเรยีนรูข้องนกัศึกษา 2) ผลการปฏบิตัิ

ทางวิชาการของนักศึกษา และ 3) การสังเกตผู้สอนซึ่งแสดงให้เห็น

ว่ากลยุทธ์การเรียนรู้แบบผสมผสาน “DLPCA” ผลการวิจัยพบว่า  

มผีลกระทบเชงิบวกต่อนกัศกึษาและอาจารย์ผูส้อน  มคีวามท้าทาย  

เป็นความมีเสถียรภาพของการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต และความ

เชี่ยวชาญของอาจารย์ผู้สอนกับความพร้อมในเครื่องมือการสอน 

บนอินเทอร์เน็ต เช่น video conferencing software ซึ่งท�าให ้

ผู้วิจัยเห็นแนวทางในการน�าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในรายวิชา 

ทีจ่ะสอนในภาคการศึกษาที ่1 ปีการศกึษา 2564 อย่างมปีระสิทธภิาพ 

โดยอาจารย์ผูส้อนจะต้องหาแนวทางในการจดักจิกรรมให้นกัศึกษา

กับนักศึกษามีปฏิสัมพันธ์กัน และการรักษาประโยชน์ของนักศึกษา  

รวมถงึการนดัหมายระหว่างชัน้เรยีนออนไลน์ การส�ารวจได้ชีใ้ห้เหน็

ว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกับกลยุทธ์การเรียนรู้แบบ 

ผสมผสาน “DLPCA” ดังน้ันกลยุทธ์น้ีจึงสามารถมาเป็นแนวทาง 

ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ท่ีมีประสิทธิภาพ  

ในการสอนออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบในระดับปริญญาตรี ทั้งหมด

เป็นข้อค้นพบและการท�าความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในการศึกษานี้ที่จะ

เพิ่มมูลค่าทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการสอนแบบผสมผสานในช่วง

หลังโควิด 19 ในการศึกษาต่อไป  

 จากเหตผุลดงักล่าวผูว้จิยัจงึสนใจในการจดัการเรยีนรูแ้บบ

ผสมผสาน ในระบบออนไลน์ยุคปกติใหม่ โควิด-19 โดยใช้กลยุทธ์

การเรียนรู้แบบผสมผสาน “DLPCA” และใช้รูปแบบ Blended 

learning ใน Model 6 : Online Driver การเรียนออนไลน์ 

เต็มรูปแบบที่ผู ้เรียนใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 

อย่างเต็มที่ในการเรียนรู้ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ที่เรียน

รายวิชาวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  ซึ่งในแต่ละห้องเรียนมีนักศึกษา

คละความสามารถ ต้องการศกึษาผลการจดัการเรยีนรูแ้บบผสมผสาน 

ในระบบออนไลน์ยุคปกติใหม่โควิด-19 ที่จะส่งผลต่อความสามารถ                

ในการเรียนรู้ของนักศึกษาครูได้มากน้อยเพียงใด

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรู ้ของ

นักศกึษาครูทีไ่ด้รับการจดัการเรียนรูแ้บบผสมผสาน ในระบบออนไลน์ 

ยุคปกติใหม่ โควิด-19 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม

 2. ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาครูที่มีต่อการจัด 

การเรียนรู้แบบผสมผสาน ในระบบออนไลน์ยุคปกติใหม่ โควิด-19 

ขอบเขตของการวิจัย
 1.	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

  1.1 ประชากรได้แก่นกัศึกษาระดบัปรญิญาตรปีีที ่2 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม

ราชปูถมัภ์ จงัหวัดปทมุธาน ีสาขาวชิาชวีวทิยาและวทิยาศาสตร์ทัว่ไป  

และสาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป จ�านวน 2 ห้องเรียน 

จ�านวน 32 คน ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาระดับ

ปริญญาตร ีปีที ่2 คณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชปูถมัภ์ จงัหวดัปทมุธานี ในภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 

2564 ที่เรียนรายวิชาวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ รหัสวิชา ETP 205 

จ�านวน 2 ห้องเรียน จ�านวน 32 คน ซึ่งในแต่ละห้องเรียนมีนักศึกษา

ครูคละความสามารถ

  1.2 กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี ้เป็นนกัศกึษา

ระดับปริญญาตรีปีที่ 2 สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ท่ัวไป  

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

เรียนรายวิชาวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  รหัสวิชา ETP 205 จ�านวน 

1 ห้อง จ�านวน 18 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster 

Random Sampling) จากที่ผู้วิจัยสอน 2 ห้อง สุ่มโดยใช้ห้องเรียน

เป็นหน่วยการสุ่มด้วยวิธีจับสลากมา 1 ห้อง

 2.	 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

  2.1 ตวัแปรต้น คอื การจัดการเรยีนรู้แบบผสมผสาน 

ในระบบออนไลน์ยุคปกติใหม่ โควิด-19  

  2.2 ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการเรียนรู ้

ของนักศึกษาครู และความพึงพอใจของนักศึกษาครู 

วิธีด�าเนินการวิจัย
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพ

 1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ในระบบ

ออนไลน์ยุคปกติใหม่ โควิด-19 รายวิชาวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้

ของนักศึกษาครู ระดับชั้นปริญญาตรี จ�านวน 12 แผน แผนละ  

4 ชั่วโมง โดยในแต่ละแผนจะเป็นการเรียนออนไลน์ ซี่งมีขั้นตอน

การสอน 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การเรียนรู้ (Learn) ขั้นตอน           

ที่ 2 การร่วมมือ (Collaborate) ขั้นตอนที่ 3 การฝึกปฏิบัติ  

(Practice) ขั้นตอนที่ 4 การค้นพบ (Discover) และขั้นตอนที่ 5 

การประเมนิ (Assess) น�าไปให้ผูเ้ชีย่วชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบเนือ้หา

คุณภาพของแผน ความเหมาะสม ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาโดยใช้

แบบประมาณค่า 5 ระดับ ตามมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert scale) 

โดยภาพรวม พบว่า ทุกองค์ประกอบในแผนการจัดการเรียนรู้ 

แบบผสมผสาน ในระบบออนไลน์ ยุคปกติใหม่ โควิด-19 มีความ

เหมาะสมหรือสอดคล้องกันในระดับมากที่สุด ( X ̅     = 4.40, S.D. = 

0.89) 
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 2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการเรียนรู ้ของ

นักศึกษาครู ได้แก่ แบบทดสอบวัดความสามารถในการเรียนรู้  

รายวิชาวิธวิีทยาการจดัการเรยีนรู ้แบบเลอืกตอบ 5 ตวัเลอืก จ�านวน 

60 ข้อ 60 คะแนน ผู้วิจัยน�าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 3 ท่าน  

ตรวจสอบความตรงตามเชงินยิามศพัท์ เพ่ือพจิารณาความเหมาะสม

ของข้อค�าถาม ได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67 - 1.00 น�าแบบทดสอบ

วัดความสามารถในการเรียนรู้รายวิชาวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  

ไปทดลองใช้กบันกัศกึษาทีเ่คยเรยีนรายวชิานีแ้ล้ว น�าผลการวเิคราะห์ 

หาคุณภาพแบบทดสอบวัดความสามารถในการเรียนรู้ มีค่าความ

ยากง่าย (p) อยูร่ะหว่าง 0.35 - 0.65 ค่าอ�านาจจ�าแนก (r) อยูร่ะหว่าง 

0.38 - 0.75 ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบ 

วดัความสามารถในการเรยีนรู ้เท่ากบั 0.92 (ชศูร ี วงศ์รตันะ, 2560)

 3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ 

การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ในระบบออนไลน์ยุคปกติใหม่  

โควิด-19 ซึ่งมีลักษณะของค�าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating scale) 5 ระดับ ตามแนวทฤษฎีของลิเคิร์ท (Likert, อ้างอิง

จาก ชูศรี  วงศ์รัตนะ, 2560) ผู้วิจัยน�าแบบสอบถามความพึงพอใจ

ของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ในระบบ

ออนไลน์ยุคปกติใหม่ โควิด-19 ไปให้ผู้เช่ียวชาญ จ�านวน 3 ท่าน 

ตรวจสอบความตรงตามเชิงนิยามศัพท์ ผลการพิจารณาค่าดัชนี 

ความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 - 1.00 น�าแบบสอบถาม

ความพงึพอใจของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนรูแ้บบผสมผสาน 

ในระบบออนไลน์ยุคปกติใหม่ โควิด-19  ไป Try Out กับนักศึกษา

ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 30 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น ตาม 

วิธีการของครอนบัค Cronbach) โดยหาค่าแอลฟาสัมประสิทธิ ์

ของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา ได้ค่าความเช่ือม่ัน

เท่ากับ 0.87

การเก็บรวบรวมข้อมูล
 ในการวิจัยครั้งนี้ เป ็นการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi- 

Experimental Research) ซึ่งด�าเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มเดียว One-Group Posttest Only Design คือ ทดลองสอน

กลุ่มเดยีว และมกีารเกบ็ข้อมลูหลังการทดลองสอนในภาคการศึกษา

ที ่1 ปีการศึกษา 2564  โดยใช้แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบผสมผสาน 

ในระบบออนไลน์ยุคปกติใหม่ โควิด-19 จ�านวน 12 แผน และมีการ

ทดสอบ 4 ชั่วโมง  

X  		O

    X แทนการจดัการเรยีนรูแ้บบผสมผสาน ในระบบ

ออนไลน์ยุคปกติใหม่ โควิด-19 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

    O แทนประเมินความสามารถในการเรียนรู้ และ

ความพึงพอใจของนักศึกษาครู หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 

ผสมผสานในระบบออนไลน์ยุคปกติใหม่ โควิด-19 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

 ผู้วิจัยท�าการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

 1. การวเิคราะห์ข้อมลูพืน้ฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ 

และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

   ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการ

เรียนรู้แบบผสมผสาน ในระบบออนไลน์ ยุคปกติใหม่ โควิด-19  

ที่ได้จากการน�าแบบสอบถามความพึงพอใจไปให้นักศึกษาครูท�า 

แบบสอบถามหลังจากที่ได้รับการจัดการเรียนรู ้แบบผสมผสาน  

ในระบบออนไลน์ยุคปกติใหม่ โควิด-19 ด้วยการหาคะแนนเฉลี่ย 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 2. การทดสอบค่าที 

  การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียที่ได้จากแบบทดสอบ

วัดความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาครู ระดับปริญญาตรี  

หลังได้รับการจัดการเรียนรู ้แบบผสมผสาน ในระบบออนไลน ์

ยุคปกติใหม่ โควิด-19 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม ซึ่งเป็น

เกณฑ์ทีน่่าพอใจในรายวชิานี ้ด้วยการทดสอบค่าท ี(t-test for one 

sample)

ผลการวิจัย
 ผู้วิจัยขอน�าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตามล�าดับดังนี้

ตารางที่	1  แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยท่ีได้จากแบบทดสอบวัดความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาครู ระดับปริญญาตรี  

  หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ในระบบออนไลน์ยุคปกติใหม่ โควิด-19 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม

                                                                                                                            N = 18

คะแนนความสามารถ

ในการการเรียนรู้

ร้อยละ	70	ของคะแนนเต็ม	60	คะแนน	=	42	คะแนน

X ̅ S.D. df t Sig.

44.11 0.97 17 9.173* .000

* มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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 จากตารางที่ 1 พบว่า คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการ

เรยีนรู้ของนกัศกึษาครู ระดบัปรญิญาตร ีหลงัได้รบัการจดัการเรยีนรู้ 

แบบผสมผสาน ในระบบออนไลน์ยุคปกติใหม่ โควิด-19 มีคะแนน

เฉลี่ยเท่ากับ 44.11 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 73.52 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์

ที่ก�าหนดไว้ คือ ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม แสดงว่า คะแนนความ

สามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาครู ระดับปริญญาตรี หลังได้รับ

การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ในระบบออนไลน์ยุคปกติใหม่  

โควดิ-19 สงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเตม็ อย่างมนียัส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 

ตารางที่	2  คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน  

  ในระบบออนไลน์ยุคปกติใหม่ โควิด-19 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รายวิชาวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้

ข้อ ค�าถาม N X ̅ S.D. ระดับ

1 อาจารย์ชี้แจงรายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอนให้นักศึกษาทราบในห้องเรียน

ออนไลน์ยุคปกติใหม่โควิด-19   

18 4.56 0.51 ดีมาก

2 อาจารย์เปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการเรียนการสอน 

ในห้องเรียนออนไลน์ยุคปกติใหม่โควิด-19 เช่น ร่วมก�าหนดกิจกรรมการเรียนการสอน/

การวัดผลและประเมินผล เป็นต้น

18 4.61 0.50 ดีมาก

3 อาจารย์จัดการเรียนการสอนตามรายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอนที่ก�าหนดไว้

ในห้องเรียนออนไลน์ยุคปกติใหม่โควิด-19 

18 4.61 0.50 ดีมาก

4 อาจารย์มีการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ในระบบออนไลน์ยุคปกติใหม่ โควิด-19 เช่น 

ฝึกปฏบิตัจิรงิ อภปิรายกลุม่ น�าเสนอผลงาน และทดลองสอนในห้องเรยีนออนไลน์  เป็นต้น

18 4.56 0.51 ดีมาก

5 อาจารย์มีการใช้วธิกีารสอนและสือ่การสอนทีห่ลากหลาย สอดคล้องกบัเนือ้หาวชิา บรบิท 

และสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ตามความต้องการ และความถนัดของนักศึกษาในห้องเรียน

ออนไลน์ยุคปกติใหม่โควิด-19

18 4.72 0.46 ดีมาก

6 อาจารย์แนะน�าแหล่งการเรยีนรูอ้ย่างหลากหลายให้กบันกัศกึษาทีเ่หมาะสมกบัการเรยีน

การสอนในห้องเรียนออนไลน์ยุคปกติใหม่โควิด-19

18 4.56 0.51 ดีมาก

7 อาจารย์เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างการจัดการ

เรียนรู้แบบผสมผสาน ในระบบออนไลน์ยุคปกติใหม่ โควิด-19 

18 4.56 0.62 ดีมาก

8 อาจารย์ก�าหนดให้นักศึกษาได้ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นเพื่อการเรียนรู้ ในการจัดการ 

เรียนรู้แบบผสมผสาน ในระบบออนไลน์ยุคปกติใหม่ โควิด-19 

18 4.56 0.62 ดีมาก

9 อาจารย์ก�าหนดให้นกัศกึษาได้ศกึษาค้นคว้าและน�าความรูม้าวเิคราะห์ สังเคราะห์ ประเมนิ

และ/หรือ สร้าง พัฒนาความรู้ใหม่ด้วยตนเองในห้องเรียนออนไลน์ยุคปกติใหม่ โควิด-19 

18 4.72 0.46 ดีมาก

10 อาจารย์ได้ตรวจผลงานและแจ้งผลให้นักศึกษาทราบเพื่อการปรับปรุงแก้ไขในห้องเรียน

ออนไลน์ยุคปกติใหม่ โควิด-19 

18 4.67 0.49 ดีมาก

11 อาจารย์แนะน�าต�าราหลักหรือเอกสารประกอบการสอนได้สอดคล้องกับเนื้อหาใน

ห้องเรียนออนไลน์ยุคปกติใหม่ โควิด-19 

18 4.56 0.62 ดีมาก

12 อาจารย์มมีนษุยสมัพนัธ์ และให้ค�าปรกึษาแก่นกัศกึษาอย่างเป็นกันเอง มคีวามเหมาะสม

กับห้องเรียนออนไลน์ยุคปกติใหม่โควิด-19 

18 4.67 0.59 ดีมาก

13 อาจารย์ท�าการวัดผล และประเมินผลได้สอดคล้องและครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของ

การเรียนการสอนเหมาะสมกับห้องเรียนออนไลน์ยุคปกติใหม่ โควิด-19 

18 4.72 0.46 ดีมาก

14 อาจารย์เข้าสอนสม�่าเสมอ และตรงต่อเวลาในห้องเรียนออนไลน์ยุคปกติใหม่ โควิด-19 18 4.56 0.62 ดีมาก

15 นกัศกึษามคีวามรูส้กึทีด่ต่ีอการจดัการเรยีนรูแ้บบผสมผสานในระบบออนไลน์ยคุปกติใหม่ 

โควิด-19 ที่อาจารย์สอนในวิชานี้

18 4.50 0.62 ดีมาก

เฉลี่ยรวม 18 4.61			 0.54 ดีมาก
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 จากตารางที ่2 พบว่า หลงัจากทีน่กัศกึษาครไูด้รบัการจดั 

การเรียนรู้แบบผสมผสานในระบบออนไลน์ยุคปกติใหม่ โควิด-19  

ในรายวิชาวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ โดยภาพรวมผลการศึกษา 

ค่าเฉลีย่ความพึงพอใจ อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ ( X ̅      = 4.61, S.D. = 0.54)  

เมือ่พจิารณารายข้อท่ีมค่ีาเฉลีย่ระดบัความพึงพอใจสงูทีส่ดุ มีค่าอยู่

ในระดับมากที่สุด คือ อาจารย์มีการใช้วิธีการสอนและสื่อการสอน 

ที่หลากหลายสอดคล้องกับเน้ือหาวิชา บริบท และสภาพแวดล้อม

ปัจจบุนั ตามความต้องการ และความถนดัของนกัศกึษาในห้องเรยีน

ออนไลน์ยุคปกติใหม่ โควิด-19 ( X ̅     = 4.72, S.D. = 0.46) อาจารย์

ก�าหนดให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าและน�าความรู ้มาวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ ประเมินและ/หรือ สร้าง พัฒนาความรู้ใหม่ด้วยตนเอง

ในห้องเรียนออนไลน์ยคุปกติใหม่ โควิด-19 ( X ̅     = 4.72, S.D. = 0.46)  

และอาจารย์ท�าการวัดผล และประเมินผลได้สอดคล้อง และ

ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนเหมาะสมกับ

ห้องเรียนออนไลน์ยุคปกติใหม่โควิด-19 ( X ̅     = 4.72, S.D. = 0.46) 

รองลงมา ทีม่ค่ีาเฉลีย่ระดบัความพงึพอใจ มค่ีาอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 

คือ อาจารย์ได้ตรวจผลงานและแจ้งผลให้นักศึกษาทราบ เพื่อ 

การปรับปรุงแก้ไขในห้องเรียนออนไลน์ยุคปกติใหม่ โควิด-19  

( X ̅      = 4.67, S.D. = 0.49) อาจารย์มีมนษุยสมัพนัธ์ และให้ค�าปรกึษา

แก่นกัศกึษาอย่างเป็นกนัเอง มคีวามเหมาะสมกบัห้องเรยีนออนไลน์

ยุคปกติใหม่ โควิด-19 ( X ̅     = 4.67, S.D. = 0.59) และเมื่อพิจารณา

รายข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

ต�่าที่สุด มีค่าอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ นักศึกษามีความรู้สึกที่ดีต่อ 

การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ในระบบออนไลน์ยุคปกติใหม่  

โควิด-19 ที่อาจารย์สอนในวิชานี้ ( X ̅     = 4.50, S.D. = 0.62) 

สรุปผลการวิจัย
 1. หลังเรียนนักศึกษาครู ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ

ผสมผสาน ในระบบออนไลน์ยุคปกติใหม่ โควิด-19 มีความสามารถ

ในการเรียนรู้ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็มอย่างมี 

นัยส�าคัญทางสถิตที่ระดับ .05

 2. ความพึงพอใจของนักศึกษาครู หลังจากที่ได้รับ 

การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน  ในระบบออนไลน์ยุคปกติใหม่  

โควิด-19 โดยภาพรวมผลการศึกษาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู ่

ในระดับมากที่สุด ( X ̅     = 4.61, S.D. = 0.54)  

อภิปรายผลการวิจัย
 การวจิยัเร่ือง ผลการจดัการเรยีนรูแ้บบผสมผสาน ในระบบ 

ออนไลน์ยุคปกติใหม่โควิด-19 ท่ีมีต่อความสามารถในการเรียนรู ้

ของนักศึกษาครู ผู้วิจัยขออภิปรายผลได้ดังนี้

 1. ความสามารถในการเรยีนรูข้องนกัศกึษาคร ู นกัศกึษา

ครูกลุ่มตัวอย่างที่ใช้การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ในระบบ

ออนไลน์ยุคปกติใหม่โควิด-19 โดยมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถ 

ในการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม   

อาจเป็นเพราะผู้วจิยัใช้รปูแบบของ Blended learning ใน Model 6 : 

Online Driver การเรียนออนไลน์เต็มรูปแบบที่ผู้เรียนใช้เทคโนโลยี

คอมพวิเตอร์และสารสนเทศอย่างเตม็ทีใ่นการเรยีนรู ้ซึง่เป็นการเตรยีม 

ความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจของผู้สอนและผู้เรียน 

ในการรับมือกับ New Normal ของการศึกษาที่เปล่ียนแปลง 

รปูแบบการเรยีนรูไ้ป รวมถงึการบรหิารจดัการศึกษาทีไ่ม่เหมอืนเดมิ

อกีต่อไป ซ่ึงสอดคล้องกบัสุวมิล  มธรุส (2564) กล่าวว่า สถานการณ์

การแพร่ระบาดของวิกฤต COVID-19 มีการยกระดับการประเมิน

เพือ่การพฒันาและไม่ให้นกัศึกษาเสยีโอกาสพฒันาความรูแ้ละทกัษะ

แม้ไม่มีโควิด-19 ระบบการศึกษาไทยก็ก�าลังเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด

เวลา เนื่องจากปัจจัยขับเคล่ือนจ�านวนมากทั้งด้านเศรษฐกิจ  

ด้านสังคม เช่น โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลง ด้านเทคโนโลยี 

Disruptive Technology ที่ท�าให้ทักษะที่เป็นความต้องการ 

เปล่ียนไปทั้งอาจารย์และนักศึกษามีการปรับตัวจึงท�าให้ส่งผลให้

นักศึกษามีผลการเรียนรู้ดีด้วย นอกจากนี้ผู ้วิจัยจะเน้นกลยุทธ์ 

การเรียนรู้ (Learn) การฝึกปฏิบัติ (Practice) การการร่วมมือ  

(Collaborate) อาจส่งผลให้นักศึกษามีความสามารถในการเรียนรู้ 

มากขึ้น เนื่องจากนักศึกษาท�างานเป็นกลุ่ม  มีการช่วยเหลือกันและ

แบ่งหน้าที่กันสืบค้นหาข้อมูล ซึ่งสอดคล้องกับพัชราภรณ์  ดวงชื่น 

(2563) กล่าวว่า วกิฤตโควดิ-19 ในครัง้นีเ้ป็นโอกาสส�าคญัในการจัด 

การศึกษาตามวิถี New Normal ท่ีเป็นการปรับเปล่ียนแนวคิด 

ครั้งใหญ่ที่ต้องสอดคล้องและเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ของผู้เรียนได้

 2. ความพึงพอใจของนักศึกษาครู หลังจากได้รับการจัด 

การเรียนรู้แบบผสมผสานในระบบออนไลน์ยุคปกติใหม่ โควิด-19  

รายวิชาวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ โดยภาพรวมนักศึกษาครูมีความ

พงึพอใจอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ อาจเป็นเพราะผูวิ้จัยได้มกีารออกแบบ

กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันโดยท�างาน 

เป็นกลุ่ม  นักศึกษาครูร่วมกันคิด  ร่วมกันแก้ปัญหา และร่วมมือกัน

สืบค้นข้อมูลเป็นรายกลุ่ม แล้วร่วมกันสรุปพร้อมทั้งมีการน�าเสนอ 

ในห้องเรยีนออนไลน์ นกัศึกษาครใูนห้องเรยีนออนไลน์ มปีฏสิมัพนัธ์

กันระหว่างการน�าเสนองานของนักศึกษาครูในแต่ละกลุ่ม ซึ่งมี 

การใช้ค�าถามให้เพื่อนในห้องตอบค�าถาม และในขณะเดียวกัน 

เพื่อนในห้องเรียนออนไลน์มีการซักถามลุ่มนักศึกษาครูที่ก�าลัง 

น�าเสนองาน จงึท�าให้เกดิการแลกเปล่ียนเรยีนรูร้ะหว่างนกัศกึษาครู

ที่น�าเสนอกับเพื่อนในห้องเรียนออนไลน์อย่างต่อเน่ือง ในระหว่าง

จดัการเรยีนรูแ้บบผสมผสานในระบบออนไลน์ ยคุปกตใิหม่ โควดิ-19  

ซ่ึงผู้วิจัยใช้รูปแบบของ Blended learning ใน Model 6 :  

Online Driver การเรียนออนไลน์เต็มรูปแบบที่ผู้เรียนใช้เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศอย่างเต็มที่ในการเรียนรู้ โดยผู้วิจัย 

จะเน้นกลยุทธ์การเรียนรู ้ (Learn) การฝึกปฏิบัติ (Practice)  
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การร่วมมือ (Collaborate) ซึ่งสอดคล้องกับ Lorico DS, et al. 

(2021) ได้ศกึษาเรือ่ง “An Effective Blended Online Teaching 

and Learning Strategy during the COVID-19 Pandemic”  

ผลการวจิยัพบว่า กลยทุธ์การเรยีนรูแ้บบผสมผสาน 5 องค์ประกอบ 

คือ การค้นพบ (Discover) การเรียนรู้ (Learn) การฝึกปฏิบัติ 

(Practice) การร่วมมือ (Collaborate) และการประเมิน (Assess) 

นักศึกษาส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจกับกลยุทธ์ DLCPA ดังนั้น 

กลยุทธ์นี้จึงได้รับการพิจารณาถึงการจัดการและเป็นตัวเลือกท่ีมี

ประสทิธภิาพทีส่ามารถน�ามาปรบัไปสูก่ารสอนออนไลน์อย่างเต็มตัว

ไปสู่หลักสูตรการสอนเคมี ระดับปริญญาตรี นักศึกษาส่วนใหญ่ 

มคีวามพงึพอใจกบักลยทุธ์ DLCPA และดงัที ่Bruning, et al. (2004) 

กล่าวว่า หากผูส้อนมคีวามเช่ือในความสามารถของผูเ้รยีนซึง่ผูเ้รยีน

ทุกคนมีความสามารถอยู่ในตนเองเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ในตัว 

ผูเ้รยีน  ซึง่จะท�าให้ผูเ้รยีนเกดิความมัน่ใจในความสามารถของตนเอง

ก่อนเริม่การเรยีนการสอน  ทัง้นีก้ารสร้างความเชือ่มัน่นีจ้ะส่งผลต่อ

การตดัสนิใจในตวังานและความส�าเร็จในงานของผูเ้รยีนได้ ซึง่จะน�า

ไปสู่ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนอันเนื่องมาจากการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ของผู้สอนนั่นเอง ซ่ึงสอดคล้องกับ สุวรรณา   

จุ้ยทอง (2562) ได้ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัด

กจิกรรมการเรียนรู้เชิงผลติภาพ รายวชิาหลกัการจัดการเรยีนรู ้ คณะ

ครศุาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ 

จังหวัดปทุมธานี พบว่า นักศึกษาที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เชิงผลิตภาพ ในรายวิชาหลักการจัดการเรียนรู ้ โดยภาพรวม 

ผลการศึกษาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี 

การจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่น้นการฝึกปฏบิตัจิรงิและการมส่ีวนร่วม   

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

 1. การน�าการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ในระบบ

ออนไลน์ยคุปกตใิหม่ โควดิ-19 สามารถพฒันาความสามารถในการ

เรียนรู้ของนักศึกษาครูได้ดี ดังน้ันถ้าอาจารย์ท่ีสนใจจะน�าวิธีการ

จดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน ในระบบออนไลน์ยคุปกตใิหม่ โควดิ-19 

สามารถน�าไปประยกุต์ใช้ในการจดัการเรยีนรูใ้นรายวชิาต่าง ๆ  ได้ และ 

ควรน�าขั้นตอนการสอน 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การเรียนรู้ 

(Learn) ขั้นตอนที่ 2 การร่วมมือ (Collaborate) ขั้นตอนที่ 3  

การฝึกปฏิบัติ (Practice) ขั้นตอนที่ 4 การค้นพบ (Discover) และ

ขั้นตอนท่ี 5 การประเมิน (Assess) ไปใช้ได้เลยหรืออาจปรับ 

บางกิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละสถาบันการศึกษาน้ัน  

และควรศึกษาขั้นตอนในการจัดกิจกรรมในแต่ละกิจกรรมให้เข้าใจ

ชดัเจน จะส่งผลผูเ้รียนเกดิการเรยีนรูท้ีแ่ท้จรงิและเกดิความพงึพอใจ

ต่อการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วย

 2. คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานผลิต

บัณฑิตวิชาชีพครูให้กับนักศึกษาที่มีความประสงค์ท่ีจะเป็นครู 

อาจารย์ควรให้โอกาสกับนักศึกษาได้มีการออกแบบกิจกรรม 

การเรียนรู้ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างหลากหลายในรายวิชาชีพครู 

พร้อมทั้งให้โอกาสในการน�าแผนการจัดการเรียนรู้ได้ทดลองสอน 

ในห้องเรียนออนไลน์ อาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลับให้นักศึกษา 

ในห้องเรียนออนไลน์ร่วมกันสะท้อนคิด มีการฝึกปฏิบัติ ส่งผลให้

นกัศกึษากจ็ะค้นพบ (Discover) โดยผ่านประสบการณ์การทดลองสอน 

และมีการประเมิน (Assess) ด้วย

 3. การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ในระบบออนไลน์

ยุคปกติใหม่ โควิด-19 การสอนในแต่ละขั้นตอน ควรเปิดโอกาสให้

นักศึกษาได้แสดงความรู้ ความสามารถในการน�าเสนอองค์ความรู้

ต่าง ๆ ที่นักศึกษาได้สร้างข้ึนในระหว่างการจัดกิจกิจกรรมทั้ง  

5 ขั้นตอน จัดเวทีในห้องเรียนออนไลน์ได้น�าเสนอผลงาน เป็นการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน และส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของ

นักศึกษาอีกด้วย

 4. การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ในระบบออนไลน์

ยุคปกติใหม่ โควิด-19 อาจารย์ควรศึกษากิจกรรมการเรียนรู้ที่เอ้ือ

ต่ออุปกรณ์ใช้งานของนักศึกษาทั้งคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แท็บเล็ต 

ความพร้อมของอุปกรณ์ การเรียนของนักศึกษา ดังนั้นอาจารย์ควร

มคีวามยดืหยุน่ และเปิดโอกาสขยายเวลาในการส่งงาน และก�าหนด

เกณฑ์การส่งงานที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน

 5. ควรมีการวัดผลประเมินผลนักศึกษาเป็นรายบุคคล

หลังจากที่นักศึกษาน�าเสนอผลงาน และให้นักศึกษาร่วมกันสรุป

ความรู ้ อาจเป็นการตัง้ค�าถามกระตุน้ความคิดชว่ยพัฒนาการเรยีน

ของนักศึกษา

 6. การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ในระบบออนไลน์

ยุคปกติใหม่ โควิด-19 อาจารย์ควรมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยี เพื่อสามารถประยุกต์ความรู้และสามารถแก้ไขปัญหา 

ที่เกิดขึ้นในระหว่างการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรู ้แบบผสมผสาน  

ในระบบออนไลน์ยุคปกติใหม่ โควิด-19 ไปใช้ในการจัดการเรียนรู ้

ในระดับชั้นอื่น 

 2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู้ 

แบบผสมผสาน ในระบบออนไลน์ยุคปกติใหม่ โควิด-19 กับการจัด 

การเรียนรู้แบบอื่น ๆ บนเว็บไซต์
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บทคัดย่อ
 การศึกษาสมรรถนะการสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูนาฏศิลป์ มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อศึกษาสมรรถนะของ 

ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาท่ีส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ และเพื่อเป็นแนวทางก�าหนดสมรรถนะการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

การจดัการเรยีนรูใ้นระดบัอดุมศึกษาทีส่�าคญัของครผููส้อนนาฏศลิป์ ซึง่จากการศกึษาจากนโยบายการปฏริปูประเทศด้านการศกึษา นโยบาย

ระดับอุดมศึกษาด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ และการทบทวนงานวิจัย พบว่า สมรรถนะ 

การสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาที่ส�าคัญของครูผู้สอนนาฏศิลป์ ได้แก่ สมรรถนะส่วนบุคคล สมรรถนะ 

การจัดการเรียนรู้ สมรรถนะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี สมรรถนะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม สมรรถนะด้านความรู้และ 

การพัฒนาตนเอง

ค�าส�าคัญ : สมรรถนะครูนาฏศิลป์, การสร้างสรรค์นวัตกรรม  

Abstract
 The purposes of the study were to study the competency of teachers and educational personnel and to 

be a guideline on competence requirements for creating innovation in higher education learning management  

wich were important for dance teachers. According to Thailand’s education reform policy, higher education policy 

on teachers and educational personnel, learning management theory and a research review, it was found that  

the competencies in creating innovation in higher education learning management wich were important for dance 

teachers  were personal competency, learning management competency, information media and technology,  

learning and innovation competency, and knowledge and self-development competency.

Keywords : Competency of a dance teacher, creation innovation 
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บทน�า
 การสร้างคุณภาพด้านการศึกษาถือเป็นเป้าหมายส�าคัญ

ของการจัดการการศึกษาทุกระดับ และคุณภาพการศึกษาของ

ประเทศอนัเป็นความห่วงใยในระบบการศกึษาของพระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลท่ี 9 ทรงให้ข้อคิดในพระบรมราโชวาท  

ในพิธพีระราชทานปริญญาบตัร ณ วทิยาลยัวชิาการศกึษาประสานมติร 

12 ธันวาคม 2512 “งานด้านการศกึษาเป็นงานส�าคญัทีส่ดุอย่างหนึง่ 

ของชาติ เพราะความเจริญและความเสื่อมของชาติน้ันขึ้นอยู่กับ 

การศึกษาของพลเมืองเป็นข้อใหญ่ จึงต้องจัดการศึกษาให้เข้มแข็ง

ยิ่งขึ้น (สยามรัฐ, ออนไลน์) และพระราชด�ารัส พระราชทานแก่ 

ครูอาวุโส ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ 29 ตุลาคม 2522 “....ความเป็น

ครูนั้นประกอบขึ้นด้วยสิ่งที่มีคุณค่าสูงหลายอย่าง อย่างหนึ่งได้แก่ 

ปัญญา คือ ความรู้ที่ดี ประกอบด้วยหลักวิชาอันถูกต้องที่แน่นแฟ้น 

กระจ่างแจ้งในใจ รวมทั้งความฉลาดที่จะพิจารณาเรื่องต่าง ๆ  

ตลอดจนกิจที่จะท�า ค�าท่ีจะพูดทุกอย่างได้โดยถูกต้องด้วยเหตุผล

อย่างหนึ่ง ได้แก่ ความดี คือ ความสุจริต ความเมตตากรุณา เห็นใจ 

และปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยเสมอหน้า อีกอย่างหนึ่งได้แก่ ความ

สามารถที่จะเผื่อแผ่และถ่ายทอดความรู้ความดีของตนเอง ไปยัง 

ผูอ้ืน่ได้รับประโยชน์ด้วย...” (ทวศีกัดิ ์ อุน่จติตกุิล,  2561:  ออนไลน์)        

ด้วยพระราชด�าริและพระราชด�ารัสดังกล่าวได้ระบุได้ชัดเจนเรื่อง 

การพัฒนาประเทศ คือ ต้องพัฒนาคนและการพัฒนาคนอันเป็น

ทรัพยากรส�าคัญในการสร้างความก้าวหน้าของประเทศ คือ  

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้และปัญญา

พร้อมกับการถ่ายทอดความรู้ไปยังผู ้เรียนได้ด้วยความดีและ 

ความเมตตาต่อผู้เรียน

 นโยบายและแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 

ให้ความส�าคัญกับการศึกษาอันเป็นปัจจัยพื้นฐานของการพัฒนา

ประเทศ ประกอบด้วยนโยบายหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 

12 เรือ่ง โดยเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาครแูละบคุลากรการศกึษา

คอื ประเดน็พฒันาที ่1 การเตรยีมและพฒันาคนไทยสูศ่ตวรรษที ่21 

ประเด็นพัฒนาที่ 3 การผลักดันขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศไทย แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก�าลังคน

ของประเทศ พ.ศ. 2564-2570 ประเด็นพัฒนาที่ 4 ปฏิรูปกลไก 

การอุดมศึกษา แนวทางด�าเนินการที่ 4.1 ก�าหนดระบบที่เอื้อต่อ 

การพฒันาทกัษะและเพิม่ประสทิธภิาพของทกุช่วงวยั แนวทางที ่4.3 

ลงทุนในโครงข่ายอินเทอร์เน็ต เกตเวย์และเทคโนโลยีสื่อสารไร้สาย

ในระบบ 5G ให้สามารถสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขันทางเศรษฐกิจ สนับสนุนนโยบายด้านสังคม อาทิ การบริการ

ด้านการศึกษา (ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2562: ออนไลน์)  

ซึง่เป็นผลต่อการพฒันาศกัยภาพของครแูละบคุลากรทางการศึกษา

ในระดบันโยบายภาครฐับาลทีใ่ห้ความส�าคญัต่อการพฒันาประเทศ 

และเป็นผลสะท้อนให้ระดับกระทรวงและสภาวิชาชีพครูก�าหนด

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อการปฏิรูปการศึกษา

ทั้งหมด 7 เรื่อง จ�าแนกเป็น 29 ประเด็น ส�าหรับการสร้างศักยภาพ

ครูและบุคลากรการศึกษาในการสร้างสมรรถนะด้านการจัด 

การเรยีนการสอนในสถาบนัการศึกษาโดยตรงให้เหมาะสมกบับรบิท

ของสังคมและชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเรื่องประเด็นส�าคัญท่ีเก่ียวข้องกับ

การพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษา ได้แก่ เรื่องที่ 4 : การปฏิรูป

กลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู

และอาจารย์ ประเด็นคือ ประเด็นที่ 1 การผลิตครูและคัดกรองครู

เพื่อให้ได้ครูที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของประเทศและ 

มีจิตวิญญาณของความเป็นครู ประเด็นที่ 2 การพัฒนาวิชาชีพครู 

เรื่องที่ 5 : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนอง 

การเปล่ียนแปลงในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย ประเด็นที่ 1  

การปรับหลักสูตร พร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และ 

การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

ประเดน็ที ่2 การจดัการศกึษาเพ่ือเสรมิสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

ประเด็นที่ 3 การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับชาติและ

ระบบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ และประเด็นที่ 4 การพัฒนาคุณภาพ

ระบบการศึกษา เรื่องที่ 6 : การปรับโครงสร้างของหน่วยงาน 

ในระบบการศึกษาเพื่อบรรลุเป้าหมาย ในการปรับปรุงการจัด 

การเรียนการสอน และยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 

ประกอบด้วยประเด็นที่ 2 พื้นที่นวัตกรรมศึกษา และเรื่องท่ี 7 :  

การปฏริปูการศกึษาและการเรยีนรูโ้ดยการพลกิโฉมด้วยระบบดิจทิลั 

(Digitalization for Educational and Learning Reform) 

ประกอบด้วยประเด็นที่ 3 การพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัล  

(digital citizenship) ในด้านความฉลาดรู้ดิจิทัล (digital literacy) 

ความฉลาดรู้สารสนเทศ (information literacy) ความฉลาดรู้สื่อ 

(media literacy) เพือ่การรูว้ธิกีารเรยีนรู ้(learning how to learn) 

ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนการมีพฤติกรรมที่สะท้อนการรู้

กติกา มารยาท และจริยธรรมเกี่ยวกับการใช้ส่ือและการสื่อสาร 

บนอินเทอร์เน็ต (แผนอุดมศึกษา, 2564 : 25-26) จากการศึกษา

ของผู้วิจัยพบว่า ค�ากล่าวของบาร์เบอร์ (Barber, 2009) ที่ว่า 

“คุณภาพการศึกษาไม่สูงเกนิไปกว่าคุณภาพของคร”ู (The quality 

of an education system cannot exceed the quality of its 

teachers) แสดงให้เห็นว่า คุณภาพของการศึกษาย่อมขึ้นกับ

คุณภาพของครู น่ันคือ หากครูท�าหน้าที่ของครูได้อย่างมีคุณภาพ 

ย่อมเชื่อมั่นได้ว่าการศึกษาของชาติจะมีคุณภาพ ซึ่งผลการศึกษา 

พบว่า ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนแปรผันตามคุณภาพการสอนของคร ู

กล่าวคือ นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ เท ่ากัน เมื่อเรียนกับครูที่ม ี

ผลการปฏิบัติงานสูงจะมีคะแนนสูง ส่วนนักเรียนที่เรียนกับครูท่ีมี 

ผลการปฏิบัติงานต�่าจะมีคะแนนต�่า (จิติมา  วรรณศรี, 2552: 1-5)  

การศึกษาผลการประเมินภายนอกสถานศึกษาทั้งสามรอบ (พ.ศ. 

2544-2558) โดยส�านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมิน
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คุณภาพการศึกษาจะเห็นว่าคุณภาพการศึกษาโดยภาพรวมยังอยู ่

ในระดบัต�า่ ซ่ึงควรได้รบัการแก้ไขและการพฒันาอย่างเร่งด่วน ดงันัน้ 

ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานจงึด�าเนนิการเกีย่วกบั

โครงการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาตามโครงการยกระดับ

คณุภาพครูทัง้ระบบ เป็นการประเมนิสมรรถนะหลกั และสมรรถนะ

ประจ�าสายงานและการประเมนิความรูท้ีจ่�าเป็นในการพฒันาคณุภาพ 

การปฏิบัติงานตามต�าแหน่ง เพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษา 

ให้สูงขึ้น (ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2558,  

หน้า 8) ถ้าพิจารณาจากสมรรถนะดังกล่าวข้างต้น ครูส่วนใหญ่ผ่าน

เกณฑ์การประเมินสมรรถนะแล้ว ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาก็น่าจะ

ดีขึ้น แต่ปัจจุบันยังพบปัญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของเด็กไทย 

ต�่ากว่าเกณฑ์ (อ้างถึงในอริสา  นพคุณ และคณะ,  2561: 232-245) 

ผลการศกึษาส�ารวจข้อมลูเบือ้งต้นจากครูผูส้อนนาฏศลิป์ในสถาบนั

การศึกษาระดับอุดมศึกษาของผู้วิจัย พบว่า ครูผู้สอนมีสมรรถนะ 

ด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับ 

3 และ 4 เป็นส่วนมาก และครผููส้อนนาฏศลิป์มคีวามต้องการพฒันา

สมรรถนะด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน 

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 100 สรุปได้ว่าจากนโยบายและแผนการปฏิรูป

ประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 

การศึกษาระดับอุดมศึกษา และการศึกษารายงานการวิจัยเกี่ยวกับ

การพัฒนาและการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน พบว่า การพัฒนา

ทรพัยากรมนษุย์เพือ่การพฒันาและสร้างความก้าวหน้าของประเทศ

ด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีได้น้ัน ต้องให้ความส�าคัญและ

มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพครูและบุคลากรการศึกษา

ให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ตามนโยบายการพัฒนาประเทศ

อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม โดยภาพรวมสมรรถนะหลักของ 

ครผููส้อนทีม่คีวามสอดคล้องกนั คอื สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ 

อย่างสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยใีนการจดัการเรยีนรู้ การบรูณาการ 

การจัดการเรียนรู้ การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ 

รวมถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคลและความมีคุณธรรมจริยธรรม 

ซึ่งเป็นสมรรถนะตามที่กล่าวข้างต้น

 หัวใจส�าคัญของคุณภาพการศึกษา คือ คุณภาพการจัด 

การเรียนรู้ที่มีความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพผู้ให้ความรู้ คือ ครูและ

บุคลากรทางการศึกษาและคุณภาพผู้รับความรู้ คือ ผู้เรียน โดยมี 

องค์ประกอบที่มีคุณภาพ คือ องค์ความรู้หรือหลักสูตรและผล

สะท้อนกลับด้วยการวัดประเมินผล องค์ประกอบท้ังหมดสะท้อน 

ให้เหน็ถงึคณุภาพของมนษุย์ได้อย่างชดัเจน ดงันัน้ ในยคุปัจจบัุนและ

ในโลกอนาคตทีม่กีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ในทกุมติ ิโดยเฉพาะ 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจ 

สังคม วัฒนธรรมและการศึกษา โดยเฉพาะการจัดการเรียนรู้ 

ทีเ่กีย่วข้องกบัและมคีวามสมัพนัธ์ระหว่างสงัคม วฒันธรรม เทคโนโลยี 

และวิถีชีวิต จากนโยบายปฏิรูปประเทศผ่านกระทรวงศึกษาและ

กระทรวงวัฒนธรรม ก�าหนดให้หลักสูตรนาฏศิลป์เป็นการเรียนรู ้

เชิงศิลปวัฒนธรรมไทยที่สะท้อนถึงความเป็นไทย คือ การมีวิถีชีวิต 

ในสงัคมอย่างมวีฒันธรรมไทยเป็นการจดัการเรยีนการสอนทัง้ทฤษฎี

และปฏิบัติที่มีความเฉพาะเจาะจงและเป็นเอกลักษณ์เชิงปฏิบัต ิ

และสร้างสรรค์ ซึ่งจ�าเป็นต้องมีการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เพื่อให้ 

การเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเป็นไปอย่างมีคุณภาพตามกรอบ

แนวคิดที่ถูกต้องเหมาะสมกับหลักสูตรนาฏศิลป์ตามนโยบายระดับ

สถาบัน ระดับกระทรวงและระดับประเทศ รวมถึงการก�าหนดให้มี

แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ส�าคัญในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเน้น 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู ้จากการสร้างสมรรถนะการสร้างสรรค์

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูนาฏศิลป์ 

 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนาฏศิลป์ศึกษา  

โดยเฉพาะรายวิชานาฏศิลป์เป็นรายวิชาเน้นการจัดการเรียนรู ้

เพื่อการสร้างสรรค์การแสดงเป็นหลัก โดยเฉพาะการจัดการเรียน

การสอนที่มุ ่งเน้นให้ครูผู ้สอนมีแนวการสอนรูปแบบการปฏิบัติ  

การสาธติ และการบรรยายให้เหน็ภาพการปฏิบตัใิห้กบัผู้เรยีนปฏบัิติ

ตามครูผู้สอน รวมถึงการประเมินผลผู้เรียนโดยประเมินผลจาก 

การปฏิบัติตามการสอนและการสาธิตของครูผู ้สอนเป็นหลัก  

การเปลีย่นแปลงในศตวรรษที ่21 เน้นการใช้เทคโนโลยแีละการสร้าง

นวัตกรรมใหม่ ๆ เป็นหลักในทุกด้าน ส�าหรับการจัดการเรียน 

การสอนที่มีความหลากหลายทั้งวิธีการและรูปแบบรวมถึง 

การบูรณาการ และในสภาวะวิกฤตที่ท�าให้ครูผู ้สอนนาฏศิลป ์

ต้องปรบัตวัอย่างเฉยีบพลนัและมผีลท�าให้ไม่ทนัต่อการใช้เทคโนโลยี

บรูณาการเพือ่การจดัการเรยีนรูอ้ย่างสร้างสรรค์ในการจัดการเรียน

การสอนในความรับผดิชอบของครูผูส้อนในชัว่โมงเรยีนและนกัเรยีน

ชั้นเรียนนั้น ๆ แต่อย่างไรก็ตามครูผู้สอนนาฏศิลป์เลือกที่จะมีแนว

ปฏบัิตกิารสอนแบบเดมิ คอื การจดัการเรยีนการสอนเน้นการสาธติ

และปฏบิตัติามครผููส้อนเป็นหลกัในการใช้ระบบเทคโนโลยอีอนไลน์

เพื่อการสอนและการสาธิต และพบว่าผลการประเมินคุณภาพ 

การศกึษาจากรายงานการประเมนิผลของผู้ใช้บณัฑติปี 2562-2563 

ของวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ได้ผลสรุปภาพรวม คือ นักเรียน 

ส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู ้ในเชิงปฏิบัติที่เข้าถึงการแสดง

นาฏศลิป์ลดน้อยลง ความหลากหลายของการจัดการเรยีนการสอน

มีน้อย ความเข้าใจและการเข้าถึงรายวิชานาฏศิลป์ของนักเรียน

นกัศกึษาลดน้อยลง อนัเป็นปัญหาส�าคญัทีแ่สดงให้เหน็ถงึสมรรถนะ

ที่ส�าคัญส�าหรับการสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของคร ู

ที่ส ่ งผลต ่อผลสัมฤทธิ์การเรียนรู ้ของนักเรียนไม ่ว ่าจะเกิด 

การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ใดก็ตาม

 จากผลการรวบรวมข้อมูลการมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร

ระดับประเทศสู่แนวทางการปฏิบัติระดับองค์กรการศึกษาอย่าง

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จะเห็นได้ว่าความส�าคัญในการพัฒนา

บุคลากรได้ก�าหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์และแนวทางปฏิบัติ 
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ในกลยทุธ์โดยเน้นให้ครผููส้อนเป็นผูม้คีณุสมบัตแิละมสีมรรถนะและ

ทักษะการสอนและการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับความก้าวหน้า

ในศตวรรษที่ 21 โดยบูรณาการองค์ความรู ้และเทคโนโลย ี

เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถ

เข้าใจ เข้าถึงและมีทักษะทางวิชาชีพและน�าไปสู่ความเป็นเลิศ 

ในวชิาชพีทีจ่ะน�าไปใช้ได้อย่างต่อเนือ่งในอนาคตอย่างมวีจิารณญาณ 

นอกจากนี้พบว่าแผนพัฒนาแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์

พ.ศ. 2565-2569 (ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) ได้ระบุถึง 

จดุอ่อนทีส่�าคญั คอื คร ูอาจารย์ขาดทกัษะในการสอนและการสือ่สาร 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาอังกฤษ รวมถึงการขาดความ

ชดัเจนแผนพฒันาบคุลากรทัง้สายอาจารย์ผูส้อนและสายสนบัสนนุ 

ประกอบกับผลการส�ารวจปัญหาของการพัฒนาบุคลากรครูผู้สอน

นาฏศิลป์ในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์พบว่า การเปล่ียนแปลง

เทคโนโลยีมีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน

นาฏศลิป์ และพบว่า ครผููส้อนนาฏศลิป์ในสถาบนับณัฑติพฒันศลิป์

มีความสนใจอย่างมากเพื่อการพัฒนาสมรรถนะการสร้างสรรค์

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 

การพัฒนาคุณภาพครูในศตวรรษที่ 21

 ดังนั้น การศึกษาปัญหาต่าง ๆ ตามล�าดับข้างต้น ท�าให้ 

ผูว้จัิยได้เล็งเหน็ถงึปัญหาท่ีส�าคญัของการจดัการเรยีนรูข้องครผููส้อน

นาฏศิลป์ศึกษา ด้านสมรรถนะเชิงนวัตกรรมและการสร้างความ

ชัดเจนด้านสมรรถนะของครูผู ้สอนนาฏศิลป์ศึกษาท่ีส่งผลต่อ 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียนให้เป็นไปตามตามนโยบายและ

แผนการพัฒนาการศึกษาด้านการพัฒนาและการเสริมสร้าง

สมรรถนะการจดัการเรยีนการสอนของครผููส้อน และจ�าเป็นถงึการ

ศึกษาถึงว่าสมรรถนะใดเป็นสมรรถนะส�าคัญท่ีส่งเสริมให้ครูผู้สอน

นาฏศิลป์มีสมรรถนะด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียน

การสอนในระดับอุดมศึกษา ท้ังหมดน้ีจึงเป็นสาระส�าคัญของ

บทความนี ้โดยมุง่เน้นให้ความส�าคญัและให้ความสนใจศกึษาค้นคว้า

เกี่ยวกับสมรรถนะการสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของ 

ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย	 
 1. เพื่อศึกษาสมรรถนะของครูผู ้สอนและบุคลากร

ทางการศึกษาที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้

 2. เพ่ือศกึษาแนวทางการก�าหนดสมรรถนะการสร้างสรรค์ 

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส�าคัญของครูผู้สอนนาฏศิลป์ในระดับ

อุดมศึกษา

ขอบเขตการศึกษา
 การศกึษาเรือ่ง สมรรถนะของครท่ีูมคุีณภาพและศกัยภาพ

ในการจัดการเรียนการสอนจากนโยบายการปฏิรูปประเทศ 

ด้านการศึกษาฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 มาตรฐานสมรรถนะครู 

และบคุลากรทางการศึกษา ส�านกังานเลขาธกิารคุรสุภา 9 มาตรฐาน 

ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ได้ก�าหนดมาตรฐานการปฏิบัติของครูไว้ 10 ด้าน สถาบันพัฒนาครู 

คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ได้ก�าหนดสมรรถนะของครู

ไว้ 8 ด้าน สามารถสรุปได้ดังนี้ 1. สมรรถนะด้านความรู้วิชาเฉพาะ

การมีความรู ้ในเน้ือหาวิชาที่สอนและเน้ือหาวิชาที่ เกี่ยวข้อง  

2. สมรรถนะด้านการพัฒนาหลักสูตร สามารถวิเคราะห์หลักสูตร 

จัดท�าหลักสูตรสถานศึกษา น�าหลักสูตรไปใช้ได้บรรลุวัตถุประสงค์ 

และสามารถประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 3. สมรรถนะ 

ด้านการจัดการเรียนรู้ 4. สมรรถนะด้านการวัดและประเมินผล  

5. สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 6. สมรรถนะด้านการวิจัย 

7. สมรรถนะด้านจิตวิทยาและการจัดการชั้นเรียน 8. สมรรถนะ 

ด้านการใช้ภาษาและการสื่อสาร 9. สมรรถนะด้านการคิดวิเคราะห์

และสังเคราะห์ 10. สมรรถนะด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  

11. สมรรถนะด้านการท�างานเป็นทีมชุมชน 12. สมรรถนะด้าน

คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

 สมรรถนะของครเูกดิจากการเรยีนรู้ของครทูัง้ด้านเนือ้หา

ในภาคทฤษฎีและจากการฝึกฝนทักษะ ประสบการณ์ปฏิบัติ  

ตลอดจน การปลูกฝัง อบรม บ่มเพาะผ่านการปฏิบัติกิจกรรม  

ซึ่งหากจัดกลุ่มสมรรถนะตามลักษณะการเรียนรู้ สามารถจัดได้  

2 กลุ่มใหญ่ ดังนี้ 1. กลุ่มสมรรถนะที่เกิดจากการเรียนรู้เนื้อหา  

ภาคทฤษฎีเป็นหลัก ประกอบด้วย 6 สมรรถนะ ได้แก่ สมรรถนะ

ด้านความรูว้ชิาเฉพาะ สมรรถนะด้านการพฒันาหลักสูตร สมรรถนะ

ด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน สมรรถนะด้านการวัดและ

ประเมนิผล สมรรถนะด้านการวจิยัเพ่ือพฒันาการเรยีนการสอน และ 

สมรรถนะด้านจิตวิทยาและการจัดการช้ันเรียน 2. กลุ่มสมรรถนะ 

ทีเ่กดิจากการเรยีนรูภ้าคปฏบิตัเิป็นหลกั ประกอบด้วย 6 สมรรถนะ 

ได้แก่ สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สมรรถนะด้านการใช้

ภาษาและการส่ือสาร สมรรถนะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 

สมรรถนะด้านการพฒันาตนเองและวชิาชพี สมรรถนะด้านการท�างาน 

เป็นทีม และสมรรถนะด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ

วิชาชีพ (อ้างถึงใน จิติมา  วรรณศรี, 2552: 1-5)

 รูปแบบการจัดการเรียนรู ้ได้ด�าเนินการศึกษาทฤษฎ ี

ต่าง ๆ  ได้แก่ ทฤษฎกีารจดัการเรยีนรูข้องบลมู ได้จ�าแนกจดุมงุหมาย

การเรียนรู้ออกเป็น 3 ด้าน พุทธิพิสัย (Cognitive Domain)

พฤติกรรมเกี่ยวกับสติปัญญา จิตพิสัย (Affective Domain)

พฤติกรรมเกี่ยวกับค่านิยม ความรู ้สึก ความซาบซ้ึง  ทัศนคติ  

ความเชือ่ ความสนใจและคณุธรรม ด้านทกัษะพสิยั (Psychomotor 

Domain) พฤตกิรรมความสามารถในการปฏบิตังิาน โดยมเีวลาและ

คุณภาพของงานเป็นตัวบ่งชี้ระดับของทักษะ
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 ทฤษฎีแห่งการเรียนรู้ของธอร์นไดค์ ได้เสนอหลักการ

ภารกิจของการสอนของครกู�าหนดไว้ 2 ประการ คอื 1) ควรจดัเรือ่ง

หรือสิ่งที่จะสอนต่าง ๆ ที่ควรจะไปด้วยกันให้ได้ด�าเนินไปด้วยกัน  

2) ควรให้รางวลัการสมัพนัธ์เชือ่มโยงทีเ่หมาะสม และไม่ควรให้ความ

สะดวกใด ๆ ถ้าไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงท่ีเหมาะสม 

และเสนอหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการศึกษาไว้  

5 ประการ คือ 1) การกระท�ากิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง (Self - 

Activity) 2) การท�าให้เกิดความสนใจด้วยการจูงใจ (Interest 

Motivation) 3) การเตรียมสภาพท่ีเหมาะสมทางจิตภาพ  

(Preparation and Mental set) 4) ค�านึงถึงเรื่องเอกัตบุคคล 

(Individualization) 5) ค�านึงถึงเรื่องการถ่ายทอดทางสังคม  

(Socialization)

 การจดัการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 มเีป้าหมายไปทีผู่เ้รยีน

เกิดคุณลักษณะจ�าเป็นต้องพัฒนาทักษะเพิ่มเติมทักษะการเรียนรู้

และนวัตกรรม ซึ่งมีองค์ประกอบ คือ 3R4C คือ 3 R ได้แก่ Reading 

(การอ่าน) การเขียน (Writing) และคณิตศาสตร์ (Arithmetic) และ 

4C ได้แก่ Critical Thinking (การคิดวิเคราะห์) Communication 

(การสื่อสาร) Collaboration (การร่วมมือ) และ Creativity  

(ความคิดสร้างสรรค์) รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ และทักษะ 

ด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี (อมรรัตน์ เตชะนอก, 2563)

 การศึกษาเรื่อง นวัตกรรมการจัดการเรียนรู ้โดยหลัก 

แห่งทฤษฎีการสร้างสรรค์ศิลป์ มีหลักคิด 2 ประการ คือ หลักมิติ

การสร้างสรรค์และหลักวิพิธลักษณาการสร้างสรรค์ หลักคิดทั้งสอง

มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงต่อกันระหว่างมุมมองท่ีมีทิศทางมุ ่งไป 

ให้เกิดขึ้นกับคุณลักษณะเฉพาะท่ีมีความหลากหลาย ซึ่งรวมถึง 

ค�าที่มีความหมายใกล้เคียงกันเช่น การรังสรรค์ ประดิษฐ์ ทัศนนิมิต  

การคิดท่าร่ายร�า แต่งเพลง ประพันธ์เพลง ได้หลอมรวมความเป็น

เหตุผลของปัจจัยตามทฤษฎี 1) หลักมิติการสร้างสรรค์ศิลป์  

เป็นมุมมองที่มีทิศทางมุ่งไปให้เกิดมีขึ้นด้วยการตริตรองความเป็น

ภูมิปัญญาของสมบัติศิลป์ในช่วงกาลปัจจุบันของผู้สร้างสรรค์ไปสู่

ความเป็นมรดกภูมิปัญญา มุมมองการสร้างสรรค์น้ีเกิดข้ึนด้วยเหตุ

ปัจจัย 5 ประการ 1.1) การสร้างสรรค์ศิลป์เกิดขึ้นจากการกระท�า

ของมนุษย์ 1.2) การสร้างสรรค์ศิลป์เกิดขึ้นจากบุพภูมิของมวล

จินตนาการ 1.3) การสร้างสรรค์ศิลป์เกิดขึ้นจากการต่อยอดบุพภูมิ

ด้วยกระบวนวิจัยแสวงผล 1.4) การสร้างสรรค์ศิลป์เกิดขึ้นจาก 

ความคิดริเริ่มในมุมมองที่ดีก ่อเกิดสมบัติศิลป์ของมนุษยชาติ  

1.5) การสร้างสรรค์ศิลป์เกิดข้ึนเป็นภูมิสมบัติศิลป์ที่แสดงถึง 

ความพรอ้มของมนุษย์แล้วสบืทอดไปเป็นมรดกภูมปิัญญาทีจ่ับต้อง

ไม่ได้ 2) วิพิธลักษณาการสร้างสรรค์ คือ อาการของคุณสมบัติที่มี

ความเหมาะสมสอดคล้องและส่งผลต่องานสร้างสรรค์ศลิป์ รากฐาน

หรือพื้นภูมิงานสร้างสรรค์เป็นส่วนส�าคัญในการคิด เกิดจินตนาการ 

สิง่เหล่านีเ้ป็นนามธรรมดัง่ยวดยานทีน่�าไปสูช่ิน้งานรปูธรรม สิง่แรก

คือ วิถีชนที่รายล้อมด้วยวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม ความเชื่อ 

ความศรัทธาต่อศาสนา การแพร่กระจายของสังคมโลกที่สื่อสาร

ถงึกนั กลายเป็นหนึง่หน่วยสังคมขนาดใหญ่ การส่ือสารเชือ่มโยงตาม

วิถีโลกาภิวัตน์

 แนวคดิการแก้ปัญหาหรอืพฒันาการเรียนการสอนโดยใช้

นวตักรรมการศึกษาต้องพจิารณาลกัษณะต่าง ๆ  ดงันี ้1) เป็นนวตักรรม 

ทีไ่ม่ซบัซ้อนและยุง่ยากจนเกนิไป ใช้ง่าย ใช้สะดวก 2) เป็นนวัตกรรม

ที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายมากเกินไป 3) เป็นนวัตกรรมส�าเร็จรูป อ�านวย 

ความสะดวกในการใช้งาน 4) เป็นนวัตกรรมที่ไม่กระทบกระเทือน

บริบทเดิมมากนัก 5) เป็นนวัตกรรมที่ไม่มีคนเกี่ยวข้องมากนัก  

7) เป็นนวัตกรรมที่ให้ผลชัดเจน กิดานันท์  มลิทอง ได้เสนอแนะ

ว่าการน�านวัตกรรมไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนต้อง 

ค�านงึถงึส่ิงต่าง ๆ  ดงันี ้1) นวตักรรมทีน่�ามาใช้นัน้ต้องมจีดุเด่นทีเ่ห็น

ได้ชัดเจนกว่าวัสดุ อุปกรณ์ หรือวิธีการที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมากน้อย

เพยีงใด 2) นวตักรรมนัน้มคีวามเหมาะสมหรอืไม่กบัระบบหรอืสภาพ

ทีเ่ป็นอยู ่3) มกีรณวิีจัยหรอืการศกึษายนืยนัแน่นอนแล้วว่า สามารถ

น�ามาใช้ได้ดีในสภาพสภาวการณ์ที่คล้ายคลึงกัน 4) นวัตกรรมนั้น 

มีความเกี่ยวข้องกับความต้องการของผู้ใช้อย่างจริงจัง

 การศึกษาเรื่อง สมรรถนะครูนาฏศิลป์ จากการศึกษา 

งานวิจัยของ ภูร ิ วงศ์วิเชยีร, สุนทรา  โตบวั และศภุชยั  จนัทร์สวุรรณ์ 

(2558) เรื่อง อนาคตภาพของคุณลักษณะบัณฑิตวิชาชีพครู สาขา

นาฏศิลป์ไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2560 - 2569) ซึ่งระบุถึง  

1) การมุ ่งผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน 2) การบริการที่ดี  

3) การพัฒนาตนเอง 4) การท�างานเป็นทีม 5) จริยธรรมและ 

จรรยาบรรณครู 6) มีความรอบรู้ในศาสตร์วิชาชีพ 7) มีทักษะทาง

ปัญญา 8) มคีณุธรรม จรยิธรรม 9) มคีวามรู ้เชงิวชิาการ และวชิาชพี 

10) มีความเป็นประชาธิปไตย 11) มีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

12) มีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 13) มีการพัฒนาตนเอง  

14) มีความสามารถด้านภาษา สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

15) มีความเป็นไทย (ภูริ  วงศ์วิเชียร, สุนทรา  โตบัว และศุภชัย  

จันทร์สุวรรณ์, 2558)

กรอบแนวคิดการวิจัย
 การศึกษาการเสริมสร้างสมรรถนะการสร้างสรรค์

นวัตกรรมของครูนาฏศิลป์ ได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะหรือ

ขีดความสามารถในการท�างานของ David Mc Clelland ซึ่งได้

ท�าการศึกษาวิจัยว่าท�าไมบุคลากรที่ท�างานในต�าแหน่งเดียวกันจึงมี

ผลงานที่แตกต่างกัน และ Mitrani, Dalziel และ Fitt กล่าวถึง

สมรรถนะว่าเป็นลักษณะเฉพาะของบุคคลที่มีความเชื่อมโยงกับ

ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงานในการท�างาน ซึ่งสอดคล้องกับ

การให้ความหมายของ Spencer และ Spencer (1993: 9) ที่ให้

ความหมายของสมรรถนะว่าเป ็นคุณลักษณะของบุคคลท่ีมี 
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ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลต่อความมีประสิทธิผลของเกณฑ์ที่ใช้

และ/หรอืการปฏิบตังิานท่ีได้ผลการท�างานทีด่ขีึน้กว่าเดมิ นอกจากนี้ 

Spencer และ Spencer (1993: 11) ได้ขยายความหมายของ

สมรรถนะว่าเป็นคุณลกัษณะทีส่�าคัญของแต่ละบคุคล (Underlying 

characteristic) ทีม่คีวามสมัพนัธ์เชงิเหตผุลจากความมปีระสิทธิผล

ของเกณฑ์ที่ใช้ (Criterion reference) และ/หรือการปฏิบัติงาน 

ที่ได้ผลงานสูงกว่ามาตรฐาน (Superior performance) และ 

การศึกษากระบวนการพัฒนารูปแบบสมรรถนะโดยใช้แนวคิดของ 

ADDIE Model หลักการออกแบบการพัฒนารูปแบบสมรรถนะ 

การสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูนาฏศิลป์ (ศวิตา     

ทองสง, 2555: ออนไลน์) ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมได้

ตามกรอบแนวคิดการวิจัยต่อไปนี้

ภาพที่	1 กรอบแนวคิดแนวทางการศึกษารูปแบบสมรรถนะการสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูนาฏศิลป์

การเสรมิสร้างสมรรถนะการสร้างสรรค์นวตักรรมของครนูาฏศลิป์

 ขั้นตอนการศึกษาข้อมูลพื้นฐานรูปแบบสมรรถนะ 

การสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ครูนาฏศิลป์

 ขั้นตอนท่ี 1 ข้อมลูจากเอกสาร ต�ารา งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นท่ีเก่ียวกับทฤษฎีและแนวคิด

เกี่ยวกับสมรรถนะครู การจัดการเรียนรู้ การสร้างสรรค์นวัตกรรม

เพื่อการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาสมรรถนะครู รูปแบบสมรรถนะ 

ครูนาฏศิลป์ตามการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา การพัฒนา

สมรรถนะครูนาฏศิลป์ตามการก�าหนดโดยหน่วยงานการศึกษาที่

ก�ากับดูแล และงานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาสภาพแวดล ้อมและปัจจัยท่ี

เกี่ยวข้องกับสมรรถนะส�าหรับครูนาฏศิลป์ในระดับอุดมศึกษาและ

รูปแบบสมรรถนะครูนาฏศิลป์ในระดับอุดมศึกษา เพื่อเสริมสร้าง 

การสร้างสรรค์นวตักรรมเพือ่การจดัการเรยีนรู ้ จากแผนยทุธศาสตร์

การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และเอกสารรายงานผลการ

ปฏบิตังิานตามแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  รวมถงึการประเมนิผลสมัฤทธ์ิ

ด้านคุณภาพการศึกษาที่เกี่ยวข้อง

 ขั้นตอนที่ 3 การก�าหนดวัตถปุระสงค ์และกรอบแนวคดิ 

เพ่ือการศึกษาข้อมูลพื้นฐานรูปแบบสมรรถนะการสร้างสรรค์

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ครูนาฏศิลป์

 ขั้นตอนที่ 4 สรุปและวิ เคราะห ์ผลการศึกษาตาม

วัตถุประสงค ์ของการศึกษาและก�าหนดรูปแบบสมรรถนะ 

การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือการจัดการเรียนรู้ของครูนาฏศิลป์ 

ในระดับอุดมศึกษา 

5 
 
สิ่งแวดลอม ความเช่ือความศรัทธาตอศาสนา การแพรกระจายของสังคมโลกที่สื่อสารถึงกัน กลายเปนหนึ่งหนวยสังคมขนาดใหญ การ
สื่อสารเชื่อมโยงตามวถิีโลกาภิวัตน 
 แนวคิดการแกปญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชนวัตกรรมการศึกษาตองพิจารณาลักษณะตางๆ ดังนี้  1) เปน
นวัตกรรมที่ไมซับซอนและยุงยากจนเกินไป ใชงาย ใชสะดวก 2) เปนนวัตกรรมที่ไมเสียคาใชจายมากเกินไป 3) เปนนวัตกรรมสําเร็จรูป 
อํานวยความสะดวกในการใชงาน 4) เปนนวัตกรรมที่ไมกระทบกระเทือนบริบทเดิมมากนัก 5) เปนนวัตกรรมทีไ่มมีคนเกี่ยวของมากนัก 
7) เปนนวัตกรรมที่ใหผลชัดเจน กิดานันท  มลิทอง ไดเสนอแนะวาการนํานวัตกรรมไปใชในการจัดการเรียนการสอน ผูสอนตอง 
คํานึงถึงสิ่งตาง ๆ ดังนี้ 1) นวัตกรรมที่นํามาใชนั้นตองมีจุดเดนท่ีเห็นไดชัดเจนกวาวัสดุ อุปกรณ หรือวธิีการที่ใชอยูในปจจุบันมากนอย
เพียงใด 2) นวัตกรรมนั้นมีความเหมาะสมหรือไมกับระบบหรือสภาพท่ีเปนอยู 3) มีกรณีวิจัยหรือการศึกษายืนยันแนนอนแลววา 
สามารถนํามาใชไดดีในสภาพสภาวการณ ที่คลายคลึงกัน 4) นวัตกรรมนั้นมีความเก่ียวของกับความตองการของผูใชอยางจริงจัง 
 การศึกษาเรื่องสมรรถนะครูนาฏศิลป จากการศึกษางานวิจัยของ ภูริ วงศวิเชียร สุนทรา โตบัว และ ศุภชัย จันทรสุวรรณ 
(2558) เรื่อง อนาคตภาพของคุณลักษณะบัณฑิตวิชาชีพครู สาขานาฏศิลปไทย ในทศวรรษหนา (พ.ศ. 2560 – 2569) ซึ่งระบุถึง 1) การมุง
ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน 2) การบริการที่ดี 3) การพัฒนาตนเอง 4) การทํางานเปนทีม 5) จริยธรรมและจรรยาบรรณครู 6) มีความ
รอบรูในศาสตรวิชาชีพ 7) มีทักษะทางปญญา 8) มีคุณธรรม จริยธรรม 9) มีความรู เชิงวชิาการ และวิชาชีพ 10) มีความเปนประชาธิปไตย 
11) มีความสัมพันธระหวางบุคคล 12) มีการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง 13) มีการพัฒนาตนเอง 14) มีความสามารถดานภาษา สื่อ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 15) มีความเปนไทย (ภูริ วงศวิเชียร สุนทรา โตบัว และศุภชัย จันทรสุวรรณ,  2558) 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การศึกษาการเสริมสรางสมรรถนะการสรางสรรคนวัตกรรมของครูนาฏศิลปไดศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะหรือขีด
ความสามารถในการทํางานของ David Mc Clelland ซึ่งไดทําการศึกษาวิจัยวาทําไมบุคลากรท่ีทํางานในตําแหนงเดียวกันจึงมีผลงานที่
แตกตางกัน และ Mitrani, Dalziel และ Fitt กลาวถึงสมรรถนะวาเปนลักษณะเฉพาะของบุคคลที่มีความเช่ือมโยงกับประสิทธิผลหรือผล
การปฏิบัติงานในการทํางาน ซึ่งสอดคลองกับการใหความหมายของ Spencer และ Spencer (1993 : 9) ท่ีใหความหมายของสมรรถนะวา
เปนคุณลักษณะของบุคคลที่มีความสัมพันธเชิงเหตุและผลตอความมีประสิทธิผลของเกณฑท่ีใชและ/หรือการปฏิบัติงานที่ไดผลการทํางาน
ที่ดีข้ึนกวาเดิม นอกจากนี้ Spencer และ Spencer (1993 : 11) ไดขยายความหมายของสมรรถนะวาเปนคุณลักษณะที่สําคัญของแตละ
บุคคล (Underlying characteristic) ที่มีความสัมพันธเชิงเหตุผลจากความมีประสิทธิผลของเกณฑที่ใช (Criterion reference) และ/หรือ
การปฏิบัติงานที่ไดผลงานสูงกวามาตรฐาน (Superior performance) และการศึกษากระบวนการพัฒนารูปแบบสมรรถนะโดยใชแนวคิด
ของ ADDIE Model หลักการออกแบบการพัฒนารูปแบบสมรรถนะการสรางสรรคนวัตกรรมการจัดการเรียนรูของครูนาฏศิลป (ศวิตา    
ทองสง, 2555:  ออนไลน) ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดเพ่ิมเติมไดตามกรอบแนวคิดการวจิัยตอไปนี้ 
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 จากการศึกษาสมรรถนะของครูผู ้สอนและบุคลากร

ทางการศึกษาที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ จากการศึกษางานวิจัย

เรือ่ง สภาพและความต้องการจ�าเป็นในการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรม

บนเครือข่ายออนไลน์เพื่อเพิ่มสมรรถนะครูด้านการวัดผล และ

ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนของสัมฤทธิ์  พรหมพิทักษ์ พบว่า 

ความจ�าเป็นของครูผู้สอนต่อหลักสูตรการฝึกอบรมบนเครือข่าย

ออนไลน์ เพื่อเพิ่มสมรรถนะครูด้านการวัดผล และประเมินผล 

การเรียนรู้ของผู้เรียน จากผลการศึกษาพบว่า 1) ครูจ�าเป็นต้องมี

สมรรถนะในด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครูต้องมีความ

สามารถที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการวัดและประเมินผลจากเดิมที่เน้น 

การทดสอบ เพื่อตัดสินผลการเรียนไปสู่วิธีการประเมินผลตาม

แนวทางหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 2) สภาพ

ปัจจุบันการด�าเนินงานด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 

มีปัญหาและอุปสรรค คือ 1) ครูขาดสมรรถนะด้านการวัดผล และ

ประเมินผลการเรียนรู้ 2) ครูไม่เข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการ

ประเมินผลแนวใหม่ 3) ครูยังยึดติดวิธีการประเมินผลแบบเดิม  

4) ครูไม่นยิมใช้วิธกีารวดัและประเมนิผลตามสภาพจรงิ 5) ขาดการใช้ 

ผลการประเมินการเรียนรู้มาพัฒนาผู้เรียน 6) ขาดการมีส่วนร่วม 

ของผู้เกี่ยวข้องเพราะยังไม่รู้บทบาทของตนเอง 7) ผู้บริหารไม่ให้

ความสนใจส่งเสรมิและขาดการติดตามนเิทศการวดัและประเมนิผล 

8) ครูยังไม่ชัดเจนของระบบการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู ้

ขาดทิศทางและเป้าหมาย

 จากการศึกษางานวิจัยของ ธนกฤต  อั้งน้อย และอนุชา  

กอนพ่วง (2563) เรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูใหม ่

ในศตวรรษที่ 21 ตามแนวคิดโรงเรียนเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะที่จ�าเป็นของครูใหม่ในศตวรรษที่ 21  

มีจ�านวน 15 สมรรถนะ จ�าแนกเป็น 3 กลุ่มสมรรถนะ ดังนี้ 1) กลุ่ม

สมรรถนะหลัก ประกอบด้วย 3 สมรรถนะ คือ สมรรถนะการท�างาน

เป็นทีม สมรรถนะการพัฒนาตนเองและ สมรรถนะด้านจริยธรรม 

และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 2) กลุ่มสมรรถนะประจ�าสายงาน 

ประกอบด้วย 5 สมรรถนะ คือ สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ 

สมรรถนะการพัฒนาทักษะและคุณลักษณะของผู้เรียน สมรรถนะ

การบริหารจัดการชั้นเรียน สมรรถนะด้านภาวะผู้น�าครู และ

สมรรถนะการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน 

เพื่อการจัดการเรียนรู้ 3) กลุ่มสมรรถนะส่วนบุคคล ประกอบด้วย  

7 สมรรถนะ ดังนี้ สมรรถนะด้านความฉลาดทางอารมณ์ สมรรถนะ

ด้านส่ือและเทคโนโลยี สมรรถนะด้านความฉลาดทางสังคม 

สมรรถนะด้านการคิดแบบมีวิจารณญาณและคิดแก้ป ัญหา 

สมรรถนะด้านความคดิสร้างสรรค์ และสมรรถนะด้านความรู ้โดยที่

รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูใหม่ในศตวรรษที่ 21 ตามแนวคิด

โรงเรยีนเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู ้สามารถด�าเนนิการโดยแบ่งเป็น 

3 ระดับ คือ ระดับองค์การ ระดับกลุ่ม และระดับบุคคล โดยมี

กระบวนการพัฒนา 5 ขั้นตอน คือ 1) ประเมินความต้องการจ�าเป็น 

2) วัตถุประสงค์การพัฒนา 3) วิธีการพัฒนา 4) แนวทางการด�าเนิน

ภาพที่	2 ขั้นตอนการศึกษาข้อมูลพื้นฐานรูปแบบสมรรถนะการสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ครูนาฏศิลป์
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การพัฒนา และ 5) ประเมินผลการพัฒนาผลการประเมินรูปแบบ

การพัฒนาสมรรถนะครูใหม่ในศตวรรษที่ 21 ตามแนวคิดโรงเรียน

เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

 การศึกษากรอบสมรรถนะครูเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

พบว่า สมรรถนะครูเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ค้นพบ คือ 1) รู้และ

เข้าใจในสิ่งที่ตนเองสอน คือ ต้องมีการเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องที่ 

ฉนัจะสอน ทัง้เชงิลกึและเชงิกว้าง เข้าใจกระแสนยิม ในโลกการศึกษา 

ตลอดจนนโยบาย และหลักสูตร ติดตามข้อมูลข่าวสาร ด้านการ

พัฒนาทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับ

โลก 2) เป็นครูที่ดีขึ้นในทุก ๆ วัน คือ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน 

เป็นมนษุย์ท่ีดทีัง้ในชีวิตส่วนตวัและการท�างาน รูจ้กัตนเองและผูอ้ืน่ 

3) ช่วยให้นักเรียนของฉันได้เรียนรู้ คือ การรู้จักนักเรียนของฉัน  

ใช้กลวิธีการสอนและการเรียนรู้ท่ีได้ประสิทธิผลสูงสุด ประเมินผล

พร้อมให้ข้อเสนอแนะด้านการเรยีนรูข้องนกัเรยีนของฉนั 4) ให้้ชมุชน

มส่ีวนร่วม คอื การส่งเสรมิ ความเคารพและความแตกต่าง ให้้ชมุชน

มีส่วนร่วมเพื่อช่วยในการเรียนรู้ของนักเรียน ร่วมมือกับพ่อแม่หรือ

ผู้ปกครอง

 จากการศกึษางานวจัิยของอทุศิ บ�ารงุชพี เรือ่ง การพฒันา

สมรรถนะด้านไอซีทีของครูยุคศตวรรษที่ 21 เพื่อก้าวสู่ชุมชน 

แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ พบว่า 1) ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน

และความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะ พบว่า สภาพปัจจุบัน 

การใช้ไอซีทีติดต่อส่ือสารกับเพื่อนวิชาชีพครูอยู ่เสมอในการ 

บูรณาการไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ และใช้ไอซีทีในการแบ่งปัน

ข้อมูลอย่างมีกัลยาณมิตรกับเพื่อนวิชาชีพครู การสืบค้นข้อมูลทาง

ไอซีทีมาใช้ในการพัฒนาตนและพัฒนางานและมีความต้องการ

พฒันาสมรรถนะในทกุด้าน 2) กรอบการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซทีี 

ของครูยุคศตวรรษที่ 21 เพื่อก้าวสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ประกอบด้วยการเรียนรู ้และปฏิบัติ คือ 1) เข้าถึงสารสนเทศ 

เพื่อการพัฒนาตนเองและร่วมมือกันในการพัฒนาวิชาชีพครู  

2) ประเมนิสารสนเทศและเลอืกสรรสือ่ 3) เข้าใจและจดัการสารสนเทศ 

เพื่อสะสมความรู้ 4) ใช้สารสนเทศเพื่อผลิตสื่อและน�าเสนออย่าง

สร้างสรรค์ 5) ใช้เครือข่ายสารสนเทศและเครื่องมือสื่อสาร 

เพื่อการแบ่งปันอย่างมีกัลยาณมิตร และ 6) สื่อสารสารสนเทศและ

สะท้อนคิดอย่างมีจรรยาบรรณ 3) ผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์

แผนการด�าเนินกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะ ได้แก่ CARE Steps  

C - Collaborative climate A - Activity and Action Learning   

R - Routine work to Reflective Thinking E - Evaluation 

 จากการศึกษาของ Mohamed Ally เรื่อง โปรไฟล ์

ความสามารถของครูดิจิทัลและออนไลน์ในอนาคตการศึกษา  

(Competency Profile of the Digital and Online Teacher in 

Future Education) ระบคุวามสามารถของครทูีต้่องปรบัตวัเข้ากับ

อนิเทอร์เนต็และเทคโนโลยดิีจทิลัแห่งอนาคต นกัการศกึษาต้องมอง

ไปสู่อนาคตเพื่อก�าหนดสิ่งที่ควร เพื่อให้มีความเกี่ยวข้องและรับใช้

สังคมในอนาคต ระบบการศึกษาจะเตรียมผู้เรียนให้พร้อมส�าหรับ

งานทีไ่ม่มอียูใ่นปัจจบุนั เพราะเทคโนโลยทีีเ่กิดขึน้ใหม่ และการปฏิวตัิ 

อุตสาหกรรมครั้งที่สี่ ความต้องการส�าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้น

เตบิโตขึน้อย่างมากทัว่โลก ส่งผลให้ประเทศต่าง ๆ  เริม่ใช้เทคโนโลยี

การเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อให้ความรู้แก่พลเมืองของตนเพื่อความส�าเร็จ 

ในศตวรรษที่ 21 ในขณะที่การศึกษาเคล่ือนไปสู่เป้าหมายของ  

“การศึกษาส�าหรับทุกคน เพื่อให้การศึกษาที่มีคุณภาพแก่ทุกคน 

ในอนาคตจะต้องอบรมครูให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้การศึกษา

เสมือนจริงแก่ผู ้เรียนในพื้นที่ห่างไกลและส�าหรับผู ้เรียนเร่ร่อน  

การเข้าถึงและความยืดหยุ่นของโอกาสในการเรียนรู้หมายความว่า

ผู้เรียนสามารถตัดสินใจได้เรียนที่ไหนและเมื่อไหร่ยุคดิจิทัลจะ 

เรียกร้องให้มีครู “ดิจิทัล” ที่ต้องปรับตัวเข้ากับการศึกษาในอนาคต 

(Mohamed Ally)

 จากการศึกษาแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  

ปี 2565-2569 พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นสถานศึกษา 

ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม และมีการเชื่อมโยงกับกระทรวง

อดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม โดยมบีทบาทและหน้าท่ี

ของสถาบันอุดมศึกษาตามกฎกระทรวง การจัดกลุ ่มสถาบัน

อุดมศึกษา พ.ศ. 2564 กลุ่มผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพ

และสาขาจ�าเพาะทีมุ่ง่สู่การผลติและพฒันาบณัฑติทีม่คีวามเชีย่วชาญ 

เฉพาะทาง มีความสามารถทางวิชาชีพระดับสูง หรือบัณฑิตสาขา

จ�าเพาะตามความต้องการของประเทศในแต่ละคณะ พฒันาความรู้

และนวตักรรม รวมทัง้ถ่ายทอดความรู้เชงิทฤษฎสีูก่ารปฏบิติัโดยต้อง

เน้นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู ้ทักษะ และ

ทัศนคติที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ หรือจรรโลงศิลปะ

และวฒันธรรมมคีวามสามารถในการเรยีนรูแ้ละยกระดบัสมรรถนะ

ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยมีพันธกิจ (mission) ที่ 1 

จัดการศึกษาระดับพื้นฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพช้ันสูงด้านนาฏศิลป์

ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์และทัศนศิลป์ ที่มีคุณภาพเป็นท่ี

ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งมีเป้าหมาย (Goals) ที่ 2 ผู้สอน 

มีทักษะในการสอน การจัดการเรียนรู้ การใช้ภาษาและเทคโนโลยี

ในการจดัการศึกษาด้าน ศิลปวฒันธรรม และเป้าหมายที ่3 นกัเรียน 

นักศึกษามีสมรรถนะและทักษะการเรียนรู ้ในศตวรรษที่ 21  

ผลการประเมนิตวัชีว้ดัตามเป้าประสงค์ พบว่า ร้อยละของคร ูอาจารย์ 

ผู้สอน ที่ได้รับการพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาและเทคโนโลยี  

ในการจัดการศกึษาด้านศลิปวฒันธรรมทีผ่่านการทดสอบตามเกณฑ์

ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ก�าหนด และมีจุดแข็งของครู อาจารย ์

ทีม่ทีกัษะ ความเชีย่วชาญในการถ่ายทอดความรูด้้านศิลปวฒันธรรม

ให้กับนักเรียนนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังมีจุดอ่อนของ 

แผนพัฒนาบุคลากรยังไม่มีความชัดเจนทั้งสายอาจารย์และ 

สายสนับสนุน ครูอาจารย์ขาดทักษะในการสอน และสื่อสาร 
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ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาอังกฤษ (แผนพัฒนาสถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป์, 2565: 26)

สรุปผลการวิจัย
 จากการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลการศึกษา

สมรรถนะของครผููส้อนและบคุลากรทางการศกึษาทีส่่งผลต่อการจดั 

การเรียนรู้และคุณภาพผู้เรียนดังกล่าวข้างต้นสามารถเป็นแนวทาง

ก�าหนดสมรรถนะการสร้างสรรค์นวตักรรมการจดัการเรยีนการสอน

ในระดับอุดมศึกษาที่ส�าคัญของครูผู้สอนนาฏศิลป์ที่ส�าคัญ ได้แก่  

การจัดการเรียนการรู ้แบบที่ มุ ่งผลสัมฤทธิ์ทางนาฏศิลป์ไทย  

การออกแบบสร้างสรรค์การจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย การใช้

เทคโนโลยเีพือ่การสร้างนวตักรรมการจดัการเรยีนการสอนนาฏศลิป์

ไทย เป็นต้น ซึ่งสมรรถนะของครูผู้สอนนาฏศิลป์มีความสัมพันธ์กับ

องค์ความรู้ของรายวิชาในหลักสูตร กระบวนการสอนและการ

ประเมินผล กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน และคุณภาพของผู้เรียน 

ดังอธิบายได้ดังภาพที่ 2

ภาพที่	3 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะครูนาฏศิลป์กับองค์ความรู้รายวิชาและหลักสูตรนาฏศิลป์ 

กระบวนการสอนและการประเมินผล กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน และคุณภาพของผู้เรียน

ที่มา: แนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2562: 5)

8 
 
ประเมินตัวช้ีวัดตามเปาประสงคพบวา รอยละของคร ูอาจารย ผูสอน ที่ไดรับการพัฒนา ทักษะในการใชภาษาและเทคโนโลยี ในการ
จัดการศึกษา ดานศิลปวัฒนธรรมที่ผานการทดสอบตามเกณฑที่สถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลปกําหนด และมีจุดแข็งของครู อาจารยท่ีมี
ทักษะ ความเชี่ยวชาญในการถายทอดความรูดานศิลปวัฒนธรรมใหกับนักเรียนนักศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ แตยังมีจุดออนของ
แผนพัฒนาบุคลากรยังไมมีความชัดเจนทั้งสายอาจารยและสายสนับสนุน ครูอาจารยขาดทักษะในการสอน และสื่อสารดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและภาษาอังกฤษ (แผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป, 2565: 26) 
 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลการศึกษาสมรรถนะของครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาที่สงผลตอการ
จัดการเรียนรูและคุณภาพผูเรียนดังกลาวขางตนสามารถเปนแนวทางกําหนดสมรรถนะการสรางสรรคนวัตกรรมการจัดการเรียนการ
สอนในระดับอุดมศึกษาท่ีสําคัญของครูผูสอนนาฏศิลปที่สําคัญไดแก การจัดการเรียนการรูแบบที่มุงผลสัมฤทธิ์ทางนาฏศิลปไทย  การ
ออกแบบสรางสรรคการจัดการเรียนรูนาฏศิลปไทย การใชเทคโนโลยีเพ่ือการสรางนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนนาฏศิลปไทย 
เปนตน ซึ่งสมรรถนะของครูผูสอนนาฏศิลปมีความสัมพันธกับองคความรูของรายวิชาในหลักสูตร กระบวนการสอนและการประเมินผล 
กระบวนการเรียนรูของผูเรียน และคุณภาพของผูเรียน ดังอธิบายไดดังภาพที่ 2 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 ความสัมพันธระหวางสมรรถนะครูนาฏศลิปกับองคความรูรายวชิาและหลักสูตรนาฏศลิป กระบวนการสอนและการ
ประเมินผล กระบวนการเรยีนรูของผูเรียน และคณุภาพของผูเรียน 
ที่มา: แนวทางการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ,  2562 :  5) 
 ADDIE Model เปนกระบวนการพัฒนารูปแบบการสอนที่นักออกแบบการเรยีนการสอนและนักพัฒนาการฝกอบรมนิยมใช

กัน ซึง่ ADDIE Model มีลําดับการพัฒนาเปน 5 ขั้น ซึ่งประกอบดวย การวเิคราะห (Analysis) การออกแบบ (Design) การพัฒนา 

(Development) การนําไปใช (Implementation) และการประเมินผล (Evaluation) ซึ่งแตละขั้นตอนเปนแนวทางที่มีลักษณะที่

ยืดหยุน เพ่ือใหสามารถนําไปสรางเปนเครื่องมือไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี ้

 

 

 
 
 
 
 
 
 

สมรรถนะครูผูสอนนาฏศลิป 

หลักสตูรนาฏศิลปและองคความรูรายวิชา กระบวนการสอนและการวัดประเมินผล 

กระบวนการเรียนรูของผูเรยีน 

คุณภาพของผูเรียน 
(ผลสัมฤทธิ์ ความรู ทักษะ เจตคติ สมรรถนะ และ คณุลักษณะ) 

 

 ADDIE Model เป็นกระบวนการพัฒนารูปแบบการสอน

ที่นักออกแบบการเรียนการสอนและนักพัฒนาการฝึกอบรมนิยม 

ใช้กนั ซึง่ ADDIE Model มลี�าดบัการพฒันาเป็น 5 ข้ัน ซ่ึงประกอบด้วย 

การวิเคราะห์ (Analysis) การออกแบบ (Design) การพัฒนา  

(Development) การน�าไปใช้ (Implementation) และ 

การประเมินผล (Evaluation) ซึ่งแต่ละขั้นตอนเป็นแนวทางท่ีมี

ลักษณะที่ยืดหยุ่น เพื่อให้สามารถน�าไปสร้างเป็นเครื่องมือได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ ดังนี้



มห
าว
ิทย

าล
ัยร

าช
ภัฏ

รำ
ไพ
พร

รณ
ี

ฐรดา  ประเสริฐ

144   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2565

ภาพที่	4 การออกแบบรูปแบบสมรรถนะครูนาฏศิลป์โดยประยุกต์ใช้ ADDIE Model 

 สมรรถนะครูนาฏศิลป์ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้ทฤษฎี

แนวคดิและการทบทวนวรรณกรรมงานวจิยัต่าง ๆ  พบว่า สมรรถนะ

ครูนาฏศิลป์ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ได้แก่  

สมรรถนะส่วนบุคคล สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ สมรรถนะด้าน

สารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยี สมรรถนะด้านการเรียนรู้และ

นวัตกรรม สมรรถนะด้านความรู้และการพัฒนาตนเอง เป็นต้น  

ซึง่สมรรถนะดงักล่าว อาจจ�าแนกรายละเอยีดในองค์ประกอบย่อย ๆ  

คือ 1) สมรรถนะส่วนบุคคล มี 4 องค์ประกอบคือ (1.1) แรงจูงใจ 

ใฝ่สัมฤทธิ์ (1.2) พฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ (1.3) ความฉลาดทาง

อารมณ์ (1.4) ด้านทักษะที่ต้องการในตลาดแรงงาน ได้แก่ แก้ไข

ปัญหาที่ซับซ้อน การคิดวิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์ การบริหาร

จัดการบุคคล การท�างานร่วมกัน การประเมินและตัดสินใจ  

การบริการ การเจรจาต่อรอง และความยืดหยุ ่นทางความคิด  

เป็นต้น 2) สมรรถนะการจัดการเรียนรู้มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่  
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(2.1) การออกแบบการเรยีนรู ้(2.2) การจดัท�าแผนการจัดการเรียนรู้ 

(2.3) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (2.4) การพัฒนาสื่อนวัตกรรม 

การเรยีนรู้ และ (2.5) การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้3) สมรรถนะ

ด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีมี 3 องค์ประกอบ (3.1) การรู้

เท่าทนัสารสนเทศ การรบัรูข้้อมลูสารสนเทศต่าง ๆ  ผ่านกระบวนการ

คิดอย่างมีวิจารณญาณ (3.2) การรู้เท่าทันสื่อ มีทักษะการวิเคราะห์

สือ่ให้เท่าทนัวตัถปุระสงค์ของสือ่ และ (3.3) การรูเ้ท่าทนัเทคโนโลยี 

สามารถใช้เทคโนโลย ีเพือ่วจิยั จดัระบบ ประเมนิ และสือ่สารสนเทศ 

ใช้สือ่สารเชือ่มโยงเครอืข่าย และ Social Network ได้อย่างเหมาะสม 

4) สมรรถนะด้านการเรยีนรูแ้ละนวตักรรม ม ี5 องค์ประกอบ  ได้แก่ 

(4.1) การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา (4.2) ความคิด

สร้างสรรค์และนวัตกรรม (4.3) การส่ือสาร โดยต้องเป็นทักษะ 

การสือ่สารอย่างชดัเจน และ (4.4) ความร่วมมือ และ (4.5) สามารถ

ท�างานร่วมกับผู ้อื่นเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน 5) สมรรถนะ 

ด้านความรู ้และการพัฒนาตนเอง มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่  

(5.1) การค้นคว้าและค้นหาองค์ความรู ้ใหม่ (5.2) การสร้าง 

องค์ความรู ้และการพัฒนาตนเอง และ (5.3) การแลกเปล่ียน 

ความคิดเห็นและสร้างเครือข่าย และแนวทางการมุ่งเน้นการศึกษา

ด้านสมรรถนะดังข้างต้นถือได้ว่ามีผลต่อสมรรถนะการสร้างสรรค์

นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนของครูนาฏศิลป์ อันเป็นผลต่อ

คุณภาพการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมกับความเป็นครูผู้สอน

ภาพที่	5 รูปแบบสมรรถนะการสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ครูผู้สอนนาฏศิลป์

10 
 
รับรูขอมูลสารสนเทศตางๆ ผานกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ (3.2) การรูเทาทันสื่อ มีทักษะการวิเคราะหสื่อใหเทาทัน
วัตถุประสงคของสื่อ และ (3.3) การรูเทาทันเทคโนโลยี สามารถใชเทคโนโลย ีเพ่ือวิจัย จัดระบบ ประเมิน และสื่อสารสนเทศ ใชสื่อสาร
เชื่อมโยงเครือขาย และ Social Network ไดอยางเหมาะสม 4) สมรรถนะดานการเรียนรูและนวัตกรรม มี 5 องคประกอบ  ไดแก 
(4.1) การคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกปญหา (4.2) ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม  (4.3) การสื่อสาร  โดยตองเปนทักษะการ
สื่อสารอยางชัดเจน และ (4.4) ความรวมมือ และ (4.5) สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนเพ่ือบรรลุเปาหมายเดียวกัน 5) สมรรถนะดาน
ความรูและการพัฒนาตนเอง มี 3 องคประกอบไดแก (5.1) การคนควาและคนหาองคความรูใหม (5.2) การสรางองคความรูและการ
พัฒนาตนเอง  และ (5.3) การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสรางเครือขาย และแนวทางการมุงเนนการศึกษาดานสมรรถนะดังขางตน
ถือไดวามีผลตอสมรรถนะการสรางสรรคนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนของครูนาฏศิลป อันเปนผลตอคุณภาพการเรียนการสอน
อยางเหมาะสมกับความเปนครูผูสอน 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 4  รูปแบบสมรรถนะการสรางสรรคนวัตกรรมการจัดการเรียนรูครผููสอนนาฏศิลป  

 

รูปแบบสมรรถนะการสรางสรรคนวัตกรรมการจัดการเรียนรูครูผูสอนนาฏศิลป 

1. สมรรถนะสวนบุคคล 
 

2. สมรรถนะการจัดการเรียนรู 

5. สมรรถนะดานความรูและการพัฒนาตนเอง 

(1.1) แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (1.2) พฤติกรรมเชิงสรางสรรค (1.3) 
ความฉลาดทางอารมณ  (1.4) ดานทักษะที่ ตอ งการใน
ตลาดแรงงานไดแก แกไขปญหาที่ซับซอน การคิดวิเคราะห
ความคิดสรางสรรค การบริหารจัดการบุคคล การทํางาน
รวมกัน การประเมินและตัดสินใจ การบริการ การเจรจา
ตอรอง และความยืดหยุนทางความคิด 
 

(2.1) การออกแบบการเรียนรู (2.2) การจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรู (2.3) การจัดกิจกรรมการเรียนรู (2.4) การพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมการเรียนรู และ (2.5) การวัด และประเมินผลการ
เรียนรู 
 

(3.1) การรูเทาทันสารสนเทศ การรับรูขอมูลสารสนเทศตางๆ 
ผานกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ (3.2) การรูเทาทัน
สื่อ มีทักษะการวิเคราะหสื่อใหเทาทันวัตถุประสงคของสื่อ 
และ (3.3) การรูเทาทันเทคโนโลยี สามารถใชเทคโนโลยี เพื่อ
วิจัย จัดระบบ ประเมิน และสื่อสารสนเทศ ใชสื่อสารเชื่อมโยง
เครือขาย และ Social Network ไดอยางเหมาะสม 
 

(4.1) การคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกปญหา (4.2) 
ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม  (4.3) การสื่อสาร  โดย
ตองเปนทักษะการสื่อสารอยางชัดเจน และ (4.4) ความ
รวมมือ และ (4.5) สามารถทํางานรวมกับผูอื่นเพื่อบรรลุ
เปาหมายเดียวกัน จัดระบบ ประเมิน และสื่อสารสนเทศ ใช
สื่อสารเชื่อมโยงเครือขาย และ Social Network ไดอยาง
เหมาะสม 

3. สมรรถนะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลย ี

4. สมรรถนะดานการเรียนรูและนวัตกรรม 

(5.1) การคนควาและคนหาองคความรูใหม (5.2) การสรางองค
ความรูและการพัฒนาตนเอง และ (5.3) การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและสรางเครือขาย  
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริษัทผู้รับเหมาต่อเติมโรงงาน
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บทคัดย่อ
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปัจจัยประสมทางการตลาดในการเลือกบริษัทผู้รับเหมาต่อเติมโรงงาน 2) การตัดสินใจ

เลอืกบรษิทัผูร้บัเหมาต่อเตมิโรงงาน 3) เปรยีบเทยีบการตดัสนิใจเลอืกบรษิทัผูรั้บเหมาต่อเตมิโรงงาน จ�าแนกตามข้อมลูสถานประกอบการ  

4) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจเลือกบริษัทผู้รับเหมาต่อเติมโรงงาน และ 5) ปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริษัทผู้รับเหมาต่อเติมโรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเลือกตัวอย่างโรงงาน จ�านวน 400 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่   

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยใช้ค่า t-test และ F-Test (One-way ANOVA) Pearson Product 

Moment Correlation และ Multiple Regression Analysis

 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นบริษัทจ�ากัด อายุสถานประกอบการต�่ากว่า 11 ปี จ�านวนการจ้างงาน 

น้อยกว่า 51 คน ทุนจดทะเบียน 1-5 ล้านบาท มูลค่าการต่อเติมโรงงานต่อปี 1-3 ล้านบาท ผู้มีอ�านาจตัดสินใจซื้อ คือ เจ้าของบริษัท ปัจจัย

ส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกบริษัทผู้รับเหมาต่อเติมโรงงานภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับส�าคัญมาก การตัดสินใจเลือก

บริษัทผู้รับเหมาต่อเติมโรงงาน ด้านการรับรู้ถึงความต้องการ ด้านพฤติกรรมหลังการขาย ด้านการตัดสินใจซื้อ ด้านการประเมินผล 

การเลือก และด้านการค้นหาข้อมูล ในภาพรวมค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดับความส�าคัญมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประเภท 

สถานประกอบการ และผูมี้อ�านาจตดัสนิใจ ทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อการการตดัสินใจเลือกบรษิทัผู้รับเหมาต่อเตมิโรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

ส่วนอายุสถานประกอบ จ�านวนการจ้างงาน ทุนจดทะเบียน และมูลค่าการต่อเติมโรงงานต่อปี ไม่มีผลต่อการการตัดสินใจเลือกบริษัท 

ผู้รับเหมาต่อเติมโรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกบริษัทผู้รับเหมา 

ต่อเติมโรงงานอยู่ในระดับมากในทิศทางเดียวกัน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด  

และด้านลักษณะทางกายภาพและการน�าเสนอมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกบริษัทผู้รับเหมาต่อเติมโรงงานอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05

 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา ผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างควรให้ความส�าคัญกับการเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร 

กับลูกค้า เพื่ออ�านวยความสะดวกในการตอบค�าถามให้กับลูกค้าอย่างทันท่วงที และรวดเร็ว เลือกท�าเลที่ตั้งที่การคมนาคมเดินทางสะดวก 

มีลานจอดรถ และมีป้ายชื่ออย่างชัดเจน โฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่าง ๆ เช่น ส่ือเว็บไซต์ และมีการรับประกันหลังการขาย เช่น  

การติดตามผลงานหลังก่อสร้างต่อเติมเป็นระยะ ปีละ 1-2 ครั้ง มีรับประกันรอยแตกร้าว เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ว่าจ้าง รวมทั้ง

จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักร ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการให้บริการกับลูกค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้รับบริการ

ค�าส�าคัญ : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด, การตัดสินใจ, เลือกผู้รับเหมาต่อเติมโรงงาน
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Abstract
 The objectives of this research were to study 1) the marketing mix factors for choosing the factory  

extension contractor company, 2) the decision to choose the factory extension contractor company, 3) the decision 

comparison on the factory extension contractor company classified by the establishment information, 4) the  

relationship between the marketing mix factors and the  decision to choose the factory extension contractor  

company, and 5) the marketing mix factors affecting the decision to choose the factory extension contractor  

company in Bangkok from a sample of 400 respondents. The research instrument was a questionnaire. Data were 

analyzed using descriptive statistics including percentage, mean, inferential statistics of t-test and F-Test (One-way 

ANOVA), Pearson’s product-moment correlations, and multiple regression analysis.

 The results found that most of the respondents were limited companies with less than 11 years of  

establishment, the number of employments was less than 51 people, 1 to 5 million baht of the registered capital, 

1 to 3 million baht of the value of the factory extension per year, and the decision maker over the purchasing  

decision was the company owner. Overall, the average marketing mix factors for choosing the factory extension 

contractor company and the decision to choose the factory extension contractor were at a high level and moderate 

level respectively. The results of hypothesis testing showed that different establishment information and decision 

makers over the purchasing decision resulted in the different decision to choose the factory extension contractor 

company in Bangkok and the difference in establishment age, employments, the registered capital, and the value of 

the factory extension per year did not result in the decision to choose the factory extension contractor company in 

Bangkok. The marketing mix factors were highly correlated with the decision to choose the factory extension  

contractor company in the same direction. Marketing mix factors in distribution channel, marketing promotion,  

physical appearance, and presentation influenced the decision to choose the factory extension contractor company 

with the .05 level of statistical significance.

 Recommendations from the research results were as follows; 1) construction contractors should focus on 

increasing communication channels with customers and responding the questions promptly to them, 2) construction 

contractors should choose a location that is convenient for transportation with enough parking spaces and clearly 

labeled signs, 3) construction contractors should advertise and publicize through various media such as websites or 

social media platforms, 4) construction contractors should have an after-sales warranty such as periodic follow-up 

of work after construction 1-2 times a year or a crack guarantee to impress the employer, and 5) construction  

contractors should serve customers by providing equipment, tools, and modern technology machines to entrust  

the clients.

Keywords : Marketing Mix Factors, Decision to Choose, Factory Extension Contractor 
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บทน�า
 ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ต่อเติม จัดเป็นอุตสาหกรรม 

พื้นฐานที่ส�าคัญของประเทศ โดยเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ และ

การจ้างงานจ�านวนมากในแต่ละปีที่สามารถส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นกว่าเดิม ดังนั้น  

การสร้างสิง่ปลกูสร้างแต่ละโครงการ ผูว่้าจ้างกค็วรต้องเริม่ต้นศึกษากนั 

อย่างจริงจงั นบัตัง้แต่การหาเงนิทนุก่อสร้างและต่อเตมิ การหาแบบ 

การหาผู้รับเหมา และอื่น ๆ ซ่ึงการตัดสินใจเลือกบริษัทรับเหมา 

ก่อสร้าง เจ้าของโครงการจ�าเป็นต้องศึกษารายละเอียดของบริษัท 

ที่จะเลือกว่ามีทีมงานสถาปนิก และวิศวกรที่เชี่ยวชาญหรือไม่ และ

การเลือกใช้วัสดุในการก่อสร้างเป็นอย่างไร เพื่อจ�ากัดงบไม่ให ้

บานปลาย และตรงกับความต้องการมากที่สุด และต้องค�านึงถึง

ปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นตามมา เช่น ปัญหาระหว่างผู้ว่าจ้างกับ 

ผู้รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งปัญหาที่พบบ่อย ได้แก่ ปัญหาผู้รับเหมาขาด

ความรับผิดชอบ ทิ้งงาน ท�างานล่าช้า ไม่เสร็จตามแผนที่วางเอาไว้ 

ใช้วสัดกุ่อสร้างไม่ตรงตามทีต่กลงกนัไว้ โดยเอาวสัดเุกรดต�า่กว่าทีไ่ด้

ตกลงกันไว้มาใช้ รวมถึงปัญหาการเบิกเงินล่วงหน้า เหล่านี้นับเป็น

ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ�า 

 ประเทศไทยมกีารขยายตวัของอตุสาหกรรมก่อสร้างเพิม่

มากขึ้น ทั้งการก่อสร้างภาครัฐและงานก่อสร้างภาคเอกชน ซึ่งเพิ่ม

โอกาสส�าหรับผู้ประกอบการ SMEs เข้ามารับเหมาก่อสร้าง หรือ 

รบัเหมาช่วงจากโครงการ ในการด�าเนนิธรุกจิก่อสร้าง ผูป้ระกอบการ 

ต้องมีการวางแผนการด�าเนินงานท่ีดีเพ่ือรองรับความผันผวนของ

ราคาวัสดกุ่อสร้าง ความสามารถในการจดัการ วางแผน ควบคุมต้นทนุ 

และการเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมจึงเป็นสิ่งท่ีผู้ประกอบการ 

ต้องให้ความส�าคัญ อย่างไรก็ดี ผู ้ประกอบการในอุตสาหกรรม

ก่อสร้างนั้นมีจ�านวนมาก และส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายเล็ก 

ซึ่งยังมีข้อจ�ากัดอยู่มาก เพราะมีประสบการณ์การท�างานน้อยกว่า 

ขาดการเข้าถึงเทคโนโลยีการผลิตการจัดการที่เหมาะสม (นิรัติศัย  

ทุมวงษา, 2561) สิ่งที่ภาครัฐควรให้ความส�าคัญและให้การส่งเสริม

ผูป้ระกอบการรายเลก็ เพราะถ้าผูป้ระกอบการรายเลก็มคีวามเข้มแขง็ 

ผูป้ระกอบการรายใหญ่กไ็ด้รับประโยชน์ด้วยเช่นกนั เนือ่งจากธรุกจิ

ในอุตสาหกรรมนี้จ�าเป็นต้องมีความเชื่อมโยงกัน ผู้ประกอบการ 

รายใหญ่ไม่สามารถท�างานก่อสร้างได้ทั้งหมด แต่ก็ต้องอาศัย 

ผู้รับเหมาช่วงที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน เช่น งานระบบไฟฟ้า 

ประปา สาธารณปูโภค งานโครงสร้าง งานตดิตัง้เครือ่งจักร อปุกรณ์ 

ซึ่งผู้รับเหมาช่วงเหล่านี้ก็ต้องอาศัยผู้รับเหมาช่วงย่อยอื่น ๆ ที่เป็น 

SMEs เข้ามารับงานต่อไป โดยสรปุคือ คณุภาพของโครงการก่อสร้าง

ขนาดใหญ่ขึน้กบัความสามารถของผูร้บัเหมารายย่อยด้วย การเตรยีม 

ความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมท่ีประกอบด้วยผู้ผลิตขนาดกลาง

และขนาดย่อมจ�านวนมากจึงมีความส�าคัญ การท่ีอุตสาหกรรม

ก่อสร้างของไทยจะแข่งขนัได้ในเวทสีากล อตุสาหกรรมก่อสร้างควร

จะต้องเข้มแขง็จากภายในก่อน จึงจะท�าให้ก้าวสู่สากลได้อย่างมัน่คง 

และยั่งยืน (เกรียงไกร  เตชกานนท์, 2552)

 ตลอดทัง้ปี 2562 ประเทศไทยมจี�านวนผู้ได้รบัขออนญุาต

ให้ก่อสร้างใหม่ และต่อเติมหรอืดดัแปลง ส่ิงก่อสร้างทัง้ทีเ่ป็นอาคาร

โรงเรอืน และไม่ใช่อาคารโรงเรอืนทัง้สิน้ 191,304 ราย โดยภาคกลาง 

มีจ�านวนผู้ได้รับอนุญาตฯ สูงสุด 46,958 ราย รองลงมาเป็น  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 40,347 ราย ภาคเหนือ 35,661 ราย 

ปริมณฑล 26,434 ราย ภาคใต้ 25,866 ราย และกรุงเทพมหานคร 

16,038 ราย เมื่อพิจารณาจ�านวนสิ่งก่อสร้างที่ได้รับอนุญาตทั้งสิ้น 

288,316 แห่ง พบว่า เป็นการก่อสร้างฯ ในภาคกลางสูงสุด  

74,287 แห่ง รองลงมาเป็นปริมณฑล 66,300 แห่ง ภาคตะวันออก

เฉยีงเหนอื 43,647 แห่ง ภาคเหนอื 40,398 แห่ง ภาคใต้ 37,603 แห่ง 

และกรงุเทพมหานคร 26,079 แห่ง (ส�านกังานสถติแิห่งชาต,ิ 2562) 

พบว่า ผู้ท่ีก�าลังตัดสินใจสร้างส่ิงปลูกสร้าง อาคาร มีจ�านวนมาก  

ซ่ึงจะต้องว่าจ้างบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง ให้ด�าเนินการก่อสร้าง  

สิง่ปลูกสร้างของตนเองให้แล้วเสรจ็ ดงันัน้ ขัน้ตอนการตดัสินใจเลอืก

บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง จะช่วยให้เจ้าของโครงการได้เลือกบริษัท

ผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีความสามารถในการด�าเนินโครงการ เข้ามาสู่

ขั้นตอนการประกวดราคา และช่วยลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นระหว่าง

ก่อสร้าง ซึง่จะส่งผลให้เกดิความล่าช้าของโครงการ หรอืละทิง้งานได้ 

จึงท�าให้ผู ้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างต้องมีการเตรียม 

ความพร้อมที่จะรับงาน ประมูลงานเพื่อให้ได้งานเป็นของตนเอง  

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็จะต้องมีการตัดสินใจ มีการวางแผนค�านึงถึงปัจจัย

ต่าง ๆ ที่จะเข้ามามีผลกระทบต่อการรับงาน จึงเห็นได้ว่า การให้

ความส�าคัญในเรื่องของการตัดสินใจเลือกบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง 

เป็นส่วนส�าคัญทีจ่ะท�าให้งานรับเหมาก่อสร้างไม่เกดิข้อผิดพลาดขึน้ 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ท�าให้ผู้ศึกษาสนใจศึกษาปัจจัยที่มีผล 

ต่อการตัดสินใจเลือกบริษัทผู ้รับเหมาต่อเติมโรงงานในเขต

กรุงเทพมหานคร เพื่อน�าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษามาใช้เป็นในการ

พัฒนา ปรับปรุง รูปแบบการให้บริการ ให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้รับบริการ

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
 1. เพือ่ศกึษาส่วนปัจจยัประสมทางการตลาดในการเลอืก

บริษัทผู้รับเหมาต่อเติมโรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร

 2. เพ่ือศึกษาความส�าคัญของขั้นตอนตัดสินใจเลือก

บริษัทผู้รับเหมาต่อเติมโรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร

 3. เพื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกบริษัทผู้รับเหมา

ต่อเติมโรงงาน จ�าแนกตามข้อมูลสถานประกอบการ

 4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดกับการตัดสินใจเลือกบริษัทผู้รับเหมาต่อเติมโรงงาน

เขตกรุงเทพมหานคร 



มห
าว
ิทย

าล
ัยร

าช
ภัฏ

รำ
ไพ
พร

รณ
ี

สุภาพร  โสมภีร์, ชิณโสณ์  วิสิฐนิธิกิจา

150   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2565

 5. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผล 

ต่อการตัดสินใจเลือกบริษัทผู ้รับเหมาต่อเติมโรงงานในเขต

กรุงเทพมหานคร

สมมติฐานของการศึกษา	
 1. ข้อมลูสถานประกอบการทีแ่ตกต่างกนัมกีารตดัสินใจ

เลือกบริษัทผู ้รับเหมาต่อเติมโรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร  

ที่แตกต่างกัน

 2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับ 

การตัดสินใจเ ลือกบริษัทผู ้ รับ เหมาต ่อ เติมโรงงานในเขต

กรุงเทพมหานคร

 3. ป ัจจัยส ่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต ่อ 

การตัดสินใจเลือกผู้รับเหมาต่อเติมโรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร

วิธีด�าเนินการวิจัย	
 การวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผล 

ต่อการตัดสินใจเลือกบริษัทผู ้รับเหมาต่อเติมโรงงานในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถาม มีรายละเอียดดังนี้ 

 ประชากร ได้แก่ เจ้าของบริษัท กรรมการผู ้จัดการ  

ผู้อ�านวยการ ผู้จัดการซื้อ/จัดหา ผู้ตัดสินใจเลือกบริษัทผู้รับเหมา 

ต่อเติมโรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร เลือกกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 

400 ราย เคร่ืองมอืท่ีใช้ในการวจิยัเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ได้แก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential  

Statistics) โดยใช้ค่า t-test และ F-Test (One-way ANOVA) 

Pearson Product Moment Correlation และ Multiple  

Regression Analysis 

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนสถานประกอบการ เป็นข้อมูลทั่วไป

ของผู ้ตอบแบบสอบถาม เป็นการสอบถามในเรื่องประเภท 

สถานประกอบการ อายุสถานประกอบการ จ�านวนการจ้างงาน  

ทุนจดทะเบียน มูลค่าการซ้ือต่อปี ผู ้มีอ�านาจการตัดสินใจซื้อ  

การสร้างลักษณะค�าถามเป็นลักษณะตามระดับมาตรวัดตัวแปร 

ทางสถติ ิโดยในส่วนข้อมลูส่วนที ่1 ประกอบด้วยจ�านวนค�าถามทัง้สิน้ 

6 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Multiple choice)

 ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดในการเลือกบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยมีลักษณะ

ค�าถามแบบค่าคะแนน แบ่งค่าคะแนนระดับความส�าคัญออกเป็น  

5 ระดับ ตามแบบลิเคอร์ด (Likert) แบบสอบถามที่สร้างขึ้นเป็น 

ข้อค�าถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)

 ส่วนท่ี 3 เป ็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ ยวกับ 

การตัดสินใจการเลือกบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยเป็นลักษณะ

ค�าถามแบบค่าคะแนน แบ่งค่าคะแนนระดับความส�าคัญออกเป็น  

5 ระดับ ตามแบบลิเคอร์ด (Likert) แบบสอบถาม ที่สร้างขึ้นเป็น 

ข้อค�าถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)

 การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดกับการตัดสินใจเลือกบริษัทผู้รับเหมาต่อเติมโรงงาน

ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยที่ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์จะมีค่า

ระหว่าง -1 < r < 1 

 ค่า r เป็นลบ แสดงว่า x และ y มีความสัมพันธ์กัน 

ในทิศทางตรงกันข้าม

 ค่า r เป็นบวก แสดงว่า x และ y มีความสัมพันธ์กัน 

ในทิศทางเดียวกันข้าม

 ค่า r มีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่า x และ y มีความสัมพันธ์กัน

ในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธ์กันมาก

 ค่า r มค่ีาเข้าใกล้ -1 แสดงว่า x และ y มคีวามสมัพนัธ์กนั 

ในทิศทางตรงกันข้ามและไม่มีความสัมพันธ์กันมาก

 ค่า r = 0 แสดงว่า x และ y ไม่มีความสัมพันธ์กันเลย

 ค่า r เข้าใกล้ 0 แสดงว่า x และ y ไม่มคีวามสมัพนัธ์กนัเลย

 เกณฑ์การแปลความหมายค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์  

(ชูศรี  วงศ์รัตนะ, 2550: 316)

 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู ่ระหว่าง 0.80 - 1.00  

แสดงว่า มีความสัมพันธ์ระดับสูงมาก

 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู ่ระหว่าง 0.60 - 0.79  

แสดงว่า มีความสัมพันธ์ระดับมาก

 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู ่ระหว่าง 0.40 - 0.59  

แสดงว่า มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง

 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู ่ระหว่าง 0.20 - 0.39  

แสดงว่า มีความสัมพันธ์ระดับน้อย

 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู ่ระหว่าง 0.10 - 0.19  

แสดงว่า มีความสัมพันธ์ระดับน้อยมาก

 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ์อยู ่ระหว่าง 0 แสดงว่า  

ไม่มีความสัมพันธ์กันในเชิงเส้นตรง 
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 ผู ้วิจัยได ้น�าแบบสอบถามฉบับร่างท่ีสร ้างขึ้นไปให้ 

ผู ้ทรงคุณวุฒิที่ มีความรู ้ และประสบการณ ์ เพื่ อตรวจสอบ 

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความถูกต้องในส�านวนภาษา โดย 

ผู้ทรงคุณวุฒิได้ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม จ�านวน 3 ท่าน โดยหา

ดัชนีความสอดคล้อง (In of Item Objective Congruence : IOC) 

ซึ่งได้ค่าเฉลี่ยทั้งฉบับเท่ากับ 0.841

ผลการวิจัย	
 ในการวจิยัครัง้นีผู้ว้จิยัได้น�าแบบสอบถาม มาใช้ในการเกบ็

ข้อมูล การตัดสินใจเลือกบริษัทผู้รับเหมาต่อเติมโรงงานในเขต

กรุงเทพมหานคร และได้น�าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลไว้ดังนี้

 ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานประกอบการ 

 จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น

บรษิทัจ�ากดั อายสุถานประกอบการต�า่กว่า 11 ปี จ�านวนการจ้างงาน 

น้อยกว่า 51 คน ทุนจดทะเบียน 1-5 ล้านบาท มูลค่าการต่อเติม

โรงงานต่อปี 1-3 ล้านบาท ผู้มีอ�านาจตัดสินใจซื้อคือเจ้าของบริษัท

 ตอนที ่2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในเลือกบริษัท

ผู้รับเหมาต่อเติมโรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร และได้แสดงผล  

ดังตารางที่ 1 

ภาพที่	1 กรอบแนวความคิด

 

ตัวแปรต้น

ข้อมูลสถานประกอบการ:

1. ประเภทสถานประกอบการ

2. อายุสถานประกอบการ

3. จ�านวนการจ้างงาน

4. ทุนจดทะเบียน

5. มูลค่าการซื้อต่อปี

6. ผู้มีอ�านาจการตัดสินใจซื้อ

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด	(Marketing	mix)	

(Kotler	and	Keller,	1997):

1. ด้านผลิตภัณฑ์

2. ด้านราคา

3. ด้านช่องทางการจ�าหน่าย

4. ด้านส่งเสริมการตลาด

5. ด้านบุคลากร

6. ด้านกระบวนการ

7. ด้านลักษณะทางกายภาพ

ตัวแปรตาม

การตัดสินใจ	(Kotler,	2003)

1. การรับรู้ถึงความต้องการ

2. การค้นหาข้อมูล

3. การประเมินผลทางเลือกในการตัดสินใจซื้อ

4. การตัดสินใจซื้อพฤติกรรมหลังการซื้อ

5. พฤติกรรมหลังการซื้อ
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 จากตารางท่ี 1 การศึกษาข้อมูลระดับความส�าคัญของ

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลอืกบรษิทัผูร้บัเหมาต่อเตมิ

โรงงาน พบว่า  ด้านทีส่�าคญัทีส่ดุ คอื ด้านลกัษณะทางกายภาพและ

การน�าเสนอ (x ̅  = 3.86) รองลงมา คือ ด้านผลิตภัณฑ์ (x ̅  = 3.78) 

ด้านการส่งเสริมทางการตลาด (x ̅  = 3.67) ด้านราคา (x ̅  = 3.66)            

ด้านบุคลากร (x ̅  = 3.64) ด้านกระบวนการ (x ̅  = 3.63) และ 

ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย (x ̅   = 3.62) ตามล�าดับ 

 ตอนท่ี 3 การตดัสนิใจเลอืกบรษัิทผู้รบัเหมาต่อเตมิโรงงาน

เขตกรุงเทพมหานคร และได้แสดงผล ดังตารางที่ 2

ตารางที่	1 แสดงผลค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกบรษิทัผู้รบัเหมาต่อเตมิ 

  โรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร

 รายการ	 x ̅	 S.D.	 แปลผล

ด้านลักษณะทางกายภาพและการน�าเสนอ 3.86 .789 มาก

ด้านผลิตภัณฑ์  3.78 .766 มาก

ด้านการส่งเสริมทางการตลาด  3.67 .934 มาก

ด้านราคา  3.66 .871 มาก

ทางด้านบุคลากร  3.64 .823 มาก

ด้านกระบวนการ  3.63 .828 มาก

ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย  3.62 .681 มาก

 รวมเฉลี่ย 3.69 .813 มาก

ตารางที่	2 แสดงผลการวิเคราะห์ความส�าคัญของขั้นตอนการตัดสินใจเลือกบริษัทผู้รับเหมาต่อเติมโรงงานเขตกรุงเทพมหานคร

 รายการ	 x ̅	 S.D.	 แปลผล

ด้านการรับรู้ถึงความต้องการ  3.77 .632 มาก

ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ  3.67 .799 มาก

ด้านการตัดสินใจซื้อ  3.67 .934 มาก

ด้านการประเมินผลทางเลือกในการตัดสินใจซื้อ 3.62 .871 มาก

ด้านการค้นหาข้อมูล  3.59 1.084 มาก

 รวมเฉลี่ย 3.67 .864 มาก

 จากตารางท่ี 2 การศึกษาข้อมูลระดับความส�าคัญของ 

ขั้นตอนการตัดสินใจเลือกบริษัทผู้รับเหมาต่อเติมโรงงาน พบว่า  

ขั้นตอนที่ส�าคัญที่สุด คือ  ด้านการรับรู้ถึงความต้องการ (x ̅   = 3.77) 

รองลงมา ได้แก่ ด้านการประเมินผลหลังการซื้อ (x ̅   = 3.67) ด้าน

การตัดสินใจซื้อ (x ̅   = 3.67) ด้านการประเมินผลทางเลือกในการ

ตัดสินใจซื้อ (x ̅   = 3.62) และด้านการค้นหาข้อมูล (x ̅   = 3.59)  

ตามล�าดับ

 ตอนที่ 4 เปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกบริษัทผู้รับเหมา

ต่อเติมโรงงานจ�าแนกตามข้อมูลสถานประกอบการ สมมติฐาน 

ข้อมูลสถานประกอบการท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือก

บรษัิทผูร้บัเหมาต่อเตมิโรงงานในเขตกรงุเทพมหานคร ทีแ่ตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 แสดงในตารางที่ 3
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 จากตารางที ่3 พบว่า ข้อมลูสถานประกอบการทีแ่ตกต่าง

กันมีการตัดสินใจเลือกบริษัทผู้รับเหมาต่อเติมโรงงานท่ีแตกต่างกัน 

ข้อมูลประเภทสถานประกอบการ และผู้มีอ�านาจตัดสินใจสินซื้อ 

ที่แตกต่างกันมีผลต่อการการตัดสินใจเลือกบริษัทผู้รับเหมาต่อเติม

โรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างกัน มีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 ส่วนข้อมูลอายุสถานประกอบ จ�านวนการจ้างงาน  

ทุนจดทะเบียน และมูลค่าการต่อเติมโรงงานต่อปี ที่แตกต่างกัน 

มีผลต่อการการตัดสินใจเลือกบริษัทผู้รับเหมาต่อเติมโรงงานในเขต

กรุงเทพมหานคร ที่ไม่แตกต่างกัน

 ตอนที่ 5 ความสัมพันธ ์ระหว ่างป ัจจัยส ่วนประสม 

ทางการตลาดกับการตัดสินใจเลือกบริษัทผู้รับเหมาต่อเติมโรงงาน  

ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงในตารางที่ 4

ตารางที่	3 ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกบริษัทผู้รับเหมาต่อเติมโรงงานจ�าแนกตามข้อมูลสถานประกอบการ

ข้อมูลสถานประกอบการ
การตัดสินใจ

P-Value ผลการทดสอบ
t F

ประเภทสถานประกอบการ 1.516 - 0.038* แตกต่าง

อายุสถานประกอบการ 1.037 0.376 ไม่แตกต่าง

จ�านวนการจ้างงาน 1.042 0.374 ไม่แตกต่าง

ทุนจดทะเบียน 2.021 0.110 ไม่แตกต่าง

มูลค่าการต่อเติมโรงงานต่อปี 2.137 0.095 ไม่แตกต่าง

ผู้มีอ�านาจการตัดสินใจซื้อ 4.401 0.005* แตกต่าง

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ตารางที่	4 ผลการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจเลือกบริษัทผู้รับเหมาต่อเติมโรงงาน

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
	 	ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกบริษัทผู้รับเหมาต่อเติมโรงงาน	

	 r	 ค่า	Sig	 ระดับความสัมพันธ์	 แปลผล

ด้านผลิตภัณฑ์ .258** .000 น้อยทิศทางเดียวกัน 7

ด้านราคา .469** .000 ปานกลางทิศทางเดียวกัน 5

ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย .630** .000 มากทิศทางเดียวกัน 1

ด้านการส่งเสริมทางการตลาด .628** .000 มากทิศทางเดียวกัน 2

ด้านบุคลากร .560** .000 ปานกลางทิศทางเดียวกัน 3

ด้านกระบวนการ .545** .000 ปานกลางทิศทางเดียวกัน 4

ด้านลักษณะทางกายภาพและการน�าเสนอ .434** .000 ปานกลางทิศทางเดียวกัน 6

ภาพรวมเฉลี่ย .663**  มากทิศทางเดียวกัน

** มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ.05

 จากตารางที่ 4 พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกบริษัทผู้รับเหมาต่อเติมโรงงาน 

มีระดับความสัมพันธ์มากทิศทางเดียวกัน ได้แก่ ด้านช่องทาง 

การจัดจ�าหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ระดับความสัมพันธ์ 

ปานกลางทิศทางเดียวกัน ได้แก่ ด้านบุคลากรด้านกระบวนการ  

ด้านราคา ด้านลักษณะทางกายภาพและการน�าเสนอ ระดับความ

สัมพันธ์น้อยทิศทางเดียวกัน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ในภาพรวม 

มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกบริษัทผู้รับเหมาต่อเติมโรงงาน 

ระดับความสัมพันธ์มากทิศทางเดียวกัน (r = 0.663) เมื่อพิจารณา

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดแต่ละปัจจัย

กับการตัดสินใจเลือกบริษัทผู้รับเหมาต่อเติมโรงงาน พบว่า ปัจจัย

ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย (r = 0.630) ปัจจัยด้านการส่งเสริม

ทางการตลาด (r = 0.628) ปัจจัยด้านบุคลากร (r = 0.560 ) ปัจจัย

ด้านกระบวนการ (r = 0.545) ปัจจัยด้านราคา (r = 0.469) ปัจจัย

ด้านลักษณะทางกายภาพและการน�าเสนอ (r = 0.434) และปัจจัย

ด้านผลิตภัณฑ์ (r = 0.258) มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือก
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บรษิทัผูร้บัเหมาต่อเตมิโรงงานอยูใ่นระดบัความสมัพนัธ์มากทศิทาง

เดียวกัน ตามล�าดับ

 ตอนที่ 6 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ 

การตัดสินใจเลือกผู้รับเหมาต่อเติมโรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงในตารางที่  5

ตารางที่	5 ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้รับเหมาต่อเติมโรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
	 	 Std.	 	 	 	 ผลการ

	 B	 Error	 Beta	 t	 P-Value	 ทดสอบ

(Constant) 2.020 .121               16.653  .000** มี

ด้านผลิตภัณฑ์ -.027 .06 -.044 -1.043  .298 ไม่มี

ด้านราคา .000 .034 .001 .014  .989 ไม่มี

ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย .151 .033 .292 4.599  .000** มี

ด้านส่งเสริมการตลาด .172 .031 .310 5.519  .000** มี

ด้านบุคลากร .031 .034 .053 .901 .368 ไม่มี

ด้านกระบวนการ .055 .033 .095 1.655 .099 ไม่มี

ด้านลักษณะทางกายภาพและการน�าเสนอ .067 .033 .094 2.025 .044* มี

* มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (2-tailed)

 จากตารางที่ 5 พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

ด้านช่องทางการจัด ด้านส่งเสริมการตลาด และด้านลักษณะ 

ทางกายภาพและการน�าเสนอ มอีทิธพิลต่อการตัดสนิใจเลือกบรษัิท 

ผู้รับเหมาต่อเติมโรงงาน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สรุปและอภิปรายผล
 จากการศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริษัทผู้รับเหมาต่อเติมโรงงานในเขต

กรุงเทพมหานคร ผู้ศึกษามีประเด็นที่จะอภิปรายดังนี้

 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความส�าคัญของปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดในการเลือกบริษัทผู้รับเหมาต่อเติมโรงงานในเขต

กรุงเทพมหานคร ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ�าหน่าย 

ด้านส่งเสริมการตลาด จากการศึกษาพบว่า อยู ่ในระดับมาก 

สอดคล้องกับงานวิจัยวิริยะ  บุญมี (2555) ปัจจัยส่วนประสม 

ทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อการเลอืกผูร้บัเหมาก่อสร้าง: กรณีศกึษา

จังหวัดภูเก็ต จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

ด้านผลิตภัณฑ์ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส�าคัญมีค่าเฉล่ียอยู่ใน

ระดับมาก

 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคคลด้านลักษณะ

ทางกายภาพ ด้านกระบวนการ จากการศกึษาพบว่า อยูใ่นระดบัมาก 

สอดคล้องกับงานวิจัยของภัทรภร  พลพฤกษ์ และ วัชระ  ยี่สุ่นเทศ 

(2561) ศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อ

กระบวนการการตัดสินใจใช้บริการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง จากการ

ศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคคลผู้ตอบ

แบบสอบถามให้ความส�าคัญมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

 การตัดสินใจเลือกบริษัทผู ้รับเหมาต ่อเติมโรงงาน  

จากการศึกษาข้อมูลพบว่า ระดับความคิดเห็น ความส�าคัญของต่อ

กระบวนการการตัดสินใจเลือกบริษัทผู้รับเหมาต่อเติมโรงงาน มีค่า

เฉลี่ยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ในด้านการรับรู้ถึงความต้องการ 

ด้านพฤตกิรรมหลังการซือ้ ด้านการตดัสนิใจซือ้ ด้านการประเมนิผล

การเลอืก และด้านการค้นหาข้อมลู สอดคล้องกับงานวจิยั เจษฎากร  

โลหรักษ์ (2563) ศึกษาเรื่องการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ

เลอืกผูร้บัเหมารบัสร้างบ้านของผูบ้รโิภคในจงัหวดัตรงั จากการศกึษา 

พบว่า การประเมินผลการซื้อ การตัดสินใจซื้อ ขั้นการประเมิน 

ทางเลือก ขั้นการหาข้อมูล การตระหนักถึงปัญหา มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัทรภร  พลพฤกษ์ และ 

วชัระ  ยีสุ่น่เทศ (2561) ศกึษาเรือ่ง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

ที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการการตัดสินใจใช้บริการธุรกิจรับเหมา

ก่อสร้าง จากการศึกษาพบว่า ด้านการตระหนักถึงปัญหาหรือ 

ความต้องการ ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก 

ด้านการตัดสินใจ และด้านทัศนคติหลังการใช้ ค่าเฉล่ียโดยรวม 

อยู่ในระดับที่ส�าคัญมาก 

 ข้อมูลส่วนสถานประกอบการที่แตกต่างกันมีผลต่อการ

ตดัสนิใจเลอืกบริษทัผูร้บัเหมาต่อเตมิโรงงานในเขตกรงุเทพมหานคร 

ที่แตกต ่างกัน จากการศึกษาพบว ่า ข ้อมูลด ้านประเภท 

สถานประกอบการ และผู้มีอ�านาจในการตัดสินใจซื้อที่แตกต่างกัน

มีผลต่อการการตัดสินใจเลือกบริษัทผู้รับเหมาต่อเติมโรงงานในเขต

กรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ  

ภัทรภร  พลพฤกษ์ และ วัชระ  ยี่สุ่นเทศ (2561) ศึกษาเรื่อง ปัจจัย

ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการการตัดสินใจ
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ใช้บริการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เนื่องจากลักษณะกลุ่มประชากร 

แตกต่างกันและช่วงเวลาก็แตกต่างกัน  

 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับ 

การตัดสินใจเลือกบริษัทผู้รับเหมาต่อเติมโรงงาน ผลการวิเคราะห์

ความสมัพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสนิใจ 

เลือกบริษัทผู้รับเหมาต่อเติมโรงงาน ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ 

ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการ

ตลาด ด้านบคุลากร ด้านกระบวนการ และด้านลกัษณะทางกายภาพ

และการน�าเสนอ พบว่า ในภาพรวมมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ

เลอืกบริษัทผูรั้บเหมาต่อเตมิโรงงาน ระดบัความสมัพนัธ์มากทศิทาง

เดียวกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัย เจษฎากร  โลหรักษ์ (2563) 

ศึกษาเรื่อง การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้รับเหมา 

รับสร้างบ้านของผู้บริโภคในจังหวัดตรัง พบว่า ปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดโดยรวมมีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันในระดับ 

ปานกลางกับการตัดสินใจเลือกผู้รับเหมาสร้างบ้านโดยรวมของ 

ผู้บริโภคในจังหวัดตรังเน่ืองจากกลุ่มประชากรท่ีตอบแบบสอบถาม

อยู ่อาศัยคนละจังหวัดความคิดเห็นเก่ียวกับการต่อเติมอาจ 

ไม่เหมือนกัน 

 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ

เลอืกบริษัทผูร้บัเหมาต่อเตมิโรงงานในเขตกรงุเทพมหานคร จากการ 

ศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางจัด

จ�าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านลักษณะทางกายภาพ

มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกบริษัทผู ้รับเหมาต่อเติมโรงงาน 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปาริฉัตร  มูลจัด (2557) ปัจจัย 

ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษัทรับเหมาก่อสร้าง 

ที่จดทะเบียนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้แก่ ช่องทาง 

จัดจ�าหน่าย การส่งเสริมการตลาด และลักษณะทางกายภาพ

ข้อเสนอแนะ
 ผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างควรให้ความส�าคัญ

กับการเพ่ิมช่องทางการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า เพื่ออ�านวยความ

สะดวกในการตอบค�าถามให้กับลูกค้าอย่างทันถ่วงที และรวดเร็ว 

 ผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างควรเลือกท�าเลที่ตั้ง 

ที่การคมนาคมเดินทางสะดวก มีลานจอดรถ และมีป้ายช่ืออย่าง

ชัดเจน

 ผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างควรมีการโฆษณา

ประชาสมัพนัธ์ผ่านสือ่ต่าง ๆ  เช่น สือ่เวบ็ไซต์ ช่องทางสือ่สงัคม และ

การรับประกันหลังการขาย เช่น การติดตามผลงานหลังก่อสร้าง 

ต่อเติมเป็นระยะ ปีละ 1-2 ครั้ง มีรับประกันรอยแตกร้าว เพื่อสร้าง

ความประทับใจให้แก่ผู้ว่าจ้าง

 ผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างควรจัดหาอุปกรณ์ 

เครื่องมือ และเครื่องจักร ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการให้บริการ

กับลูกค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้รับบริการ

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป	
 ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 

เพื่อจะได้เป็นข้อมูลเชิงลึกในการท�าธุรกิจรับเหมาต่อเติมโรงงาน 

ก่อสร้าง และควรเพิ่มแหล่งเก็บตัวอย่างให้ครอบคลุมพื้นที่

กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียง
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสภาวะการยอมรับบริการช�าระเงินระบบพร้อมเพย์ของผู้บริโภคในจังหวัดจันทบุรี  

(2) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับบริการช�าระเงินระบบพร้อมเพย์ของผู้บริโภคในจังหวัดจันทบุรี การศึกษานี้เป็นการวิจัยเพื่อการ

ส�ารวจ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ กลุ่มผู้บริโภคสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในจังหวัดจันทบุรีเคยได้ยินชื่อหรือรู้จักบริการพร้อมเพย์และ

เคยใช้ระบบช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2564 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล

เป็นแบบสอบถามจ�านวน 43 ข้อ ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามคืน จ�านวน 364 ชุด เมื่อน�ามาคัดกรองแล้วเหลือแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์

จ�านวน 330 ชุด เพื่อเป็นตัวแทนผู้บริโภคสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในจังหวัดจันทบุรี วิธีการทางสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน การวิเคราะห์ถดถอย ทดสอบ T-test การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  

(One-way ANOVA) การวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า เป็นนักเรียน

นักศึกษา ผู้รับจ้างอิสระหรือผู้เกษียณอายุ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต�่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท และพบว่าส่วนใหญ่เลือกใช้ช่องทาง 

การท�าธุรกรรมทางการเงนิผ่านระบบโมบายแบงค์กิง้ มคีวามถีใ่นการโอนเงนิผ่านช่องทางอเิลก็ทรอนกิส์เฉล่ียสปัดาห์ละ 2-3 ครัง้ มีสถานะ

การลงทะเบียนใช้งานพร้อมเพย์มากกว่ายังไม่ลงทะเบียน ในกลุ่มที่ยังไม่ลงทะเบียนมีสาเหตุเน่ืองมาจากการที่ไม่ทราบว่าต้องลงทะเบียน

อย่างไร และส่วนใหญ่ไม่รับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือรับรู้เพียงบางส่วนเกี่ยวกับบริการพร้อมเพย์ ความแตกต่างด้านอาชีพและรายได้ส่งผลต่อ

การยอมรับการใช้บริการพร้อมเพย์ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณเพื่อศึกษาอิทธิพลของกลุ่มตัวแปรที่มีต่อการยอมรับการใช้บริการ

พร้อมเพย์ พบว่า ปัจจยัทีม่อีทิธพิลสงูสดุต่อการยอมรบัการใช้บริการได้แก่ อปุนสิยัส่วนบคุคล ความคาดหวงัจากความพยายามในการใช้งาน 

ความคาดหวังด้านสมรรถนะของระบบ และสภาพสิ่งอ�านวยความสะดวกต่อการใช้งานตามล�าดับ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยเพื่อเป็น

แนวทางให้สถาบันทางการเงินท่ีเก่ียวข้องน�าไปพิจารณาวางแผนปรับปรุงและพัฒนาระบบพร้อมเพย์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเพื่อเป็น

ข้อมูลส�าหรับผู้ที่สนใจน�าไปต่อยอดงานวิจัยในอนาคต                                                                                                                                      

ค�าส�าคัญ : การยอมรับระบบพร้อมเพย์, ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระบบพร้อมเพย์, การช�าระเงินระบบพร้อมเพย์
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Abstract
 The purposes of this research are (1) to study the acceptance of PromptPay fund transfer service of  

consumers in Chanthaburi Province (2) to study the factors influencing the acceptance of PromptPay fund transfer 

service of consumers in Chanthaburi Province. This research is an exploratory study confined to Thai consumers who 

live in Chanthaburi, have heard about PromptPay service, or have had experience using electronic fund transfer 

services from November 2020 to November 2021.This research was conducted by distributing the questionnaires of 

43 questions to consumers and received 364 responses in return. There were 330 responses chosen and screened 

to represent consumers’ population in Chanthaburi Province. Descriptive statistics include frequency, percentage, 

mean, standard deviation and regression data analysis were used. The data were analyzed by using T-test, Pearson 

Correlation Coefficient and One-way ANOVA. Data analysis shows that most respondents are females with bachelor 

degree and higher. They are students, self-employed or retirees whose average monthly income of 15,000 baht or 

under. Most of them prefer mobile banking applications and have the average of 2-3 times per week of fund  

transfer frequency. The majority of the respondents had already subscribed to PromptPay. However, among the 

non-subscribers, they reported that they did not know how to subscribe and also did not know the correct  

information about the service. Data analysis also shows that the role of occupation and income level have an impact 

on the acceptance of PromptPay. Hierarchical Regression Analysis also suggests that the strongest factors influencing 

the acceptance of PromptPay are personal habits, effort expectancy, performance expectancy and compatibilities 

of technologies and devices respectively. This research not only provides guidelines for involving institutions to  

develop PromptPay services more efficiently but also provides information for further research studies.

Keywords : PromptPay service acceptance, Factors influencing PromptPay, PromptPay fund transfer
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บทน�า
 ในปัจจุบันภาคธุรกิจต่าง ๆ ทั่วโลกล้วนประสบกับภาวะ

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีซ่ึงภาวะดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้น 

ในอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึง่แต่เกิดขึน้ในทกุอตุสาหกรรม ดงันัน้ 

ธุรกิจทุกประเภทจึงจ�าเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

จงึจะอยูร่อดได้ในสถานการณ์ปัจจบุนั โดยเฉพาะอย่างยิง่เทคโนโลยี

ด้านการช�าระเงิน (e-Payment) ที่สร้างความได้เปรียบเสียเปรียบ

ต่อผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก เน่ืองจากเช็คหรือเงินสดมีต้นทุน 

ในการจดัการทีสู่งมาก โดยเฉพาะเงนิสด ตัง้แต่การเบกิ การเกบ็รกัษา 

จนถึงการจ่ายช�าระ และบันทึกรายการ รองลงมาก็เป็นการช�าระ

ด้วยเช็ค จากข้อมูลในหลาย ๆ  ประเทศ พบว่า e-Payment ช่วยลด

ค่าใช้จ่ายของประเทศโดยรวมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของ GDP  

ต่อปี รัฐบาลในหลาย ๆ ประเทศรวมถึงประเทศไทย จึงได้พยายาม

ผลักดันให้ผู ้ประกอบการหันมาใช้การช�าระแบบ e-Payment  

เพ่ือทดแทนเงินสดและเช็ค ส่งผลให้ผู้บริโภคปรับตัวสู่โลกดิจิทัล 

มากขึน้ เช่น การซือ้สนิค้าและช�าระเงินออนไลน์ นอกจากนัน้ผลพวง

ของการระบาดของเชือ้ไวรสั Covid-19 และมาตรการเว้นระยะห่าง

ทางสังคม ท�าให้ผู้บริโภคบางส่วนเลี่ยงการใช้เงินสดในการจับจ่าย

ใช้สอย แล้วเปล่ียนมาใช้ระบบการช�าระเงนิผ่านระบบอเิลก็ทรอกนกิส์

มากขึน้ การปรับตวัของร้านค้าตลอดจนนโยบายสนบัสนนุจากภาครฐั 

น่าจะเป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้ไทยก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลเร็วขึ้น 

อย่างไรกต็ามยงัมปีระชาชนจ�านวนหนึง่ทีย่งัไม่ลงทะเบยีนใช้บรกิาร 

พร้อมเพย์ จากการศกึษาของชวศิา  พุม่ดนตร ี(2559) เก่ียวกบัปัจจัย

ที่ส่งผลต่อการยอมรับบริการพร้อมเพย์ของประชาชน ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า สาเหตุ ท่ีประชาชน 

ยังไม่ลงทะเบียนพร้อมเพย์เกิดจากความไม่มั่นใจในความปลอดภัย 

ของระบบถึงร้อยละ 30.49 และคิดว่าไม่มีความจ�าเป็นต้องใช้งาน

ถึงร้อยละ 16.52  

  ผู ้ท�าการวิจัยเล็งเห็นว่าหากมีการศึกษาถึงปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อการยอมรับการช�าระเงินระบบพร้อมเพย์ของผู้บริโภค 

ในจังหวัดจันทบุรี จะเป็นข้อมูลให้กับผู้ประกอบธุรกิจ สถานศึกษา 

สถาบันการเงิน องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องทราบถึง

ปัจจัย ปัญหา อุปสรรค ที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับบริการช�าระเงิน

ระบบพร้อมเพย์ของผู ้บริโภคในจังหวัดจันทบุรี สามารถน�า 

ผลการวิจัยไปพิจารณาวางแผนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 

ทีเ่กดิขึน้ในปัจจบุนั ปรบัปรงุพฒันาระบบทีเ่ก่ียวข้องให้มปีระสทิธภิาพ 

ดียิ่งขึ้น และเป็นประโยชน์ในการน�าเสนอข้อมูล ต่อยอดงานวิจัย 

ในอนาคตทีเ่กีย่วข้องกบัระบบการช�าระเงนิทางอเิลค็ทรอนกิส์ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพ่ือศึกษาสภาวะการยอมรับบริการช�าระเงินระบบ

พร้อมเพย์ของผู้บริโภคในจังหวัดจันทบุรี   

 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับบริการ

ช�าระเงินระบบพร้อมเพย์ของผู้บริโภคในจังหวัดจันทบุรี  

วิธีด�าเนินการวิจัย
 การศกึษาวจัิยนีท้�าการเกบ็ข้อมลูผ่านการส�ารวจ (Survey 

research) โดยผ่านการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ 

(Questionnaire) ซึ่งผู ้วิจัยได้ด�าเนินการวิจัยที่มีขอบเขตและ 

รายละเอียดในการด�าเนินการวิจัยดังนี้

 1. ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยั คอื บคุคลสัญชาตไิทยทีอ่าศยั 

อยู่ในจังหวัดจันทบุรีและเคยได้ยินช่ือหรือรู้จักบริการพร้อมเพย์  

ในการก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างนัน้ ทางผู้วจิยัได้เลือกพจิารณา

ก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างให้มีจ�านวนอย่างน้อย 10 เท่า ของ

จ�านวนตัวแปรที่สังเกตได้ในการวิจัยครั้งนี้ (Roscoe,1975: 184)  

ซึ่งมีทั้งสิ้น 30 ตัวแปร โดยก�าหนดจ�านวนไว้ 11 เท่า ของตัวแปร 

รวมทั้งสิ้นเท่ากับ 330 ตัวอย่าง เพื่อเป็นตัวแทนของประชากร

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามออนไลน์ 

แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) แบบสอบถามคัดกรองกลุ่มตัวอย่าง 

และข้อมูลพฤติกรรมทั่วไปเกี่ยวกับการท�าธุรกรรมทางการเงิน 

ด้วยระบบอเิล็กทรอนกิส์ต่าง ๆ  โดยเป็นแบบสอบถามทีใ่ห้เลอืกตอบ 

2) แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยรวมการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อ

การยอมรับการใช้บริการพร้อมเพย์ของประชากรในจังหวัดจันทบุรี 

โดยใช้มาตรประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่งระดับความเห็น

ออกเป็น 5 ระดับตามแบบของ Likert (1932) 3) แบบสอบถาม

เกี่ยวกับประชากรศาสตร ์ของผู ้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป ็น

แบบสอบถามในลักษณะแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)  

หลังการส�ารวจผู้วจิยัได้รบัแบบสอบถามคนืจากกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 

364 ชุด น�ามาผ่านการคัดกรองแล้วเหลือแบบสอบถามที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูล จ�านวน 330 ชุด

 3. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือกระท�าโดยการ

ตรวจสอบความครอบคลุมและความเท่ียงตรงของเนื้อหา ลักษณะ

ค�าถาม ค�าตอบ เพือ่ให้แบบสอบถามมคีวามเทีย่งตรงและสอดคล้อง

ระหว่างข้อค�าถามและตวัแปรทีต้่องการวัด โดยผูท้รงคณุวฒุ ิจ�านวน 

3 ท่าน ด้วยการหาค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) มากกว่าหรือเท่ากบั 

0.5 มาเป็นข้อค�าถามในแบบสอบถาม และได้มีการปรับปรุงค�าถาม

ก่อนที่จะน�าไปใช้ส�ารวจกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อเก็บข้อมูล

 4. การเก็บรวบรวมข้อมูลกระท�าโดยผู ้วิจัยได้แจก

แบบสอบถามออนไลน์ (Google form) ให้แก่กลุ ่มผู ้บริโภค 

สัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในจังหวัดจันทบุรี เคยได้ยินชื่อหรือรู ้จัก

บริการพร้อมเพย์และเคยใช้ระบบช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2564  

โดยผูว้จิยัได้รบัแบบสอบถามคนืจ�านวน 364 ชดุ เมือ่น�ามาคดักรอง

แล้วเหลือแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์จ�านวน 330 ชุด เพื่อเป็น

ตัวแทนประชากร
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 5. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู ้วิจัยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป 

ทางสถติใินการวิเคราะห์ข้อมลู ประกอบด้วย (1) การวเิคราะห์ข้อมลู 

เชิงพรรณนาในรูปตารางแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (2) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานโดยใช้

การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ถดถอย การวิเคราะห ์ 

Independent Sample t-test การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบ 

เพียร์สันและการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-Way 

ANOVA

 ตัวแปรที่ ใช ้ ในการศึกษาวิจัย ได ้แก ่  ตัวแปรตาม  

(Dependent variable) คือ การยอมรับการใช้บริการพร้อมเพย์ 

และตัวแปรอิสระ (Independent variable) คือ ปัจจัยต่าง ๆ  ที่ได้

จากการทบทวนวรรณกรรม จ�านวน 30 ตัวแปร โดยมีการศึกษา

ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 ถึง เดือนพฤศจิกายน 2564  

การก�าหนดกรอบแนวคิดจากนิยามตัวแปร

นิยามตัวแปร

 พร้อมเพย์ (PromptPay) หมายถึง บริการทางเลือก 

เพื่อการโอนเงินโดยผู้ใช้บริการสามารถใช้เลขประจ�าตัวประชาชน 

หรอืหมายเลขโทรศพัท์มอืถือของผูร้บัเงนิท่ีลงทะเบยีนพร้อมเพย์ไว้ 

แทนการใช้เลขบัญชีเงินฝากธนาคาร โดยมีจุดมุ่งหมายในการสร้าง

ความสะดวกสบาย รวดเร็ว และปลอดภัยในการใช้บริการโอนเงิน 

(ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2559)

 การศึกษาประชากรศาสตร์เชิงธุรกิจ คือ การน�าข้อมูล 

ของประชากร เช่น อายุ รายได้ อาชีพ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรม 

การตัดสินใจต่อองค์กร ไปพยากรณ์เหตุการณ์ท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้ 

ในอนาคตของธุรกิจ เพื่อน�าไปใช้ในการตัดสินใจในการด�าเนิน

แผนการธุรกิจในสอดคล้องกับสถานการณ์นั้น ๆ (เกื้อ  วงศ์บุญสิน, 

2545)

 การรับรู้ความเสี่ยง หมายถึง ความไม่แน่นอนที่รับรู้ได้ถึง

สินค้าและบริการหนึ่ง ๆ ของลูกค้าท่ีท�าให้เกิดผลกระทบด้านลบ 

กับการซื้อหรือใช้บริการ หากลูกค้ารับรู้ความเสี่ยงเกี่ยวกับสินค้า 

และบริการที่ระดับที่มากแสดงว่าเกิดความไม่แน่นอนในเชิงลบ 

ที่มีความส�าคัญ (Cunningham, 2005)

สมมติฐานการวิจัย

 สมมตฐิานกลุม่ที ่1 ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ทีแ่ตกต่างกนั 

ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ มีอิทธิพล 

ต่อการยอมรบัการใช้บรกิารระบบพร้อมเพย์ของผูบ้รโิภคในจงัหวดั

จันทบุรีแตกต่างกัน

 สมมติฐานกลุ่มที่ 2 ป ัจจัยการยอมรับ เทคโนโลยีที่ 

แตกต่างกัน ได้แก่ ปัจจัยจากความคาดหวังด้านสมรรถภาพ ปัจจัย

ด้านความคาดหวังจากความพยายาม ปัจจัยด้านอิทธิพลทางสังคม 

ปัจจัยด้านสภาพส่ิงอ�านวยความสะดวก ปัจจัยจากแรงจูงใจ 

ด้านความบันเทิง ปัจจัยด้านมูลค่าตามราคา ปัจจัยด้านอุปนิสัย 

ส่วนบุคคล และปัจจัยการรับรู้ความเสี่ยง มีอิทธิพลต่อการยอมรับ

การใช้บริการระบบพร้อมเพย์ของผู ้บริโภคในจังหวัดจันทบุรี 

แตกต่างกัน

 แบบจ�าลองการยอมรับเทคโนโลยี (The Technology 

Acceptance Model - TAM) เป็นทฤษฎีที่คิดค้นโดย Davis, 

Bagozzi และ Warshaw (1992) ซึ่งพัฒนามาจากแนวคิดของ TRA 

(The Theory of Reasoned Action) โดย TAM จะเน้นการศึกษา

เกีย่วกบัปัจจัยต่าง ๆ  ทีส่่งผลต่อการยอมรบัหรอืการตัดสนิใจท่ีจะใช้

เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ ซึ่งปัจจัยหลักที่ส่งผลโดยตรงต่อ 

การยอมรับเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมของผู้ใช้ ได้แก่ “การรับรู้ถึง

ความง่ายในการใช้งาน” (Perceived Ease of Use) และ “ทศันคต”ิ 

(Attitude) ซึ่งในท้ายที่สุดความต้ังใจเชิงพฤติกรรมในการใช้

เทคโนโลยีจะส่งอิทธิพลต่อการยอมรับและใช้งานเทคโนโลยีนั้น 

 ทฤษฎี Diffusion of Innovations-DOI เป็นทฤษฎ ี

ทีค่ดิค้นโดย Everett M. Rogers (2010) เป็นทฤษฎทีางสังคมวทิยา 

(Sociology Theory) ทีใ่ช้ศกึษาการเผยแพร่นวตักรรม โดยได้กล่าว

ถึงปัจจัยหรือลักษณะ 5 ประการของนวัตกรรมที่มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจของบคุคลในการยอมรบัหรอืไม่ยอมรบันวตักรรมนัน้ ได้แก่ 

1) ประโยชน์หรอืข้อดขีองนวตักรรม 2) ความสอดคล้องกับลกัษณะ

งานหรือความต้องการของผู้ใช้ 3) ความยากหรือความซับซ้อน 

ในการใช้งานนวัตกรรม 4) ความสามารถในการทดลองใช้ และ  

5) สามารถสังเกตเห็นความสามารถหรือลักษณะการท�างานของ

นวัตกรรมได้

 ทฤษฎี Unified Theory of Acceptance and Use  

of Technology-UTAUT เป็นทฤษฎีที่คิดค้นโดย Venkatesh 

(2016) เป็นแนวคิดที่ศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีโดยมีปัจจัย

ขับเคล่ือน 3 ประการที่มีผลต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรม ได้แก่  

1) ความคาดหวงัในประสทิธภิาพ 2) ความคาดหวังในความพยายาม 

3) อิทธิพลทางสังคม นอกจากนี้ยังมีตัวแปรที่มีผลต่อการอ�านวย

ความสะดวกในการใช้งานเทคโนโลยีจ�านวน 4 ตัวแปร ได้แก่ เพศ 

อายุ ประสบการณ์ และความสมัครใจในการใช้งาน ซึ่งแบบจ�าลอง

ดังกล่าวสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการพยากรณ์การยอมรับ 

การใช้เทคโนโลยีโดยมีตัวแปรเสริมมาขยายแบบจ�าลองได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

 ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ (2541) กล่าวถึงการศึกษา

ประชากรศาสตร์ว่ามีผลต่อการรับรู้ การตีความ และการรับรู้เข้าใจ

ในการสื่อสารทั้งสิ้น โดยใช้ข้อมูลพื้นฐานของประชากรศาสตร์ เช่น 

เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา ครอบครัว อาชีพ สถานะทางสังคม 

เศรษฐกิจ ทั้งนี้ การเข้าใจถึงลักษณะของเป้าหมายกลุ่มนั้น ๆ 

ลกัษณะทางจติวทิยา วฒันธรรม และสงัคม จะถกูน�ามาพจิารณาร่วม 

โดยลักษณะทางประชากรศาสตร ์จะมีผลทางด้านจิตวิทยา 

ที่แตกต่างกัน
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 มัทริกา  เกิดบ้านชัน (2554) ได้ศึกษาเก่ียวกับปัจจัย 

การยอมรับการใช้บริการช�าระสินค้าหรือบริการผ่านมือถือ พบว่า

ปัจจัยของความเข้ากนัได้ของระบบกับผูใ้ช้งานและบรกิารทีม่อียูเ่ดมิ 

(Compatibility) ส่งผลต่อการยอมรับบริการการช�าระสินค้าหรือ

บริการผ่านมือถือ

 เสาวณิต  อุดมเวชสกุล (2558) ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัย 

ที่มีผลต่อความเชื่อม่ันในการใช้บริการทางการเงินผ่าน Mobile 

Banking Application พบว่า ปัจจัยด้านราคามีความสอดคล้องกับ

การยอมรับบริการ

 วิชิต  พันธ์อ�านวย (2552) ได้ศึกษาเก่ียวกับการสร้าง 

ความผูกพันในการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ทางการเงิน และพบว่า

อัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้งและโมบายแบงค์กิ้งส่งผลต่อ

ความผูกพันในการใช้บริการ

 วอนชนก  ไชยสนุทร (2558) ได้ศกึษาเกีย่วกบัการยอมรบั

การใช้งานของระบบการช�าระเงนิแบบอเิลก็ทรอนกิส์ในประเทศไทย 

พบว่า ปัจจัยด้านอุปนิสัยส่วนบุคคลและปัจจัยจากความคาดหวัง

ด้านสมรรถภาพส่งผลต่อการยอมรบัระบบการช�าระเงนิในประเทศไทย

 สืบพงศ์  ปัทมโยธิน (2556) ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มี

ผลต่อการยอมรบัเทคโนโลยกีารยืน่แบบแสดงรายการและการช�าระ

ภาษีออนไลน์ส�าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พบว่า 

ปัจจัยด้านคุณภาพบริการส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี

 วริษฐา  สมเลข (2556) ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ

การยอมรับเทคโนโลยี Mobile Payment กรณีศึกษาการช�าระเงิน

ค่าบตัรชมภาพยนต์ พบว่า การรบัรูถึ้งประโยชน์จากการใช้งานมผีล

ต่อการยอมรับเทคโนโลยีในระดับมาก

 Hanna และ Wozniak (2017) ศึกษาประชากรศาสตร์

ในเชิงพฤติกรรมผู้บริโภคว่าจะมีวิธีการเลือกซ้ือ ใช้ หรือเลิกใช้

ผลิตภัณฑ์แตกต่างกันอย่างไร ผู้บริโภคแต่ละคนนั้นจะมีพฤติกรรม

และการรับรู้ต่อสิ่งของหรือสถานการณ์หน่ึง ๆ ที่แตกต่างกันไป  

ขึ้นอยู่กับเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และสิ่งที่ได้เรียนรู้จากในอดีต

 Pascual-Miguel, Agudo-Peregrina, & Chaparro- 

Pelaez (2015) ได้ศึกษาเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการซื้อสินค้า

ออนไลน์ และพบว่าแรงจูงใจด้านความบันเทิงส่งผลต่อการยอมรับ

ธุรกรรม e-commerce 

 จากการทบทวนวรรณกรรมน�ามาซ่ึงการก�าหนดตัวแปร

อิสระและตัวแปรตามดังต่อไปนี้ 

 กลุ่มที่ 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ (ปัจจัยส่วนบุคคล)  

จ�านวน 5 ตัวแปร ได้แก่ 1) ตัวแปรด้านเพศ 2) ตัวแปรด้านอายุ  

3) ตวัแปรด้านระดบัการศกึษา 4) ตวัแปรด้านอาชพี และ 5) ตวัแปร

ด้านรายได้

 กลุ่มที่ 2 ป ัจจัยรวมการยอมรับเทคโนโลยีจ�านวน  

8 ปัจจัย ๆ ละ 3 ตัวแปร รวมทั้งสิ้น 24 ตัวแปร ได้แก่ 1) ปัจจัย 

ด้านความคาดหวังด้านสมรรถภาพ 2) ปัจจัยด้านความคาดหวัง 

จากความพยายาม 3) ปัจจัยด้านอิทธิพลทางสังคม 4) ปัจจัยด้าน

สภาพส่ิงอ�านวยความสะดวกต่อการใช้งาน 5) ปัจจัยด้านแรงจูงใจ

ด้านความบันเทิง 6) ปัจจัยด้านมูลค่าหรือราคาค่าธรรมเนียม  

7) ปัจจัยด้านอุปนิสัยส่วนบุคคล และ 8) ปัจจัยด้านการรับรู ้

ความเสี่ยง

 กลุม่ที่ 3 ปัจจัยการยอมรับการใช้บริการพร้อมเพย ์

จ�านวน 1 ตัวแปร ได้แก่ ตัวแปรด้านการยอมรับการใช้บริการ 

พร้อมเพย์

ผลการวิจัย
 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุปผลการวิจัยใช้วิธีการส�ารวจ

ความคิดเห็นของกลุ ่มตัวอย่างที่ เคยท�าธุรกรรมทางการเงิน 

ผ่านระบบการช�าระเงนิอิเลก็ทรอนกิส์ เช่น ตู้เอทเีอ็ม โมบายแบงค์กิง้ 

อินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้ง เงินอิเล็กทรอนิกส์ บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต  

เคยได้ยินชื่อบริการพร้อมเพย์ และอาศัย ศึกษา หรือท�างานอยู่ใน

จังหวัดจันทบุรี จ�านวน 330 ชุด โดยมี 3 ประเด็น ได้แก่ ส่วนที่ 1 

ได้แก่แบบสอบถามคัดกรองกลุ่มตวัอย่าง และข้อมลูพฤตกิรรมทัว่ไป

เก่ียวกับการท�าธุรกรรมและการช�าระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

โดยเป็นแบบสอบถามที่ให้เลือกตอบ ส่วนที่ 2 ได้แก่แบบสอบถาม

เกี่ยวกับปัจจัยรวมการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อการยอมรับ 

การใช้บริการพร้อมเพย์ของประชาชน ในเขตจังหวัดจันทบุรี โดยใช้

มาตรประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่งระดบัความเห็นออกเป็น 

5 ระดับ และส่วนที่ 3 ได้แก่ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบสอบถามในลักษณะแบบตรวจสอบ

รายการ (Checklist)

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 330 คน แบ่งเป็นประชากร 

เพศหญิง ร้อยละ 66.4 ประชากรเพศชาย ร้อยละ 30.3 และไม่ระบุ

เพศ ร้อยละ 3.3 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ  

35 ปี คิดเป็นร้อยละ 87.9 ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า

คิดเป็นร้อยละ 80.6 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของประชากร 

กลุ่มตัวอย่างอยู่ท่ีต�่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 

61.8 กลุม่ประชากรตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา/รบัจ้าง

อิสระ/เกษียณอายุ/ไม่ได้ท�างาน และผู้ประกอบกิจการส่วนตัว/

เจ้าของกิจการ คิดเป็นร้อยละ 72.7 และ 13.3 ตามล�าดับ 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมทั่วไปเกี่ยวกับ 

การท�าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบการช�าระเงินอิเล็กทรอนิกส์

ของกลุม่ตวัอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่เลอืกใช้บรกิารผ่านช่องทางโมบาย

แบงค์กิ้ง มีจ�านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 81.5 รองลงมาคือ 

การเลือกใช้งานผ่านทางตู้เอทีเอ็ม คิดเป็นร้อยละ 12.7 ดังตาราง 

ที่ 1
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 นอกจากนั้นยังพบว่า ส่วนใหญ่มีความถี่ในการโอนเงิน 

ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉลี่ยสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง คิดเป็น 

ร้อยละ 43.9 รองลงมาคือ ใช้บริการทุกวัน คิดเป็นร้อยละ 37.9  

ถัดมาคือ การใช้บริการสัปดาห์ละครั้ง คิดเป็นร้อยละ 12.7  

การใช้บริการเดือนละครั้ง คิดเป็นร้อยละ 3 การใช้บริการน้อยกว่า 

เดือนละครั้ง คิดเป็นร้อยละ 1.8 ตามล�าดับ ดังตารางที่ 2

ตารางที่	1 ช่องทางการท�าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้บริการบ่อยที่สุด

ช่องทางการท�าธุรกรรม ความถี่ ร้อยละ
จ�านวนที่นับได้

(ร้อยละ)

จ�านวนสะสม	

(ร้อยละ)

ข้อมูล

ที่น�ามา

แจกแจง

ความถี่

ตู้เอทีเอ็ม/ตู้ฝากเงิน 42 12.7 12.7 12.7

โมบายแบงค์กิ้ง 269 81.5 81.5 94.2

อินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้ง 8 2.4 2.4 96.7

เงินอิเล็กทรอนิกส์ 2 .6 .6 97.3

บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต 9 2.7 2.7 100.0

รวมทั้งสิ้น 330 100.0 100.0

  

ตารางที่	2 ความถี่ในการโอนเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉลี่ย

ลักษณะของการใช้บริการ ความถี่ ร้อยละ
จ�านวนที่นับได้

(ร้อยละ)

จ�านวนสะสม	

(ร้อยละ)

ข้อมูล

ที่น�ามา

แจกแจง

ความถี่

ทุกวัน 125 37.9 37.9 37.9

หนึ่งครั้งต่อเดือน 10 3.0 3.0 40.9

สองถึงสามครั้งต่อสัปดาห์ 145 43.9 43.9 84.8

น้อยกว่าหนึ่งครั้งต่อเดือน 6 1.8 1.8 86.7

หนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ 42 12.7 12.7 99.4

ไม่เคยใช้บริการ 2 .6 .6 100.0

รวมทั้งสิ้น 330 100.0 100.0  

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนใช้งาน

พร้อมเพย์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีลงทะเบียนใช้งานพร้อมเพย์แล้ว 

มมีากกว่าคร่ึงหนึง่ของผูใ้ช้งานทัง้หมด คดิเป็นร้อยละ 85.2 ในขณะ

ที่อีกร้อยละ 14.8 ยังไม่มีการลงทะเบียน โดยสาเหตุที่ยังไม่ลง

ทะเบียนใช้งานพร้อมเพย์น้ัน ส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าต้องลงทะเบียน

อย่างไร คิดเป็นร้อยละ 30.3 รองลงมาเห็นว่าไม่มีความจ�าเป็นต้อง

ใช้งาน คิดเป็นร้อยละ 27.6 ถัดมาคือ ไม่เข้าใจว่าพร้อมเพย์คืออะไร 

และไม่ทราบถึงประโยชน์ของการสมัครบริการพร้อมเพย์ คิดเป็น

ร้อยละ 11.8 และสาเหตุอื่น ๆ ดังตารางที่ 3
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 จากการทดสอบความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริการ 

พร้อมเพย์ของกลุม่ตวัอย่าง โดยก�าหนดให้มข้ีอมูลทีเ่ป็นจรงิและเทจ็

ของบริการพร้อมเพย์ และให้กลุ่มตัวอย่างได้เลือกข้อมูลท่ีเป็นเท็จ 

พบว่า กลุม่ตวัอย่างจ�านวน 102 คน คดิเป็นร้อยละ 30.9 รบัรูข้้อมลู

ทีถ่กูต้องของบริการพร้อมเพย์ในส่วนของค่าธรรมเนยีม การผูกบญัชี

พร้อมเพย์ การคืนภาษีผ่านระบบพร้อมเพย์ และการใช้บริการ 

พร้อมเพย์ในฐานะที่เป็นผู ้โอนเงินและผู ้รับโอนเงิน ในขณะที ่

กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 69.1 ไม่รับรู้ข้อมูล 

ทีถ่กูต้อง หรอืทราบข้อมลูทีถ่กูต้องเพยีงบางส่วนเท่านัน้ จากตาราง

ที่ 4

ตารางที่	3 สาเหตุที่ไม่ลงทะเบียนใช้บริการพร้อมเพย์

สาเหตุที่ไม่ลงทะเบียนใช้งาน
ตัวอย่างที่ตอบ

ร้อยละของจ�านวนที่ตอบ
จ�านวน ร้อยละ

ไม่มีความจ�าเป็นต้องใช้งาน 21 27.6% 42.9%

ไม่ทราบว่าต้องลงทะเบียนอย่างไร 23 30.3% 46.9%

ไม่มั่นใจในความปลอดภัยของระบบ 8 10.5% 16.3%

ไม่เข้าใจว่าพร้อมเพย์คืออะไร 9 11.8% 18.4%

ไม่ทราบถึงประโยชน์ของการสมัครบริการ 9 11.8% 18.4%

มีเพื่อนคนรู้จักหรือสื่อต่างๆนแนะน�าว่ายังไม่ควรลงทะเบียน 2 2.6% 4.1%

ไม่เห็นด้วยกับการออกแบบระบบที่ใช้เลขบัตรและเบอร์โทร 2 2.6% 4.1%

ไม่เห็นด้วยกับวิธีการทางการตลาดที่เชิญชวนให้ใช้บริการ 2 2.6% 4.1%

รวมทั้งสิ้น 76 100.0% 155.1%

a. Dichotomy group tabulated at value 1.

ตารางที่	4 การทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพร้อมเพย์

ผลการทดสอบความรู้ ความถี่ ร้อยละ
จ�านวนที่นับได้

(ร้อยละ)

จ�านวนสะสม	

(ร้อยละ)

ข้อมูล

ที่น�ามา

แจกแจง

ความถี่

ตอบผิด 105 31.8 31.8 31.8

ตอบถูก 101 30.6 30.6 62.4

ไม่ตอบค�าถาม 124 37.6 37.6 100.0

รวมทั้งสิ้น 330 100.0 100.0  

 การศึกษาอิทธิพลของกลุ่มตัวแปรท่ีมีต่อ “การยอมรับ 

การใช้บริการพร้อมเพย์” ไปวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation) 

เพื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยกันเอง และ

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามเพื่อดูว ่าตัวแปรอิสระไม่ได้ 

มีความสัมพันธ์กันเองอย่างมีนัยส�าคัญ ที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05  

พบว่า ไม่มปัีจจยัใดทีม่คีวามสมัพนัธ์กนัเองอย่างมนียัส�าคญั ในส่วน

ของการวิเคราะห์การถดถอย (Multiple Regression) โดยวิธี 

Stepwise ได้ผลดังตารางที่ 5
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 จากการวิเคราะห์ค่าสมัประสทิธิข์องสมการถดถอย (Beta 

Coefficient) ตามตารางที่ 5 สรุปได้ว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับ

การใช้บริการพร้อมเพย์ของประชาชนในจังหวัดจันทบุรี มีจ�านวน  

4 ปัจจัย โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลสูงสุด ได้แก่ ปัจจัยด้านอุปนิสัย 

ส่วนบคุคล รองลงมา ได้แก่ ปัจจยัด้านความคาดหวงัจากความพยายาม 

ในการใช้งาน ปัจจัยด้านความคาดหวัง ด้านสมรรถนะของระบบ 

และปัจจยัด้านสภาพสิง่อ�านวยความสะดวกต่อการใช้งาน ตามล�าดับ

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
 การศกึษางานวจิยันีพ้บว่า กลุม่ต้วอย่างส่วนใหญ่เลอืกใช้

ช่องทางการท�าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบโมบายแบงค์ก้ิง 

มากที่สุด มีความถี่ในการโอนเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เฉลี่ย

สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง และมีสถานะการลงทะเบียนใช้งานพร้อมเพย์

มากกว่ายงัไม่ลงทะเบยีน โดยสาเหตทุีก่ลุม่ตวัอย่างยงัไม่ลงทะเบยีน

ใช้งานพร้อมเพย์มีหลากหลาย แต่การที่ไม่ทราบว่าต้องลงทะเบียน

อย่างไรมีปริมาณสูงที่สุด รองลงมาคือ การเห็นว่าไม่มีความจ�าเป็น

ต้องใช้งาน ส่วนในกลุ่มต้วอย่างที่ยังไม่ลงทะเบียนใช้งานพร้อมเพย์

พบว่า ส่วนใหญ่ไม่รบัรูข้้อมลูทีถู่กต้องหรอืรบัรูเ้พยีงบางส่วนเท่านัน้

 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของระดับความเห็นต่อปัจจัยรวม

การยอมรับเทคโนโลยีกับการยอมรับการใช้บริการพร้อมเพย์ของ

กลุ่มตัวอย่างพบปัจจัยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ปัจจัยด้านความ 

คาดหวังจากความพยายามในการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 4.46 รองลงมา

ได้แก่ ปัจจัยด้านความคาดหวังด้านสมรรถนะของระบบ โดยม ี

ค่าเฉลี่ย 4.42 ตามล�าดับ

 การศึกษาโครงสร้างทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการ

ยอมรับการใช้บริการพร้อมเพย์ของประชาชนในจังหวัดจันทบุรี  

ซ่ึงได้ก�าหนดกรอบแนวคิดของลักษณะทางประชากรศาสตร์รวม  

5 ด้าน ได้แก่ เพศ การศึกษา อายุ อาชีพ และรายได้ โดยการวิจัยนี้

ได้ทดสอบสมมตฐิานโดยการวเิคราะห์ Independent-Sample T และ 

การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว (One-Way ANOVA) พบว่า 

ปัจจัยในด้านเพศ อายุ และระดับการศึกษาไม่มีผลต่อการยอมรับ

การใช้บริการ ส่วนปัจจัยในด้านอาชีพและรายได้มีอิทธิพลต่อ 

การยอมรับการใช้บริการพร้อมเพย์แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ 

งานวิจัยของ บัญชรรัตน์  ทองหอม (2548) เรื่อง “การศึกษา

พฤติกรรมการใช้บริการบัวหลวงไอแบงก์กิ้ง” และ ศราวุธ  ยุดวัน 

(2553) เรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) ของลูกค้า

ในเขตพื้นที่จังหวัดยโสธร” ซึ่งพบว่า ปัจจัยด้านอาชีพที่แตกต่างกัน

มอีทิธพิลต่อการเลอืกใช้บรกิารทีแ่ตกต่างกนั และงานวจิยัของ อรทัย  

เลื่อนวัน (2555) เรื่อง “ปัจจัยส่วนบุคคลในส่วนของการท�างานที่มี

ผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ  

ซึ่งพบว่า ปัจจัยด้านรายได้ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้

บริการที่แตกต่างกัน

 อย่างไรกต็าม การวิจยัในครัง้นีใ้ช้ข้อมลูทีเ่กบ็รวบรวมจาก

เครือ่งมอืเดยีว คอื แบบสอบถามส�ารวจความคดิเหน็อาจท�าให้ได้รบั 

ข้อมูลไม่ครบถ้วน เน่ืองจากข้อมูลเชิงลึกบางอย่างจ�าเป็นต้องใช้วิธี

การเก็บข้อมูลวิธีอื่น ไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก หรือการท�า 

Focus Group เพื่อให้ได้มีการแลกเปล่ียนข้อมูลซ่ึงกันและกัน  

ตารางที่	5 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)

Model

Unstandardized	

Coefficients

Standardized	

Coefficients t Sig.

B Std.	Error Beta

5 (Constant) .342 .185  1.845 .066

ปัจจัยด้านอุปนิสัยส่วนบุคคล

(การใช้บริการพร้อมเพย์เป็นเรื่องปกติ)
.280 .035 .357 7.916 .000

ปัจจัยด้านความคาดหวังจากความพยายามในการใช้งาน

(ระบบพร้อมเพย์ใช้งานง่าย)
.221 .061 .204 3.605 .000

ปัจจัยด้านความคาดหวังจากความพยายามในการใช้งาน

(สามารถเรียนรู้ที่จะใช้งานระบบให้คล่องแคล่วได้)
.156 .061 .143 2.563 .011

ปัจจัยด้านความคาดหวังด้านสมรรถนะของระบบ

(บริการพร้อมเพย์มีประโยชน์ต่อการด�าเนินชีวิต)
.142 .056 .133 2.559 .011

ปัจจัยด้านสภาพสิ่งอ�านวยความสะดวกต่อการใช้งาน

(ระบบสามารถเชือ่มโยงเข้ากบัการใช้งานเทคโนโลยอีืน่ ๆ )
.120 .053 .115 2.246 .025

a. Dependent Variable: การยอมรับการใช้บริการพร้อมเพย์
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164   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2565

ซึง่การส�ารวจข้อมลูเป็นการแจกแบบสอบถามออนไลน์ผ่านอนิเทอร์เนต็ 

ในช่วงเวลาที่จ�ากัด ประกอบกับข้อจ�ากัดด้านความปลอดภัยและ

การรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลจากการแพร่ระบาดของไวรัส 

Covid-19 ดังนั้นการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามน้ีอาจไม่ได้ถูก

กระจายตัวเท่าที่ควร นอกจากน้ี การวิจัยมีการเก็บข้อมูลระหว่าง

เดือนพฤศจิกายน 2563 ถึง พฤศจิกายน 2564 หากมีผู้ต้องการ 

น�าไปใช้จะต้องมคีวามระมดัระวังเนือ่งจากเป็นช่วงการระบาดของไวรสั 

Covid-19 ประชาชนต้องการลดความเสี่ยงของการสัมผัสพื้นผิว 

ต่าง ๆ  เช่น ธนบัตรและเหรียญ อีกทั้งรัฐบาลได้มีโครงการช่วยเหลือ

และบรรเทาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส 

หลายโครงการ ส่งผลให้ประชาชนมีการใช้ระบบการช�าระเงินทาง

อเิลก็ทรอนกิส์อย่างแพร่หลาย ดงันัน้เมือ่เวลาผ่านไปหรอืโรคระบาด

ได้ทเุลาลงแล้วข้อมลูหรอืรายละเอยีดบางอย่างอาจมกีารเปล่ียนแปลง 

ตามไปด้วย รวมถึงข้อมูลจากผลการส�ารวจที่ค่อนข้างจะจ�ากัด  

โดยเฉพาะช่วงอายุและอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามนั้นไม่ค่อยมี

ความกระจายตัวเท่าที่ควร          

ประโยชน์ที่ได้รับจากการท�าวิจัย

 (1) ผู ้ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการพร้อมเพย์สามารถ

สนบัสนนุให้เกดิการช�าระเงนิด้วยระบบพร้อมเพย์ได้อย่างกว้างขวาง

ในสนิค้าและบริการต่าง ๆ  อกีทัง้ออกแบบระบบให้เรียนรูแ้ละใช้งานง่าย 

จะส่งผลให้เกิดการยอมรับในบริการพร้อมเพย์ของประชาชน 

ในจงัหวดัจนัทบรุไีด้มากยิง่ขีน้ โดยอาจมกีารพจิารณาน�าเสนอข้อมลู

เกี่ยวกับบริการพร้อมเพย์ในจังหวัดจันทบุรีให้มากย่ิงข้ึน เนื่องจาก

ประชาชนยงัรบัรูข้้อมลูไม่ถกูต้องหรอืรบัรูข้้อมลูเพยีงบางส่วนเท่านัน้ 

นอกจากนี้ความแตกต่างในปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้านอาชีพ

และรายได้ ที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้บริการพร้อมเพย์ของ

ประชาชนในจังหวัดจันทบุรี ทางธนาคารพาณิชย์สามารถน�าไปใช้

เพือ่การเจาะกลุม่ลกูค้าได้ตรงตามลกัษณะของผูม้โีอกาสจะใช้บรกิาร

พร้อมเพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น ส่วนกลุ่มลูกค้าที่มีการยอมรับ

ระบบพร้อมเพย์น้อย เช่น กลุ่มอาชีพธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ 

คณะท�างานโครงการ National e-payment ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ธนาคารพาณชิย์ และผูท้ีเ่กีย่วข้องกบัการบรกิารพร้อมเพย์ สามารถ

สนบัสนนุให้เกดิการยอมรบัระบบพร้อมเพย์โดยควรมกีารพจิารณา

น�าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะของระบบต่อผู้ประกอบการ เช่น 

ประโยชน์และประสิทธิภาพของระบบพร้อมเพย์ ก็จะส่งผลให้เกิด

การยอมรับในบริการพร้อมเพย์ของประชาชนในจังหวัดจันทบุรีได้

มากยิง่ขึน้ (2) สามารถเป็นข้อมลูและแนวทางส�าหรบัผูท้ีส่นใจน�าไป

ต่อยอดงานวิจัยต่อไป

ข้อเสนอแนะ
 (1) จากการศึกษางานวิจัยนี้พบว่า มากกว่าครึ่งหนึ่งของ

กลุ่มตัวอย่างยังมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องหรือยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับ

ระบบพร้อมเพย์ ทั้งๆที่กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้ คือ กลุ่มคน 

ที่มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายกว่าประชาชนกลุ่มอื่นๆ และเป็นกลุ่ม

ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 

การน�าเสนอบรกิารพร้อมเพย์อาจยงัไม่ประสบความส�าเรจ็เท่าท่ีควร 

ดังนั้นผู้ให้บริการพร้อมเพย์อาจน�าสาเหตุของการไม่สมัครบริการ

พร้อมเพย์ และปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับบริการพร้อมเพย ์

จากงานวิจัยนี้ไปวิเคราะห์และตัดสินใจเพื่อให้ความรู้ และผลักดัน

การยอมรบัในบรกิารพร้อมเพย์ของประชาชนในจงัหวดัจนัทบรุต่ีอไป 

ในอนาคต (2) การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างควรมีการกระจายตัว

มากยิ่งขึ้น และควรเพิ่มการเก็บรวบรวมข้อมูลในรูปแบบอื่น  

ไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) หรอื 

Focus Group เพื่อจะได้ข้อมูลในเชิงลึกของผู้ใช้บริการมากขึ้น  

รวมไปถงึจะได้ข้อมลูต่าง ๆ  โดยผ่านการแลกเปลีย่นกนัของผูใ้ช้บรกิาร 

ในขณะท�า Focus Group (3) เพิ่มการศึกษาปัจจัยอื่น ๆ เพิ่มเติม

ว่ายังมีปัจจัยใดที่ส่งผลต่อการยอมรับบริการพร้อมเพย์อีกหรือไม่ 

ทัง้นีปั้จจยัอ่ืน ๆ  อาจไม่จ�าเป็นต้องเกีย่วเนือ่งกบัเทคโนโลยอีย่างเดยีว 

เช่น ปัจจยัการรบัรูค้วามเป็นส่วนตวั และ ปัจจยัด้านความปลอดภยั

และความเชื่อถือได้ เป็นต้น
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บทคัดย่อ
 การวจิยัครัง้นี ้มวีตัถปุระสงค์เพือ่ 1) เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบ PPP ร่วมกบัเทคนคิ

เพื่อนช่วยเพื่อน 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนด้วยผลการเรียนรู้ในกลุ่มที่ได้รับการเรียนรู้แบบ PPP ร่วมกับเทคนิค 

เพื่อนช่วยเพื่อน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี จ�านวน 79 คน ได้มาจากการเลือก 

แบบเจาะจง ประกอบด้วย กลุ่มทดลอง 40 คน และกลุ่มควบคุม 39 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบ PPP 

ร่วมกบัเทคนคิเพือ่นช่วยเพ่ือน แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบ PPP และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน สถติทิีใ่ช้วเิคราะห์ข้อมลู ได้แก่ 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ�้า 

 ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนกลุ่มที่เรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ PPP ร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน มีผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) นักเรียนกลุ่มท่ีเรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ PPP  

ร่วมกับเทคนิคเพ่ือนช่วยเพื่อน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มที่เรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ PPP อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต ิ

ที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียนกลุ่มที่เรียนด้วยวิธีการการจัดการเรียนรู้แบบ PPP ร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน มีความคงทนของ 

ผลการเรียนรู้ 

ค�าส�าคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ความคงทนของผลการเรียนรู้, การเขียนภาษาอังกฤษเชิงไวยากรณ์, การจัดการเรียนรู้แบบ PPP,  

  เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน 
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Abstract
 The purposes of this research were: 1) to compare the learning achievement previous and after treating by 

the PPP learning management blended with peer-assisted technique 2) to compare the learning achievement after 

treating by the PPP learning management blended with peer-assisted technique and the PPP learning management 

3) to study retention in the group which is treating by the PPP learning management blended with peer-assisted 

technique. The samples were selected by purposive sampling of 79 students who studied in primary education grade 

6, Saritdidet School, Chanthaburi. They were consisted of 40 students as the experimental group and 39 students of 

the control group. The research instruments were the lesson plan based on the PPP learning management blended 

with peer-assisted technique, the lesson plan based on the PPP learning management and the achievement test. 

The data were analyzed by Mean, Percentage, Standard Deviation, t-test and One-way ANOVA Repeated Measure of 

Bonferroni.

 The results of this research were as follow: 1) the group of students that was treated by the PPP learning 

management blended with peer-assisted technique had learning achievement higher than previous treatment  

statistical significance at the .05 level, 2) the group of students that was treated by the PPP learning management 

blended with peer-assisted technique had learning achievement higher than the group of students that was treated 

by the PPP learning management statistical significance at the .05 level, 3) the group of students that was treated 

by the PPP learning management blended with peer-assisted technique had retention.

Keywords : Learning Achievement, Retention, English Grammatical Writing, the PPP Learning Management,  

  Peer-Assisted Technique 
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บทน�า
 การเรยีนรูภ้าษาองักฤษเป็นสิง่ทีม่คีวามส�าคญัและจ�าเป็น

อย่างยิ่งในสังคมโลกปัจจุบัน เน่ืองด้วยเป็นเครื่องมือส�าคัญในการ

ติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ การแสวงหาความรู้ การประกอบ

อาชีพ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม และวิสัยทัศน์ของ

ชมุชนโลก ท�าให้ผูเ้รยีนตระหนกัถงึความหลากหลายทางวฒันธรรม 

และมุมมองของโลก จากความส�าคัญดังที่กล่าวมานั้น ท�าให้ภาษา

อังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้สื่อสารกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก และ

ยังถูกใช้เป็นภาษาราชการในกว่า 70 ประเทศ ภาษาอังกฤษจึงเป็น

สิ่งจ�าเป็นในการศึกษาที่ช่วยให้ผู้เรียนได้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง 

สามารถใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองและประกอบ

อาชีพได้ในภายภาคหน้า (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 226) 

 การจัดการเรียนรู ้วิชาภาษาอังกฤษในปัจจุบัน มุ ่งให้ 

ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน  

และการเขียน ภายใต้แนวคิดการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร  

(Communicative Language Teaching : CLT) ตามกรอบ 

การจัดการเรียนรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 

2557: 10) มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ 3 ขั้นตอน คือ ขั้นน�าเสนอ 

(Presentation) ขัน้ฝึก (Practice) และขัน้ผลติภาษา (Production) 

ข้อดีของการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว คือ การได้เรียนรู้เนื้อหาและ 

ฝึกปฏิบัติทักษะตามสถานการณ์จริงในชีวิตประจ�าวัน มุ่งเน้น 

ความถูกต้องทางภาษาและความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา 

ไปพร้อมกัน ท�าให้ผู้เรียนได้น�าภาษาไปใช้ได้จริงในบริบทสังคม  

โดยหนึง่ในทกัษะภาษาองักฤษทีม่คีวามส�าคญัเป็นอย่างยิง่ คือ ทกัษะ 

การเขียน ซึ่งถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ที่มุ่งหวัง

ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในด้านการสื่อสาร สามารถถ่ายทอดความคิด 

ความรูค้วามเข้าใจ ความรูส้กึ และทศันะของตนเองเพือ่แลกเปลีย่น

ข้อมลูข่าวสาร และประสบการณ์ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา

ตนเองและสังคม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 6) อีกทั้งยังก�าหนด

คุณภาพผู้เรียนในด้านการเขียน ดังนี้ “ผู้เรียนสามารถเขียนตอบโต้

ระหว่างบุคคล แสดงความคิดเห็น เล่าเรื่องเหตุการณ์ใกล้ตัว  

และสามารถใช้ประโยคเดี่ยวและประโยคผสม (Compound  

Sentences)” ซึ่งทักษะการเขียนน้ันจะเป็นสิ่งท่ีจ�าเป็นและเป็น

ประโยชน์แก่ผู้เรียนในการพัฒนาตนเองในภายภาคหน้า (กระทรวง

ศึกษาธิการ, 2551: 223) 

 อย่างไรก็ตาม ผู้เรียนยังคงประสบปัญหาการเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษ เรื่อง หลักการใช้ไวยากรณ์และทักษะการเขียน 

อย่างต่อเนื่อง เพราะด้วยโครงสร้างทางไวยากรณ์ (Syntax) ของ

ภาษาอังกฤษมีความซับซ้อน กลไกทางภาษาและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ  

มีความหมายเฉพาะตัว และในแต่ละโครงสร้างประโยคนั้นสามารถ

ชี้เฉพาะกาลเวลาได้ ทั้งนี้ ชนิภรณ์  ภู่มณี และทรงศรี  สรณสถาพร 

(2560: 4) ได้อธิบายข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในงานเขียนว่า ส่วนใหญ่

เป็นเรื่องของไวยากรณ์ระดับประโยค เช่น ความสอดคล้อง 

ของประธานและกริยา (Subject - verb Agreement) กาลเวลา 

(Tenses) ชนิดของค�า (Parts of Speech) การเรียบเรียงค�า 

ในประโยคให้ถูกต้องตามหน้าที่ของค�าเพื่อสื่อความหมายได้อย่าง 

ถูกต้อง และกาโสม  หมาดเด็น (2559: 112) ได้ศึกษาความสามารถ

ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษและการจัดการเรียนการสอนภาษา

องักฤษ ซึง่ผลการศกึษาพบว่า ประเดน็ทีเ่ป็นปัญหามากท่ีสดุในการ

เรยีนวชิาภาษาองักฤษ คือ ด้านไวยากรณ์ในการเขยีนระดบัประโยค 

เมือ่พจิารณาจากรายงานการประเมนิคุณภาพการศกึษาข้ันพืน้ฐาน 

(O-NET) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ

มหาชน) ในระดับประเทศ โดยวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นั้นจ�าแนกการทดสอบเป็น 4 สาระ ได้แก่ 

สาระที ่1 ภาษาเพ่ือการส่ือสาร สาระที ่2 ภาษาและวัฒนธรรม สาระ

ที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระอื่น และสาระที่ 4 ภาษา

กบัความสัมพนัธ์กบัชมุชนโลก ผลการทดสอบพบว่า สาระที ่1 ภาษา

และการสือ่สาร ซึง่ประกอบด้วย มาตรฐาน ต 1.2 มทีกัษะการสือ่สาร

ทางภาษาในการแลกเปลีย่นข้อมลูข่าวสาร การแสดงความรู้สกึ และ

ความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ และมาตรฐาน ต 1.3 น�าเสนอ

ข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ 

โดยการพูดและการเขียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต�่า เมื่อพิจารณา

คะแนนเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี ได้แก่ ปี 2562 - 2558 พบว่า คะแนน

เฉลี่ยต�่ากว่าร้อยละ 50 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 

องค์การมหาชน, 2558 - 2562 : 4) ในส่วนของผลคะแนน O-NET 

วชิาภาษาองักฤษ ปี 2562 ของนกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที ่6 ระดบั    

จังหวัดจันทบุรีและระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยต�่ากว่า

ร้อยละ 50 โดยคะแนนเฉลีย่ระดบัจงัหวดั ได้แก่ ร้อยละ 37.63 และ

คะแนนเฉลี่ยระดับพื้นที่การศึกษา ได้แก่ ร้อยละ 42.65 (สถาบัน

ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ องค์การมหาชน, 2562: 5)

 จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู ้วิจัยจึงสนใจท่ีจะพัฒนา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนของผลการเรียนรู้ วิชา 

ภาษาอังกฤษ เรื่อง การเขียนเชิงไวยากรณ์ ส�าหรับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะ การเขียน

ระดับประโยคความเดียวและประโยคความรวม จากการศึกษาวิธี

การจัด การเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ พบว่า การจัดการเรียนรู้แบบ 

PPP เป็นการจัดการเรียนรู้ตามนโยบายการปฏิรูปการจัดการเรียน 

การสอน ภาษาอังกฤษ ตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 

(Communicative Language Teaching : CLT) ที่ก�าหนดให้มี 

การใช้จัดการเรียนรู้ในปัจจุบัน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2557: 47)  

มกีระบวนการจดัการเรยีนรู ้3 ข้ันตอน ดงันี ้ขัน้ท่ี 1 ขัน้น�าเสนอเนือ้หา 

(Presentation) ขั้นที่ 2 ขั้นฝึก (Practice) ขั้นที่ 3 ขั้นผลิตภาษา 

(Production) ข้อด ีคือ ผู้เรยีนได้เรยีนรูเ้นือ้หาและได้ฝึกปฏิบตัทิ�าให้
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เกิดทักษะทางภาษา และน�าความรู้นั้นไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง 

หลักการส�าคัญ คือ มุ่งเน้นความถูกต้องและความคล่องแคล่ว 

ในการใช้ภาษาไปพร้อมกัน อย่างไรก็ตาม การเรยีนวชิาภาษาองักฤษ 

เร่ือง การเขียนเชิงไวยากรณ์นั้น ยังไม่เกิดประสิทธิผลเท่าที่ควร 

ประการท่ีหนึ่ง คือ เกิดจากความยากและซับซ้อนของเน้ือหา 

การเรียนท�าให้เกิดความกดดัน และไม่สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ 

ไม่กล้าเขียน หรือซักถามข้อสงสัย สอดคล้องกับวิไล  ผิวมา (2561: 

18) ที่กล่าวว่า ผู ้เรียนภาษาท่ีสองมักมีความวิตกกังวลใจหรือ

ความเครียดในการเรียนการเขียน ประการที่สอง คือ การให้ข้อมูล

ย้อนกลับได้ไม่เพียงพอหรือทันที จากการศึกษางานวิจัยของ 

ลิวและลี (Liu and Lee, 2013: 10) พบว่า การให้ข้อมูลย้อนกลับ 

ในงานเขียน ส่งผลในทางบวกต่อการพัฒนาทักษะการเขียนอย่างมี

นัยส�าคญั และส่งต่อการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูเ้รยีนในระยะยาว 

ประการสุดท้าย คือ ผู ้ เรียนไม่เกิดความรู ้ความเข้าใจ และ 

การจดจ�าโครงสร้างทางไวยากรณ์เท่าท่ีควร เป็นเหตุให้น�ามา

ประยกุต์ใช้ในสถานการณ์จรงิได้ไม่เตม็ที ่จากการศกึษาทฤษฎปิีระมิด 

แห่งการเรียนรู้ (โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศูนย์เทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ส�านักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี, 2550: 23) พบว่า การให้ผู้เรียนถ่ายทอดความรู้ให้แก ่

ผู้อื่น แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด ข้อสงสัยหรือปัญหา ได้ทบทวน

เนื้อหาซ�้า ๆ จากการสอนผู้อื่น ท�าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และ 

ความคงทนในการจ�าถึงร้อยละ 90 ซ่ึงเป็นระดับสูงสุดของพีระมิด 

ซึ่งความคงทนของผลการเรียนรู้นี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียน

เนื้อหาการเขียนเชิงไวยากรณ์ที่สูงขึ้นในล�าดับต่อไป เช่น การเขียน

ระดับอนุเฉท การเขียนเรียงความ และการใช้ไวยากรณ์ในการเขียน

ที่ซับซ้อนมากขึ้น ผู ้วิจัยจึงศึกษาเทคนิคต่าง ๆ ท่ีจะช่วยเสริม

กระบวนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนเชิงไวยากรณ์ ให้เกิด

ประสิทธิผล ตลอดจนเกิดความคงทนของผลการเรียนรู้ เน่ืองด้วย

เทคนิคการจัดการเรียนรู้เป็นกลวิธีที่ใช้เสริมกระบวนการจัดการ

เรียนรู้ทางภาษาให้สัมฤทธิ์ผลได้ ลดอุปสรรคต่าง ๆ และช่วยให้ 

ผูเ้รยีนบรรลเุป้าหมายในการเรยีนรูไ้ด้รวดเรว็ (สถาบนัภาษาองักฤษ 

ส�านกังานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2558: 44) ผูว้จิยัจึงสนใจน�าเทคนคิ

มาประยกุต์ใช้ร่วมกบัการจดัการเรยีนรูแ้บบ PPP ในกระบวนการสอน 

ขั้นที่ 2 ขั้นฝึก (Practice) และขั้นที่ 3 ขั้นผลิตภาษา (Production) 

เพื่อแก้ปัญหาและส่งเสริมผู้เรียน พบว่า “เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน” 

(Peer - Assisted Technique) สามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้

ความเข้าใจ เรือ่ง การเขยีนเชิงไวยากรณ์ ได้โดยใช้กจิกรรมการเรยีนรู้ 

เป็นคู่หรอืกลุม่ย่อย ให้ผูเ้รยีนคอยช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัในลกัษณะ

เก่งช่วยอ่อน เพ่ือให้ได้มาซึ่งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทเรียน  

ลดบทบาทคร ูเพ่ิมบทบาทผูเ้รียนให้ท�าการสอนและช่วยเหลอืเพือ่น 

โดยให้ผู้เรียนสอนเพื่อนในวัยเดียวกัน เทคนิคดังกล่าวท�าให้ผู้เรียน

กล้าฝึกปฏิบัติ กล้าถามปัญหาที่ตนไม่เข้าใจ ช่วยเสริมบรรยากาศ

การเรียนรู้ ลดความกดดันในห้องเรียน ลดความซับซ้อนทางภาษา

ในการถ่ายทอดความรู ้ของผู้สอนและผู้เรยีน ช่วยเสรมิการให้ข้อมลู

ย้อนกลับจากเพื่อนผู้สอนและเพื่อนร่วมช้ัน และท�าให้เกิดความ

คงทน ของผลการเรียนรู้จากการสอนเพื่อน (Seema and Syeda, 

2016: 1449)

 จากเหตผุลดงักล่าว ผู้วจิยัจงึสนใจทีจ่ะศึกษาการเปรยีบเทยีบ 

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและความคงทนของผลการเรียนรู ้วชิาภาษา

อังกฤษ เรื่อง การเขียนเชิงไวยากรณ์ ส�าหรับนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ PPP ร่วมกับเทคนิค 

เพื่อนช่วยเพื่อนกับการจัดการเรียนรู้แบบ PPP เพื่อช่วยให้ผู้เรียน 

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน ตลอดจนเกิดความคงทนของ 

ผลการเรียนรู้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษา

อังกฤษ เรื่อง การเขียนเชิงไวยากรณ์ ส�าหรับนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที ่6 ก่อนและหลังการจดัการเรยีนรูแ้บบ PPP ร่วมกบัเทคนคิ

เพื่อนช่วยเพื่อน 

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษา

อังกฤษ เรื่อง การเขียนเชิงไวยากรณ์ ส�าหรับนักเรียนชั้นประถม

ศกึษาปีที ่6 หลังเรยีนด้วยการจดัการเรยีนรูแ้บบ PPP ร่วมกับเทคนคิ

เพื่อนช่วยเพื่อนกับหลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ PPP

 3. เพื่อศึกษาความคงทนของผลการเรียนรู้วิชาภาษา

อังกฤษ เรื่อง การเขียนเชิงไวยากรณ์ ส�าหรับนักเรียน ชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ PPP ร่วมกับเทคนิค 

เพื่อนช่วยเพื่อน 

สมมติฐานในการวิจัย
 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มที่ได้รับการจัด 

การเรียนรู้แบบ PPP ร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง การเขียนเชิงไวยากรณ ์ 

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มที่ได้รับการจัด 

การเรียนรู้แบบ PPP ร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง การเขียนเชิงไวยากรณ ์ 

หลังเรียนสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ PPP

 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มที่ได้รับการจัด 

การเรียนรู้แบบ PPP ร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน มีความคงทน

ของผลการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง การเขียนเชิงไวยากรณ์
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วิธีด�าเนินการวิจัย
 การศกึษานีใ้ช้ระเบยีบวธิวีจิยัเชงิทดลอง มขีัน้ตอนในการ

ด�าเนินการดังต่อไปนี้

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียน ในสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 อ�าเภอ

เมือง จังหวัดจันทบุรี จ�านวน 82 โรงเรียน มีนักเรียนจ�านวน  

2,193 คน

 กลุ ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ นักเรียน 

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6/1 และชัน้ประถมศกึษาปีที ่6/2 ทีก่�าลงัศกึษา

อยู่ในโรงเรียนสฤษดิเดช อ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ในภาคเรียน 

ที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จ�านวน 79 คน ได้มาจากการเลือก 

แบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีเงื่อนไขการเลือก คือ 

เป็นนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษกับผู้วิจัย  

และทั้ง 2 กลุ่ม ต้องมีคะแนนเฉลี่ยด้านการเขียนเชิงไวยากรณ ์

ภาษาอังกฤษก่อนเรียนไม่แตกต่างกัน

 กลุ ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็น 2 กลุ ่ม ประกอบด้วย  

กลุ่มทดลอง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 จ�านวน 40 คน 

(มีข้อมูลสูญหาย จ�านวน 4 คน) และกลุ่มควบคุม ได้แก่ ชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 6/1 จ�านวน  39 คน คน (มีข้อมูลสูญหาย จ�านวน 4 คน) 

เป็นกลุ่มควบคุม โดยท้ัง 2 กลุ่ม มีคะแนนเฉลี่ยด้านการเขียน 

เชิงไวยากรณ์ก่อนเรียนไม่ต่างกัน (ทดสอบด้วย Independent 

sample t-test)

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1) แผนการจัดการ

เรียนรู้แบบ PPP ร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน มีกระบวนการ

จัดการเรียนรู้ 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นน�าเสนอ 2) ขั้นฝึกร่วมกับ

เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน 3) ขั้นผลิตภาษาร่วมกับเทคนิคเพื่อน 

ช่วยเพื่อน จ�านวน 10 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง 2) แผนการจัดการ

เรียนรู้แบบ PPP มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ 3 ขั้นตอน ได้แก่  

1) ขั้นน�าเสนอ 2) ขั้นฝึก 3) ขั้นผลิตภาษา จ�านวน 10 แผน แผนละ 

2 ชั่วโมง 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประเภทอัตนัย 

จ�านวน 5 ข้อ โดยแบ่งออกเป็นการเขียน 2 ประเภท ได้แก่  

1) การเขียนเพื่อบรรยาย จ�านวน 3 ข้อ 2) การเขียนเพื่อแสดง 

ความคิดเห็นหรือโต้แย้ง จ�านวน 2 ข้อ ข้อละ 12 คะแนน รวม 

ทั้งสิ้น 60 คะแนน

 การหาคุณภาพเครื่องมือ

 1. น�าแผนการจัดการเรียนรู้แบบ PPP ร่วมกับเทคนิค

เพื่อนช่วยเพื่อน และแผนการจัดการเรียนรู้แบบ PPP เสนอต่อ 

ผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 5 ท่าน เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการพิจารณา

ความสอดคล้องระหว่างตัวชี้วัดที่ต้องการพัฒนา จุดประสงค ์

การเรียนรู้ เน้ือหา กระบวนการจัดการเรียนรู้ และการวัดและ

ประเมินผล โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item  

Objective Congruence : IOC) ซึ่งค่า IOC จะต้องสูงกว่า 0.5  

จากการวิเคราะห์ พบว่า ทุกรายการประเมินความสอดคล้องมีค่า 

IOC เท่ากับ 1.00

 2. น�าแผนการจัดการเรียนรู้แบบ PPP ร่วมกับเทคนิค

เพื่อนช่วยเพื่อน และแผนการจัดการเรียนรู้แบบ PPP เสนอต่อ 

ผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 5 ท่าน เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการพิจารณา

ความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ กับวัยวุฒิของประชากร 

เช่น ปรมิาณเนือ้หาสาระ ระยะเวลาในการจดักจิกรรม ความเหมาะสม 

ของกิจกรรม การใช้ภาษา เป็นต้น โดยรายการประเมินเป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จากนัน้น�าผลคะแนนจากผูเ้ชีย่วชาญ 

ทั้ง 5 ท่าน มาหาค่าเฉลี่ยโดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายของ 

บุญชม  ศรีสะอาด (2560: 121) โดยก�าหนดให้คะแนนเฉลี่ย 3.51 

ขึ้นไป เป็นเกณฑ์ที่ยอมรับว่า แผนการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพ 

ด้านความเหมาะสม ซ่ึงจากผลการประเมิน พบว่า ทุกรายการ

ประเมินมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 5.00 แสดงว่า มีความเหมาะสม 

อยู่ในระดับมากที่สุด

 3. น�าแผนการจัดการเรียนรู้แบบ PPP ร่วมกับเทคนิค

เพื่อนช่วยเพื่อน และแผนการจัดการเรียนรู้แบบ PPP ที่ได้รับการ

ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะไปทดลองใช้กับนักเรียนประถม

ศึกษาปีที่ 6 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาข้อบกพร่องและพิจารณา

แผนการจัดการเรียนรู ้ในด้านต่าง ๆ ที่ก�าหนดไว้ มีขั้นตอน 

การทดลองใช้กับผู้เรียน (Learner Try - out) 2 ขั้นตอน (รัตนะ  

บัวสนธ์, 2556: 50-51) ได้แก่ 1) ข้ันทดลองรายบุคคลหรือแบบ  

1 : 1 ผู้วจิยัน�าแผนการจดัการเรยีนรูไ้ปทดลองกบันกัเรยีนช้ันประถม

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ภาพประกอบ	1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ผูเรียน ชวยเสริมการใหขอมูลยอนกลับจากเพ่ือนผูสอนและเพ่ือนรวมช้ัน และทําใหเกิดความคงทน ของผลการเรียนรูจาก
การสอนเพื่อน (Seema and Syeda, 2016 : 1449) 
 จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทน                  
ของผลการเรียนรู วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง การเขียนเชิงไวยากรณ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับ                 
การจัดการเรียนรูแบบ PPP รวมกับเทคนิคเพ่ือนชวยเพ่ือนกับการจัดการเรียนรูแบบ PPP เพ่ือชวยใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงข้ึน ตลอดจนเกิดความคงทนของผลการเรียนรู 

วัตถุประสงคของการวิจัย   

 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง การเขียนเชิงไวยากรณ สําหรับนักเรียน              
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบ PPP รวมกับเทคนิคเพ่ือนชวยเพ่ือน  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง การเขียนเชิงไวยากรณ สําหรับนักเรียน         
ชั้นประถมศึกษาปที่  6 หลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบ PPP รวมกับเทคนิคเพ่ือนชวยเพ่ือนกับหลังเรียน                      
ดวยการจัดการเรียนรูแบบ PPP 
 3. เพ่ือศึกษาความคงทนของผลการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง การเขียนเชิงไวยากรณ สําหรับนักเรียน             
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ PPP รวมกับเทคนิคเพ่ือนชวยเพ่ือน  
  

สมมติฐานในการวิจัย 
 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กลุมที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ PPP รวมกับเทคนิคเพ่ือนชวยเพ่ือน                  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาภาษาอังกฤษ เรื่อง การเขียนเชิงไวยากรณ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน  
 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 กลุมที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ PPP รวมกับเทคนิคเพ่ือนชวยเพื่อน               
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง การเขียนเชิงไวยากรณ หลังเรียนสูงกวากลุมท่ีไดรับการจัดการเรียนรู
แบบ PPP 
 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 กลุมที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ PPP รวมกับเทคนิคเพ่ือนชวยเพื่อน                
มีความคงทนของผลการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง การเขียนเชิงไวยากรณ 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

อุปกรณ และวิธีดําเนินการวิจัย 

 การศึกษาน้ีใชระเบียบวธิวีจิัยเชิงทดลอง มีขั้นตอนในการดําเนินการดังตอไปนี ้
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 โรงเรียน             
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี จํานวน 82 โรงเรียน มีนักเรียน
จํานวน 2,193 คน 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6/1 และช้ันประถมศึกษาปที่ 6/2                    
ที่กําลังศึกษาอยูในโรงเรียนสฤษดิเดช อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ในภาคเรียนที่ 1 ป การศึกษา 2564 จํานวน 79 คน 
ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีเงื่อนไขการเลือก คือ เปนนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียน                 

วิธีการจัดการเรียนรู ประกอบดวย 
1. จัดการเรียนรูแบบ PPP รวมกับเทคนิคเพ่ือนชวยเพื่อน 
2. การจัดการเรียนรูแบบ PPP 
 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
2. ความคงทนของผลการเรียนรู  
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มห
าว
ิทย

าล
ัยร

าช
ภัฏ

รำ
ไพ
พร

รณ
ี

มลฑลี  วรานนท์จิราโชติ, เจนวิทย์  วารีบ่อ, สุนิตย์ตา  เย็นทั่ว

วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2565   171

ศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสฤษดิเดช อ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ที่ก�าลัง

ศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จ�านวน 3 คน ที่ไม่ใช ่

กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง สัดส่วนของนักเรียน 

เก่ง : กลาง : อ่อน คือ 1 : 1 : 1 เพื่อหาข้อบกพร่อง โดยพิจารณา

ตวัอกัษรและภาษาของสือ่การเรยีนรู ้การเรยีงล�าดับเนือ้หา ขัน้ตอน

การจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมและการใช้สื่อต่าง ๆ รวมไปถึง

เวลาในการด�าเนนิการจัดการเรยีนรู ้ผลการทดลองพบว่า ต้องมกีาร

ปรับแก้ขนาดของตัวอักษร สี ของใบความรู้ และค�าสั่งของใบงาน

บางหน่วยการเรยีนรู ้ผูว้จิยัจงึได้ปรบัปรงุแผนการจดัการเรยีนรูใ้ห้มี

ความเหมาะสมยิง่ขึน้ และน�าไปทดลองประสทิธภิาพแบบกลุม่ย่อย

ต่อไป ขั้นที่ 2) ขั้นทดลองกลุ่มเล็ก ผู้วิจัยน�าแผนการจัดการเรียนรู้

ที่แก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องเสร็จสิ้น ไปท�าการทดลองใหม่กับ 

กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของกลุ่มผู้เรียนจริง ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง

ซึ่งเป็นนักเรียนในระดับชั้นเดียวกัน คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปีที่ 6 โรงเรียนสฤษดิเดช อ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ที่ก�าลังศึกษา

ในภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2564 จ�านวน 9 คน โดยใช้วธิกีารเลือก

แบบเจาะจง สัดส่วนของนักเรียน เก่ง : กลาง : อ่อน คือ 3 : 3 : 3 

เพื่อหาข้อบกพร่อง โดยพิจารณาตัวอักษรและภาษาของสื่อการ 

เรียนรู้ การเรียงล�าดับเน้ือหา ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ การจัด

กจิกรรมและการใช้สือ่ต่าง ๆ  รวมไปถงึเวลาในการด�าเนนิการจดัการ

เรียนรู้ ผลการทดลองพบว่า ขนาดตัวอักษร สี ค�าสั่ง เนื้อหา และ

ภาพในใบความรู้และใบงาน มีความเหมาะสมกับผู้เรียนและไม่เป็น

อุปสรรคต่อการเรียนรู้ สามารถเข้าใจกระบวนการจัดการเรียนรู ้

ได้ด ีอย่างไรกต็าม ยงัมข้ีอบกพร่องด้านการบริหารจดัการเวลา ได้แก่ 

กจิกรรมการเข้ากลุม่เรยีน ปัญหาด้านสญัญาณอนิเทอร์เนต็ไม่เสถยีร

ระหว่างการใช้สื่อออนไลน์ในการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยจึงต้องปรับ

เนื้อหาการเรียนให้กระชับมากยิ่งขึ้น ให้เหมาะสมกับเวลาปรับปรุง

และน�าไปใช้ทดลองจรงิกับกลุม่ตวัอย่างทีก่�าหนด เมือ่น�ามาพจิารณา

ประสิทธภิาพ พบว่า มปีระสิทธิภาพด้านกระบวนการ ร้อยละ 88.75 

และมีประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์ ร้อยละ 85.50

 4. น�าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เสนอต่อ

ผูเ้ชีย่วชาญ จ�านวน 5 ท่าน เพือ่ขอความอนเุคราะห์ในการตรวจสอบ

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และความถูกต้อง

ของภาษา โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบ (Index 

of Item Objective Congruence : IOC) ซ่ึงค่า IOC จะต้อง 

สูงกว่า 0.5 จึงจะยอมรับได้ว่า ข้อค�าถามหรือข้อสอบสอดคล้องกับ

จุดประสงค์การเรียนรู้ ซ่ึงจากการวิเคราะห์พบว่า แบบทดสอบ                        

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทุกข้อค�าถามมีค่า IOC เท่ากับ 1.00

 การเก็บข้อมูลในการวิจัย เก็บข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ชนิดอัตนัย 3 ระยะ ได้แก่ 1) ระยะ 

ก่อนเรียน 2) ระยะหลังเรียน 3) ระยะหลังเรียน 2 สัปดาห์ เพื่อ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนของผลการ

เรียนรู้ หลังจากนั้นน�าข้อมูลมาวิเคราะห์ค่าทางสถิติ โดยใช้ค่าเฉลี่ย 

ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที และการวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดยีวแบบวดัซ�า้ (One-way ANOVA Repeated 

Measure)

ผลการวิจัย
 ตอนที ่1 ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา

ภาษาองักฤษ เรือ่ง การเขยีนเชงิไวยากรณ์ ส�าหรบันกัเรยีนชัน้ประถม

ศึกษาปีที่ 6 ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบ PPP  

ร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน แบ่งการน�าเสนอข้อมูลเป็น 3 ส่วน 

ได้แก่ 1) การเขียนเพื่อบรรยาย 2) การเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็น

หรือโต้แย้ง 3) ภาพรวมการเขียนเชิงไวยากรณ์ ซึ่งมีรายละเอียด 

ผลการวิเคราะห์ดังนี้

ตารางที่	1 ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ t แบบไม่อิสระของการจัดการเรียนรู้แบบ PPP 

  ร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน

        
ประเภทการเขียน

	 	 ก่อนเรียน	 	 	 หลังเรียน	 	 t	 p-value

 x ̅	 S.D.	 ร้อยละ	 x ̅	 S.D.	 ร้อยละ  

การเขียนเพื่อบรรยาย

(36 คะแนน) 
19.14 8.43 53.16 33.97 3.73 94.36 12.51* 0.00

การเขียนแสดงความคิดเห็น

หรือโต้แย้ง (24 คะแนน) 
7.11 5.57 29.62 22.69 2.71 94.54 17.28* 0.00

รวม (60 คะแนน) 26.25 12.76 43.75 56.39 5.98 93.98 16.06* 0.00

* นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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 จากตารางที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 

เรื่อง การเขียนเชิงไวยากรณ์ ในภาพรวม พบว่า ก่อนเรียนนักเรียน

มีคะแนนการเขียนเชิงไวยากรณ์เฉลี่ย เท่ากับ 26.25 คิดเป็นร้อยละ 

43.75 ส่วนหลังเรียนนักเรียนมีคะแนนการเขียนเชิงไวยากรณ์เฉลี่ย 

เท่ากับ 56.39 คิดเป็นร้อยละ 93.98 เมื่อน�าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง

ก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ PPP ร่วมกับ

เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนมาเปรียบเทียบกัน พบว่า ค่าสถิติ t เท่ากับ 

16.06 (p-value = 0.00) หมายความว่า หลังเรียนด้วยวิธีการจัด 

การเรียนรู้แบบ PPP ร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน นักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 

เรื่อง การเขียนเชิงไวยากรณ์ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .05

 เมื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 

เรื่อง การเขียนเชิงไวยากรณ์ตามลักษณะการเขียน โดยเริ่มจากด้าน

การเขียนเพื่อบรรยาย พบว่า ก่อนเรียนนักเรียนมีคะแนนการเขียน

เพือ่บรรยายเฉลีย่ เท่ากบั 19.14 คดิเป็นร้อยละ 53.16 ส่วนหลงัเรยีน 

นกัเรยีนมคีะแนนการเขียนเพือ่บรรยายเฉลีย่ เท่ากบั 33.97 คดิเป็น

ร้อยละ 94.36 เมื่อน�าคะแนนเฉลี่ยระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน

ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ PPP ร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน                  

มาเปรียบเทียบกัน พบว่า ค่าสถิติ t เท่ากับ 12.51 (p-value = 

0.00) หมายความว่า หลังเรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ PPP 

ร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เร่ือง การเขียน 

เชิงไวยากรณ์ ด้านการเขียนเพื่อบรรยายสูงกว่าก่อนเรียนอย่างม ี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง  

การเขยีนเชงิไวยากรณ์ ด้านการเขยีนแสดงความคิดเหน็ หรอืโต้แย้ง 

พบว่า ก่อนเรียนนักเรียนมีคะแนนการเขียนแสดงความคิดเห็นหรือ

โต้แย้งเฉล่ีย เท่ากับ 7.11 คิดเป็นร้อยละ 29.62 ส่วนหลังเรียน

นักเรียนมีคะแนนการเขียนแสดงความคิดเห็น หรือโต้แย้งเฉลี่ย 

เท่ากับ 22.69 คิดเป็นร้อยละ 94.54 เมื่อน�าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง

ก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ PPP ร่วมกับ

เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนมาเปรียบเทียบกัน พบว่า ค่าสถิติ t เท่ากับ 

17.28 (p-value = 0.00) หมายความว่า หลังเรียนด้วยวิธีการจัด 

การเรียนรู้แบบ PPP ร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน นักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 

เรื่อง การเขียนเชิงไวยากรณ์ด้านการเขียนแสดงความคิดเห็นหรือ 

โต้แย้ง สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนวชิาภาษาองักฤษ เรือ่ง การเขียนเชิงไวยากรณ์ ส�าหรบั

นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 หลังเรยีนด้วยการจดัการเรยีนรูแ้บบ 

PPP ร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนกับหลังเรียนด้วยการจัดการ 

เรียนรู้แบบ PPP

ตารางที่	2 การทดสอบความแปรปรวน และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง การเขียนเชิงไวยากรณ์  

  ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม

	 ระยะเวลา	 F	 p-value	 t	 df	 p-value	 d 

 หลังเรียน 7.25 0.00 14.10* 58 0.00 3.36

*  นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 จากตารางที่ 2 เมื่อพิจารณาข้อมูลระยะหลังการทดลอง 

โดยขัน้แรกเป็นการทดสอบความแปรปรวน พบว่า ค่าสถติ ิF เท่ากบั 

7.25 (p-value = 0.00) หมายความว่า ความแปรปรวนของ 

ผลสมัฤทธิท์างการเรียนวชิาภาษาองักฤษ เรือ่ง การเขียนเชิงไวยากรณ์ 

ระหว่างกลุ่มทดลองกบักลุม่ควบคมุแตกต่างกนั ดงันัน้ผลการวเิคราะห์ 

ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทั้ง 2 กลุ่มต้องพิจาณาค่าสถิติจาก 

Separated Variance  ขั้นท่ี 2 เป็นการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย 

ผลสมัฤทธิท์างการเรียนวชิาภาษาองักฤษ เรือ่ง การเขียนเชิงไวยากรณ์ 

ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม พบว่า ค่าสถิติ t เท่ากับ 14.10 

และค่าขนาดของผล (Effect Size) เท่ากับ 3.36 หมายความว่า 

ระยะหลังการทดลองค่าเฉลีย่ของผลสมัฤทธิท์างการเรียนวชิาภาษา

อังกฤษ เรื่อง การเขียนเชิงไวยากรณ์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 6 กลุ่มทดลอง (วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ PPP ร่วมกับเทคนิค

เพือ่นช่วยเพือ่น) สูงกว่ากลุม่ควบคมุ (วธิกีารจัดการเรยีนรูแ้บบ PPP) 

อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และมขีนาดของผลในระดบัมาก

 ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความคงทนของผลการเรยีนรู ้วชิา

ภาษาองักฤษ เรือ่ง การเขยีนเชงิไวยากรณ์ ส�าหรบันกัเรยีนชัน้ประถม

ศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ PPP ร่วมกับเทคนิค 

เพื่อนช่วยเพื่อน
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 จากตารางท่ี 4 เป็นการเปรียบเทียบความแตกต่างของ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท้ัง 3 ช่วงเวลา โดยพิจารณาจากค่าสถิติ 

Wilks’ Lambda ซ่ึงเป็นวิธีท่ีนักวิจัยใช้โดยท่ัวไป (ทรงศักดิ์   

ภสูอ่ีอน, 2554: 153) ผลการทดสอบพบว่า ค่าสถติ ิF เท่ากบั 131.78  

(p-value = 0.00) หมายความว่า คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ ์

ทางการเรยีนวชิาภาษาองักฤษ เรือ่ง การเขยีนเชงิไวยากรณ์ของกลุม่

ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ PPP ร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน

ทั้ง 3 ช่วงเวลา มีคู่ใดคู่หนึ่งที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต ิ

ที่ระดับ .05 ดังนั้นข้ันตอนต่อไปจึงท�าการเปรียบเทียบรายคู่  

เพื่อพิจารณาว่า ค่าเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนช่วงระยะเวลาใด 

ที่แตกต่างกัน โดยคู่ที่ท�าการเปรียบเทียบ ได้แก่ 1) ก่อนเรียนกับ 

หลังเรียน 2) หลังเรียนกับหลังเรียน 2 สัปดาห์ ซึ่งการศึกษานี้ใช้วิธี

การเปรียบเทียบรายคู่ของบอนเฟอโรนี (Bonferroni) เพราะเป็น 

วิธีที่สามารถควบคุมความคลาดเคล่ือนได้ดี (ทรงศักดิ์  ภูสีอ่อน, 

2554: 152) ซึ่งรายละเอียดของการเปรียบเทียบรายคู่น�าเสนอ 

ในตารางที่ 5

ตารางที่	3 ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ PPP 

  ร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน จ�าแนกตามระยะเวลา    

ระยะเวลาการทดลอง x ̅ S.D. ร้อยละ

ก่อนเรียน

หลังเรียน

หลังเรียน 2 สัปดาห์

26.25

56.38

57.41

12.76

5.98

4.74

43.75

93.96

95.68

ตารางที่ 4 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 3 ระยะ

 Wilks’	Lambda	 F	 Hypothesis	df	 Error	df	 p-value

 0.11 131.78* 2 34 0.00

* นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่	5 การเปรียบเทียบรายคู่ของค่าเฉลี่ยด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3 ระยะเวลา    

คู่ระยะเวลาที่เปรียบเทียบ x ̅    p S.D. ร้อยละ

หลังเรียน 2 สัปดาห์

หลังเรียน 2 สัปดาห์

ก่อนเรียน

หลังเรียน

31.16

1.03

1.87

0.42

0.00

0.06

 จากตารางที่ 5 จะพบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียน  

2 สัปดาห์ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

ดังนั้นจึงมีความสมเหตุสมผลในการพิจารณาความคงทนของ 

ผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนระหว่าง 

หลังเรียนกับหลังเรียน 2 สัปดาห์ พบว่า ผลต่างของค่าเฉลี่ย (x ̅   p) 

ระหว่างหลังเรียนกับหลังเรียน 2 สัปดาห์ เท่ากับ 1.03 (p-value = 

0.06) หมายความว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ PPP 

ร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษา

อังกฤษ เรื่อง การเขียนเชิงไวยากรณ์ หลังเรียนกับหลังเรียน  

2 สปัดาห์ ไม่แตกต่างกนั ซึง่บ่งบอกถงึระดบัความคงทนของผลการ

เรียนรู้ของนักเรียน

สรุปและอภิปรายผล
 จากการวจิยัเรือ่ง การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน

และความคงทนของผลการเรยีนรู ้วชิาภาษาองักฤษ เรือ่ง การเขยีน

เชิงไวยากรณ์ ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัด 

การเรียนรู้แบบ PPP ร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนกับการจัดการ

เรียนรู้แบบ PPP อภิปรายผลได้ ดังนี้

 1.	 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	กลุ่มที่ได้รับการจัด	

การเรยีนรูแ้บบ	PPP	ร่วมกบัเทคนคิเพือ่นช่วยเพือ่น	มผีลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียน	 วิชาภาษาอังกฤษ	 เรื่องการเขียนเชิงไวยากรณ์	 

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05 

เนื่องมาจากการการจัดการเรียนรู้แบบ PPP ร่วมกับเทคนิคเพื่อน

ช่วยเพ่ือน มีหลักการและองค์ประกอบส�าคัญตามแนวคิดของ

ศาสตราจารย์เดวิน  เคอร์นส อาจารย์แขนงวิชาการศึกษาพิเศษ  

ภาควิชา การศึกษาพิเศษและจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ (Devin 

Kearns, 2017: 8) ทีก่ล่าวว่า เทคนคิเพือ่นช่วยเพือ่น เป็นการจัดการ

เรยีนรูท้ีมุ่ง่เน้นให้ผู้เรยีนช่วยเหลือซึง่กันและกนัเพือ่ให้ผ่านอุปสรรค

ในการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้โดยง่าย โดยผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงกว่า 

จะช่วยเหลือผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิที่ต�่ากว่าให้เข้าใจบทเรียนต่าง ๆ 
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รวมไปถึงทักษะการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการได้มาซึ่ง

ประโยชน์ทางการเรียนรู้ร่วมกัน โดยครูผู้สอนเป็นเพียงผู้อ�านวย

ความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้และคอยชี้แนะหรือ 

ให้ค�าปรกึษาเมือ่นกัเรยีนประสบปัญหา บทบาทส่วนใหญ่ในห้องเรยีน 

จะเป็นของผูเ้รยีนตวัแทนทีจ่ะท�าหน้าทีถ่่ายทอดความรู ้ความเข้าใจ 

ผ่านภาษาที่เข้าใจง่ายของผู้เรียนวัยเดียวกัน ภายใต้ขั้นตอนการจัด 

การเรียนรู้แบบ PPP ที่เอื้อต่อการฝึกทักษะการเขียนเชิงไวยากรณ์

ให้สัมฤทธิ์ผล เนื่องด้วยเป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียน 

ฝึกทักษะภาษาให้มีความถูกต้องและคล่องแคล่วไปพร้อมกัน โดย

ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ 3 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นน�าเสนอ 

ขั้นที่ 2 ขั้นฝึกภาษา ขั้นที่ 3 ขั้นผลิตภาษา การน�าเทคนิคเพื่อนช่วย

เพือ่นมาเสรมิกระบวนการจดัการเรยีนรูใ้นขัน้ฝึกและขัน้ผลติภาษา

น้ันส่งผลให้ผูเ้รยีนเกดิความรูค้วามเข้าใจในการเรยีนและมผีลสมัฤทธิ์ 

ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง การเขียนเชิงไวยากรณ์ สูงขึ้น 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเดอสเมดธ์ (De Smedt, 2020: 1)  

เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบชัดแจ้งร่วมกับเทคนิค

เพือ่นช่วยเพือ่นเพ่ือส่งเสริมทกัษะการเขยีนและแรงจงูใจในการเขยีน 

ส�าหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่ม 

ผูเ้รยีนทีไ่ด้รบัการจดัการเรยีนรูแ้บบชดัแจ้งร่วมกบัเทคนคิเพือ่นช่วย

เพือ่น มทีกัษะการเขยีนและแรงจงูใจในการเขยีนสงูกว่ากลุม่ทีไ่ด้รบั

การจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มที่ได้รับการจัด 

การเรียนรู้แบบ PPP ร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง การเขียนเชิงไวยากรณ ์ 

หลังเรียนสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ PPP อย่างมี 

นัยส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เนือ่งมาจากการจดัการเรยีนรูแ้บบ PPP 

ร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน ตอบสนองต่อปัญหาและอุปสรรค

ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง การเขียนเชิงไวยากรณ์ การน�า

เทคนิคเพื่อนช่วยเพ่ือนมาใช้ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ PPP  

ในขั้นที่ 2 ขั้นฝึก และขั้นที่ 3 ขั้นผลิตภาษานั้น ช่วยส่งเสริมการจัด 

การเรียนรูใ้ห้มปีระสทิธภิาพมากข้ึนและลดข้อจ�ากดัในการเรยีนรู้ได้ 

สอดคล้องกับแนวคิดศาสตราจารย์เดวิน  เคอร์นส อาจารย์แขนง

วชิาการศกึษาพเิศษ ภาควชิาการศกึษาพเิศษและจติวทิยาการศกึษา

พิเศษ (Devin Kearns, 2017: 8) ที่กล่าวว่า องค์ประกอบส�าคัญ

ของเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน มี 4 องค์ประกอบส�าคัญ ได้แก่  

การเรียนรูแ้บบร่วมมอื การเรยีนแบบมปีฏสิมัพนัธ์ การมุง่เน้นทกัษะ

ที่เหมาะสมกับผู้เรียน และการเสริมแรงด้านพฤติกรรมการเรียน 

เชิงวิชาการ ที่ช ่วยให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู ้และผ่านอุปสรรค 

ทางการเรียนได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเขียน 

เชิงไวยากรณ์ ซึง่เป็นทกัษะทีม่คีวามซบัซ้อนและเข้าใจได้ยาก ซึง่ส่งผล 

ให้ผูเ้รยีนเกดิความกงัวลและความเบือ่หน่ายในการเรยีน สอดคล้อง

กับงานวิจัยของวิไล  ผิวมา (2561: 18) กล่าวว่า ผู้เรียนภาษาที่สอง

มกัมีความวิตกกงัวลใจหรอืความเครยีดในการเรยีนการเขยีน สาเหตุ

เกิดจากความยากและซับซ้อนของเนื้อหาการเรียนท�าให้เกิดความ

กดดนั และไม่สามารถเรยีนรูไ้ด้อย่างเตม็ที ่ไม่กล้าเขยีน หรอืซกัถาม

ข้อสงสัย แต่หากมีเพื่อนคอยให้ค�าปรึกษาและช่วยเหลือในขณะที่

เกิดข้อสงสัยได้ทันที จะมีผลอย่างมากต่อความเข้าใจในการเขียน  

อกีทัง้ยงัส่งเสรมิบรรยากาศการเรยีนรู้ให้สนกุสนานมากขึน้ เกดิการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน จึงท�าให้ผู้เรียน 

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้น สรุปได้ว่า การจัดการ 

เรยีนรูแ้บบ PPP ร่วมกบัเทคนคิเพือ่นช่วยเพือ่นสามารถแก้ไขปัญหา

และอุปสรรคต่อการเรียนรู ้วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง การเขียน 

เชงิไวยากรณ์ ได้อย่างมปีระสิทธภิาพ ซึง่แตกต่างจากการจดัการเรยีนรู้ 

แบบ PPP ท่ียงัคงมข้ีอจ�ากดัในการจดัการเรยีนรู ้ปัญหาและอปุสรรค

ที่เกิดขึ้น คือ ขั้นตอนที่ 2 ขั้นฝึกนั้น ผู้เรียนบางกลุ่มไม่สามารถเขียน

ประโยคให้เป็นเรื่องราวได้ด้วยตนเอง และเกิดความไม่มั่นใจในการ

ใช้ความรู้ทางไวยากรณ์เขียนให้เป็นเรื่องราวออกมาได้ เช่น ผู้เรียน

ยังไม่เข้าใจหลักการเชื่อมประโยคหรือการน�าค�าศัพท์มาเรียบเรียง 

ต่อกันให้อยู่ในต�าแหน่งที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ และหากเกิด 

ข้อสงสัยหรือข้อค�าถามระหว่างการเขียน ครูผู้สอนไม่สามารถตอบ 

ข้อสงสยัต่างประเดน็ได้ในทนัทแีละทกุคน อกีทัง้ยงัใช้เวลาในการให้

ข้อมูลย้อนกลับต่อผู้เรียนหนึ่งคนในระยะเวลาพอสมควร จึงท�าให้ 

ผู้เรยีนบางคนเบือ่ทีจ่ะรอค�าตอบหรอืเลกิสงสยัและหยดุท�ากจิกรรม

นั้นไป ขาดความต่อเนื่องในการเรียนรู้ ตลอดจนผู้เรียนบางคน 

ไม่กล้าทีจ่ะซกัถามข้อสงสยัของตนเอง เป็นสาเหตทุีท่�าให้เกดิปัญหา

และเป็นอุปสรรคในการเรียนรู้สะสม ท�าให้ผู้เรียนไม่สามารถเข้าใจ

เนือ้หาทีเ่รยีนในล�าดบัต่อไปได้ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิา

ภาษาอังกฤษ เรื่อง การเขียนเชิงไวยากรณ์ อยู่ในระดับปานกลาง 

 3.	 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	กลุ่มที่ได้รับการจัด	

การเรยีนรูแ้บบ	PPP	ร่วมกบัเทคนิคเพือ่นช่วยเพือ่น	มีความคงทน

ของผลการเรยีนรู	้วชิาภาษาองักฤษ	เรือ่ง	การเขยีนเชิงไวยากรณ์ 

เนือ่งมาจากการจดัการเรยีนรู้แบบ PPP ร่วมกบัเทคนคิเพือ่นช่วยเพือ่น 

เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนถ่ายทอดความรู้ให้กันและกัน 

ช่วยเหลอืกนัในลกัษณะของผูเ้รยีนทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูกว่า 

ถ่ายทอดความรู้หรือสอนเพื่อนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต�่ากว่า  

ให ้ผ ่านอุปสรรคในการเรียนไปได ้ ตามหลักทฤษฎีพีระมิด 

แห่งการเรียนรู้ (โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศูนย์เทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ส�านักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี, 2550: 23) กล่าวว่า การให้ผู้เรียนได้ถ่ายทอดความรู้ 

แก่ผู้อื่น แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด ข้อสงสัยหรือปัญหา และได้

ทบทวนเนื้อหาซ�้า ๆ จากการสอนผู้อื่น ท�าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

และความคงทนในการจ�าถึงร้อยละ 90 ซ่ึงเป็นระดับสูงสุดของ
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พีระมิด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเจเดีย โมฮะเหม็ด (Jdia  

Mohamed, 2021: 33-34) ท�าการศกึษา เรือ่ง การศกึษาผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนของนักศึกษาชาวโมรอคโคท่ีเรียนภาษาอังกฤษเป็น

ภาษาที่สอง ด้วยการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน ผลวิจัยพบว่า 

นักศกึษาวชิาเอกภาษาอังกฤษทีไ่ด้รบัการเรยีนรูแ้บบเพือ่นช่วยเพือ่น 

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษสูงข้ึน ส่งผลในทางบวก 

ต่อสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ และยังท�าให้เกิดความคงทนของผล

การเรียนรู ้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของแซคชารี่ และคณะ  

(Zachary and et al., 2015: 2) ท�าการศึกษา เรื่อง การช่วยเหลือ

นักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนวิชาชีววิทยา ด้วยแนวทางการสอน

แบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การรับรู้                 

และความคงทน ผลการวิจัยสรุปว่า นักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียน

วชิาชวีวทิยา เนือ่งด้วยสอบตกในครัง้แรก มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน

สงูขึน้ เทยีบเท่ากบันกัศกึษาทีไ่ม่มปัีญหาในการเรยีนวิชานี ้และไม่เคย 

สอบตกอย่างมนียัส�าคญั และเกิดความคงทนของผลการเรยีนรูต้ลอด

ภาคเรียน มากไปกว่านั้นการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนช่วยท�าให้

นักศึกษาเกิดความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียนรู้ (Persistence) และยัง

เป็นเครื่องมือที่จะช่วยลดปัญหา เรื่อง ผู ้เรียนท่ีมีภาวะเส่ียง                     

จากแรงกดดันหรือถูกวิพากษ์วิจารณ์ในการเรียนในระดับสูง

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะในเพือ่ให้การน�าผลการจดัการเรยีนรูด้งักล่าว

ไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้

 1. ควรค�านงึถงึความสมคัรใจของผูท้ีจ่ะได้รบัมอบหมาย

ให้เป็นผู้ช่วยสอน หากผู้ช่วยสอนไม่ประสงค์ที่จะปฏิบัติหน้าที่  

ไม่ควรบังคับผู้เรียน เพราะจะท�าให้การจัดการเรียนรู้ไม่สัมฤทธิ์ผล

 2. ควรบริหารจัดการเวลาท่ีใช้ในการเข้ากลุ่มเพื่อน 

ช่วยเพื่อนให้สมดุลหรือเหมาะสมกับเนื้อหาที่เรียน โดยค�านึงถึง 

ความยากง่ายของเนื้อหา ท้ังน้ีเพ่ือไม่ให้เกิดภาระแก่ครูน้อยที่รับ

หน้าทีผู้่ช่วยสอนในการผลติภาษาของตนเองและการช่วยสอนเพือ่น

ในกลุ่ม

 3. วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ PPP ร่วมกับเทคนิคเพื่อน

ช่วยเพ่ือน มีความเหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียนที่คละความสามารถ  

เนื่องด้วยเป็นการเรียนรู ้แบบกลุ ่ม ท�าให้ผู ้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ ์

ทางการเรียนอยู่ในระดับอ่อน สามารถพัฒนาตนเองได้ตามล�าดับ 

จากการได้รับความช่วยเหลือภายในกลุ่ม

 ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรศึกษาตัวแปรอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการ 

เรยีนรูแ้บบ PPP ร่วมกบัเทคนคิเพือ่นช่วยเพือ่น เช่น ทกัษะการเขยีน

เพื่อการสื่อสาร ทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ และเจตคติต่อการ

เรียนรู้

 2. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบ PPP 

ร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง การเขียน 

เชิงไวยากรณ์ กับผู้เรียนระดับชั้นอื่น ๆ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนวชิาภาษาองักฤษ เรือ่ง การเขยีนเชิงไวยากรณ์ ในระดับ

ต่าง ๆ

 3. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบ PPP 

ร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน ในกลุ่มสาระการเรียนรู ้ภาษา 

ต่างประเทศ รายวิชาอ่ืน ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะ 

ทางภาษาหรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาตาก เขต 2 2) ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการความเสี่ยงกับผลสัมฤทธิ ์

ทางการเรียน และ 4) สร้างสมการพยากรณ์การบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษา 

และครูผู้สอน 331 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมีค่า IOC ระหว่าง 0.60 - 1.00 มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 

0.97 สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบมีขั้นตอน 

 ผลการศึกษาพบว่า 1) การบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

3) การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

4) การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการเงินและงบประมาณ (X
2
), ด้านกลยุทธ์ (X

1
), ความเส่ียงด้านการด�าเนินงาน (X

3
), ความเสี่ยง 

ด้านการเรียนการสอน (X
4
), ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (X

5
) ที่ร่วมกันท�านายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 อธิบายการผันแปรของระดับผลสัมฤทธิ์ได้ร้อยละ 83 เขียนสมการพยากรณ์ได้ดังนี้

  Ŷ = 2.05 + 0.33 (X
2
) + 0.07 (X

1
) + 0.06 (X

3
) + 0.05 (X

4
) + 0.02 (X

5
)

  Ẑ   = 0.57 Z
2
 + 0.18 Z

1
 + 0.13 Z

3
 + 0.13 Z

4
 + 0.02 Z

5
 

ค�าส�าคัญ : การบริหารจัดการ, ความเสี่ยง, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน



มห
าว
ิทย

าล
ัยร

าช
ภัฏ

รำ
ไพ
พร

รณ
ี

เทวฤทธิ์  เลิศพนาศิลป์, ทินกร  พูลพุฒ

178   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2565

Abstract
 The purposes of this thesis were to : 1) study the level of the risk management of students under Tak  

Primary Educational Service Area Office 2, 2) study the level of the learning achievement, 3) the relationship between 

the risk management and the learning achievement, and 4) create a predictive equation of the risk management 

effecting the learning achievement. The sample group comprised 331 administrators and teachers. The instrument 

used was 5-level rating scale questionnaire with IOC values between 0.60 - 1.00 and α = 0.97. Data were analyzed 

in terms of means, standard deviation, Pearson,s product moment correlation coefficient; r and enter multiple  

regression analysis. 

 The results revealed that: 1) the overall of the risk management was at a high level; 2) the overall of the 

learning achievement was at a high level; 3) the risk management had a high positive relationship with the learning 

achievement at a statistical significance level of 0.01; and 4) the financial and budget risk management (X
2
), strategy  

(X
1
), operational risk (X

3
), instructional risk (X

4
), compliance risk (X

5
) including the predictive equation of the learning 

achievement with statistical significance at the level of 0.01, accounted for learning achievement at 83%; and the 

predictive equation was illustrated as follows.

  Ŷ = 2.05 + 0.33 (X
2
) + 0.07 (X

1
) + 0.06 (X

3
) + 0.05 (X

4
) + 0.02 (X

5
)

  Ẑ   = 0.57 Z
2
 + 0.18 Z

1
 + 0.13 Z

3
 + 0.13 Z

4
 + 0.02 Z

5
 

Keywords : management, rick, academic achievement
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บทน�า		
 การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกในยุคปัจจุบัน  

ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะ

สถาบันการศึกษาซึ่งต้องปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และ

ต้องท�าให้ผู้ปกครองและชุมชนมีความเช่ือม่ันศรัทธา ซ่ึงผู้บริหาร

สถานศกึษาต้องน�าการบริหารเชงิกลยทุธ์มาเป็นเครือ่งมอืในการบรหิาร 

จัดการสถานศึกษา โดยการก�าหนดแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา 

การน�าแผนกลยทุธ์ไปปฏบิตั ิเพือ่ให้สถานศกึษาพฒันาไปในทิศทาง

ทีเ่หมาะสมและประสบความส�าเรจ็เป็นทีย่อมรบัของผูป้กครองและ

ชมุชน การบรหิารเชิงกลยทุธ์ (Strategic Management) เป็นหวัใจ

ส�าคญัในการบรหิารสถานศกึษาสิง่ทีส่�าคญั คือ การวางแผนกลยทุธ์ 

ก�าหนดกลยุทธ์ที่โดดเด่น แตกต่างจากสถานศึกษาอื่น และเป็น 

ความโดดเด่นทีส่ร้างสรรค์ เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการปฏบิตังิานของ

สถานศกึษา ดงันัน้ การน�ากลยทุธ์การบรหิารความเสีย่งมาช่วยเสรมิ

ร่วมกับการท�างานปกติจะช่วยให้ภาระงานที่ปฏิบัติการอยู่เป็นไป

ตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ และป้องกันโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง 

และปัญหาทีจ่ะเป็นอปุสรรคต่อการด�าเนนิงานน้อยลง (การกฬีาแห่ง

ประเทศไทย, 2553: บทน�า) จากการศึกษางานวิจัยที่แสดงให้เห็น

ถึงความเสี่ยงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า มีความเส่ียงที่

เกี่ยวข้องทางด้านการศึกษา 13 ด้าน ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านการ

ด�าเนินงาน ด้านกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ ด้านกฎ ระเบียบ/ข้อบังคับ 

ด้านเทคโนโลยี/การสื่อสาร ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านช่ือเสียง 

ภาพลักษณ์ ด้านการเรียนการสอน ด้านร่างกาย ด้านการทุจริต  

ด้านความมัน่คง/ความมเีสถยีรภาพทางการศกึษา ด้านข้อตกลงทาง

วิชาการ ด้านสิ่งแวดล้อม (ดวงใจ  ช่วยตระกูล, 2552: 9-16)  

ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของจรญั  พะโยม (2556) ได้พฒันากลยทุธ์

การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ความเส่ียง

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ ด้านการเงิน 

ด้านการเรียนการสอน ด้านการด�าเนินงาน ด้านกฎหมาย/ระเบียบ 

และด้านความปลอดภัย

 จากการรายงานการวิ เคราะห ์ความเสี่ยงประจ�า

ปีงบประมาณ 2562 ของส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษา

ตาก เขต 2 พบว่า การวเิคราะห์ความเสีย่งด้านผลประโยชน์ทบัซ้อน 

เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบของความเสี่ยง 

ต่าง ๆ  เพือ่ประเมนิโอกาสและผลกระทบของความเสีย่ง และด�าเนนิ

การวเิคราะห์ และจดัล�าดบัความเสีย่ง โดยก�าหนดเกณฑ์การประเมนิ 

มาตรฐานทีจ่ะใช้ในการประเมนิความเสีย่ง ด้านผลประโยชน์ทบัซ้อน 

ได้แก่ ระดบัโอกาสทีจ่ะเกดิความเสีย่ง และความรนุแรงของผลกระทบ 

และระดับความเสี่ยง นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงที่พบในด้านอื่น ๆ 

เช่น การจัดซื้อจัดหาวัสดุไม่ตรงกับความต้องการการใช้พัสดุ จัดท�า

ทะเบียนครุภัณฑ์ยังไม่เป็นปัจจุบัน การจัดท�าแผนงบประมาณและ

ค�าขอตั้งงบประมาณไม่สอดรับงบประมาณท่ีได้รับ การเบิกจ่าย 

งบประมาณ การควบคมุดแูล บ�ารงุรกัษา และจ�าหน่ายวัสดุไม่ถูกต้อง 

ตามระเบียบ การเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณไม่โปร่งใส และ 

การด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่โปร่งใส เป็นต้น ปัญหาดังกล่าวอาจ

จะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน จะส่งผลให้ผู้เรียน

ที่มีผลการเรียนดีขาดความมั่นใจที่ตนเองอาจจะไม่ได้ศึกษาต่อ 

ในล�าดับที่สูงขึ้น (ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก  

เขต 2, 2562: 7-14) 

 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู ้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา 

การบริหารจัดการความเสี่ยงของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาตาก เขต 2 ซ่ึงการบริหารความเส่ียงในสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานจะช่วยให้ผู้บริหารม่ันใจได้ว่า ความเส่ียงในสถานศึกษา

ที่จะเกิดขึ้นได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม สามารถปรับปรุง

กระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น สนับสนุนให้ผู้เรียน

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในด้านความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ

วชิาการ ด้านคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ และด้านเจตคตขิองผูเ้รยีน 

มีประสิทธิภาพตามมาด้วย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงของ

นักเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก  

เขต 2

 2. เพื่อศึกษาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการ

ความเสีย่งกบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรียนในสงักดัส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

 4. เพือ่สร้างสมการพยากรณ์การบริหารจัดการความเสีย่ง 

ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

สมมติฐานการวิจัย
 1. การบริหารจัดการความเสี่ยงของนักเรียนในสังกัด

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาตาก เขต 2 อยูใ่นระดบัมาก 

เมื่อเทียบกับเกณฑ์

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสังกัด

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาตาก เขต 2 อยูใ่นระดบัมาก 

เมื่อเทียบกับเกณฑ์

 3. การบริหารจัดการความเสี่ยงกับผลสัมฤทธ์ิทาง 

การเรียนของนักเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศกึษาตาก เขต 2 มคีวามสมัพนัธ์กนัทางบวก อย่างมนัียส�าคัญ

ทางสถิติที่ 0.05
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 4. สมการพยากรณ์การบริหารจัดการความเสีย่งสามารถ

ท�านายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสังกัดส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้อย่างมีนัยส�าคัญ 

ที่ 0.05

กรอบแนวคิดการวิจัย
 การวจิยัเร่ือง การบรหิารจดัการความเสีย่งของสถานศกึษา 

ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในสังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แบ่ง

ลักษณะที่ศึกษาการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถานศึกษา  

ตามแนวคิดของนิรภัย  จันทร์สวัสดิ์ (2551: 53-54); ดวงใจ   

ช่วยตระกูล (2551: 19-20); ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ (2552: 112); จรัญ  พะโยม (2556: 38); รวีวรรณ  คีรีนิล 

(2559: 13); James  Roth. (2007: 2) และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

ตามแนวคิดของมยุรี  ถิ่นวัลย์ (2553), ทศพร  จันทนราช (2554), 

สุขฤกษ์  ดีโนนโพธิ์ (2554), อรัญญา  ไชยวงศ์ (2555), วิไลวรรณ  

วรางคณากลู (2556), สรุศกัดิ ์ ศริอิดุมโชค (2557), ชนดิา  ยอดสาลี 

(2559), วราภรณ์  ลวงสวาส (2561), กระทรวงศึกษาธิการ (2561), 

(Klaumeir, 1971), (Bloom, 1976) ดังภาพที่ 1 ดังนี้

         ตัวแปรพยากรณ์		 	 	 	 	 	 ตัวแปรเกณฑ์	

การบริหารจัดการความเสี่ยง

1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 

2) ความเสี่ยงด้านการเงินและงบประมาณ

3) ความเสี่ยงด้านการด�าเนินงาน 

4) ความเสี่ยงด้านการเรียนการสอน 

5) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

1) ด้านความรู้ ความเข้าใจ และทักษะวิชาการ 

2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

3) ด้านเจตคติของผู้เรียน

4) ด้านค่านิยม

5) ด้านคุณธรรมจริยธรรม

ภาพที่	1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีการด�าเนินการวิจัย	
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถาน

ศึกษา และครูผู ้สอนของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที ่

การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ปีการศึกษา 2562 จ�านวน  

2,308 คน จาก 121 โรงเรียน

 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร

สถานศกึษา และครผูู้สอนของสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จ�านวน 331 คน ปีการศึกษา 

2562 โดยก�าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่าง จากการเปิดตารางเครจซีแ่ละ

มอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970 อ้างถงึในบญุชม  ศรสีะอาด, 

2554: 72) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จากนั้นสุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธี

การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (stratified random sampling)  

ตามขนาดของสถานศึกษา โดยใช้วิธีการเทียบสัดส่วนจ�านวน 

ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในแต่ละสถานศึกษาแล้วจึงสุ่ม

กลุ ่มตัวอย่างแต่ละโรงเรียนด้วยวิธีการสุ ่มอย่างง่าย (Simple  

random sampling) 

 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม 

ทีผู้่ศกึษาสร้างขึน้โดยใช้แบบสอบถามชนดิปลายปิด ซึง่แบ่งออกเป็น 

3 ตอน ดังนี้

  ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล

ของผู้ตอบแบบสอบถาม ซ่ึงมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 

(check list) จ�านวน 6 ข้อ ประกอบด้วย เพศ อายุ ต�าแหน่ง ระดับ

การศึกษา ประสบการณ์ท�างาน และขนาดของสถานศึกษา

  ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกับการบรหิารจดัการ 

ความเสี่ยง ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 1) ด้านกลยุทธ์ 2) ด้านการเงิน

และงบประมาณ 3) ด้านการด�าเนินงาน 4) ด้านการเรียนการสอน 

5) ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มีลักษณะเป็น

แบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale) 

  ตอนที่ 3 เป ็นแบบสอบถามเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 1) ด้านความรู้ ความเข้าใจ 

และทกัษะวชิาการ 2) ด้านคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 3) ด้านเจตคติ

ของผูเ้รยีน 4) ด้านค่านยิม และ 5) ด้านคุณธรรมจรยิธรรม มลีกัษณะ

เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale) 

 4. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ โดยด�าเนินการ 

ตามขั้นตอน ดังนี้

  4.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัย 

ที่เก่ียวข้องมาสังเคราะห์ และสร้างแบบสอบถาม มีลักษณะ 

แบบมาตราส่วน 5 ระดับ (Rating Scale) ของลิคเคอร์ท (Likert) 

แล้วน�าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

  4.2 น�าแบบสอบถามที่แก้ไขตามค�าแนะน�าของ

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน  

เพือ่ตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหา พบว่า แบบสอบถามทัง้ฉบบั 

มีค่า IOC ระหว่าง 0.60 - 1.00 แล้วปรับปรุงแก้ไขตามค�าแนะน�า

ของผู้เชี่ยวชาญ 
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  4.3 น�าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไป

ทดลองใช้ (try out) กับผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนในสังกัด

ส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษาตาก เขต 1 จ�านวน 30 คน

  4.4 น�าแบบสอบถามท่ีทดลองใช้แล้วค�านวณหาค่า

ความเชือ่มัน่ (reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้สตูรสมัประสทิธิ์

แอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) พบว่า 

แบบสอบถามทัง้ฉบบั จ�านวน 113 ข้อ เท่ากบั 0.97 ซึง่มรีายละเอยีด 

ดังนี้ แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง จ�านวน  

56 ข้อ มค่ีาสมัประสทิธิแ์อลฟา เท่ากบั 0.96 แบบสอบถามเกีย่วกบั

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ�านวน 57 ข้อ มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 

เท่ากับ 0.91 

  4.5 น�าแบบสอบถามไปใช้เกบ็รวบรวมข้อมลูในการ

ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง

 5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

  5.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ได้แก่ ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation)

  5.2 สถติเิชงิอนมุาน ได้แก่ ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์

อย่างง ่ายแบบเพียร ์สัน (Pearson’s Product Moment  

Correlation Coefficient) การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ 

มีขั้นตอน (Enter Multiple Regression Analysis)

ผลการวิจัย 

 1. ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารจัดการความเสี่ยง

ของนกัเรยีนในสังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตาก 

เขต 2 ได้ผลการวิเคราะห์ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่	1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารจัดการความเส่ียงของนักเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

  ประถมศึกษาตาก เขต 2 ภาพรวมและรายด้าน

ด้านที่ การบริหารจัดการความเสี่ยง x ̅ S.D. แปลผล

1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 3.81 0.76 มาก

2 ความเสี่ยงด้านการเงินและงบประมาณ 3.78 0.49 มาก

3 ความเสี่ยงด้านการด�าเนินงาน 3.99 0.65 มาก

4 ความเสี่ยงด้านการเรียนการสอน 4.02 0.72 มาก

5 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 3.81 0.41 มาก

รวมเฉลี่ย 3.88 0.61 มาก

 จากตารางท่ี 1 พบว่า การบริหารจัดการความเส่ียง 

ของนกัเรียนในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษาตาก  

เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X ̅    = 3.88) เม่ือพิจารณาเป็น 

รายด้าน พบว่า ความเสี่ยงด้านการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

อยู่ในระดับมาก ( X ̅    = 4.02) และความเสี่ยงด้านการเงินและ 

งบประมาณ มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด อยู่ในระดับมาก ( X ̅     = 3.78)

 2. ผลการวิเคราะห์ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ของนกัเรยีนในสังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตาก 

เขต 2 ได้ผลการวิเคราะห์ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่	2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

  ประถมศึกษาตาก เขต 2 ภาพรวมและรายด้าน

ด้านที่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน x ̅ S.D. แปลผล

1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ และทักษะวิชาการ 3.82 0.66 มาก

2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 3.83 0.42 มาก

3 ด้านเจตคติของผู้เรียน 4.16 0.38 มาก

4 ด้านค่านิยม 4.23 0.35 มาก

5 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 4.40 0.44 มาก

รวมเฉลี่ย 4.09 0.45 มาก
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 จากตารางที ่2 พบว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน

ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  

โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X ̅    = 4.09) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

ทกุด้านมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนอยู่ในระดบัมาก โดยด้านคุณธรรม

จริยธรรม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X ̅     = 4.40) และด้านความรู้ ความเข้าใจ 

และทักษะวิชาการ มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ( X ̅     = 3.82)

 3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหาร

จัดการความเส่ียงกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้ผลการ

วิเคราะห์ดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่	3  แสดงค่าสมัประสทิธิส์หสัมพนัธ์ระหว่างการบรหิารจดัการความเสีย่งกบัผลสมัฤทธิท์างการเรียนของนกัเรยีนในสงักดัส�านกังาน 

  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

ตัวแปร X
1

X
2

X
3

X
4

X
5

Y
tot

X
1

1.00

X
2

0.80** 1.00

X
3

0.49** 0.67** 1.00

X
4

0.66** 0.68** 0.71** 1.00

X
5

0.16** 0.11* 0.03 0.16** 1.00

Y
tot

0.78** 0.89** 0.69** 0.73** 0.14* 1.00

* p < 0.05, ** p < 0.01

 จากตารางที ่3 พบว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน

ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  

มีความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการเงินและ 

งบประมาณ (X
2
) ด้านกลยุทธ์ (X

1
) ด้านการเรียนการสอน (X

4
) และ

ด้านการด�าเนนิงาน (X
3
) ในทางบวกอย่างมีนัยส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.89, 0.78, 0.73 

และ 0.69 ตามล�าดับ ส่วนด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ  

ข้อบังคับ (X
5
) มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 (r =  0.14) 

 4. ผลการสร้างสมการพยากรณ์ที่เกิดจากการบริหาร

จัดการความเสี่ยงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้ผลการ

วิเคราะห์ดังแสดงในตารางที่ 4

ตารางที่	4 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ Enter ในการพยากรณ์การบริหารจัดการความเส่ียงต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

  ของนักเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

ตัวแปรอิสระ	(ตัวพยากรณ์) b SE
b

β t p

ค่าคงที่ (Constant) 2.05 26.23** 0.000

ความเสี่ยงด้านการเงินและงบประมาณ (X
2
) 0.33 0.03 0.57 12.70** 0.000

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (X
1
) 0.07 0.02 0.18 4.24** 0.000

ความเสี่ยงด้านการด�าเนินงาน (X
3
) 0.06 0.02 0.13 3.63** 0.000

ความเสี่ยงด้านการเรียนการสอน (X
4
) 0.05 0.02 0.13 3.28** 0.000

ความเสีย่งด้านการปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคบั (X
5
) 0.02 0.02 0.02 0.95** 0.001

(Constant (B
0
) = 0.32   R  = 0.91   R2 = 0.83   Adjusted R square = 0.827   F = 315.65

** p < 0.01
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 จากตารางที ่4 การบรหิารจดัการความเสีย่งต่อผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาตาก เขต 2 พบว่า มีตัวแปรการบริหารจัดการความ

เสีย่งด้านการเงนิและงบประมาณ (X
2
), ด้านกลยทุธ์ (X

1
), ความเสีย่ง

ด้านการด�าเนินงาน (X
3
), ความเสี่ยงด้านการเรียนการสอน (X

4
), 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (X
5
)  

ท่ีร่วมกันท�านายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้อย่างมี 

นัยส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซ่ึงตวัแปรทัง้ 5 ตวัแปร สามารถอธบิาย 

การผันแปรของระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา ได้ร้อยละ 83  

(R2 = 0.83) 

 สามารถเขียนสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบได ้ 

ดังต่อไปนี้

 Ŷ   = 2.05 + 0.33 (X
2
) + 0.07 (X

1
) + 0.06 (X

3
) +  

  0.05 (X
4
) + 0.02 (X

5
)

 เขยีนสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดงัต่อไปนี้

 Ẑ   = 0.57 Z
2
 + 0.18 Z

1
 + 0.13 Z

3
 + 0.13 Z

4
 + 0.02 Z

5
 

สรุปผลการวิจัย	
 1. การบริหารจัดการความเสี่ยงของนักเรียนในสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวม 

อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความเส่ียงด้าน

การเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมาก และความเสี่ยง

ด้านการเงินและงบประมาณ มีค่าเฉลี่ยต�่าสุดอยู่ในระดับมาก

 2. ผลสมัฤทธิท์างการเรียนของนกัเรยีนในสงักดัส�านกังาน 

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาตาก เขต 2 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านคุณธรรมจริยธรรม มีค่าเฉลี่ย

สูงสุดอยู่ในระดับมาก และด้านความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ

วิชาการ มีค่าเฉลี่ยต�่าสุดอยู่ในระดับมาก

 3. การบรหิารจดัการความเสีย่งมีความสมัพนัธ์ทางบวก

ในระดบัสูงกบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนในสงักดัส�านกังาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 อย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ 0.01

 4. ตวัแปรการบรหิารจดัการความเสีย่งด้านการเงนิและ

งบประมาณ (X
2
) ด้านกลยุทธ์ (X

1
) ความเสี่ยงด้านการด�าเนินงาน 

(X
3
) ความเสีย่งด้านการเรยีนการสอน (X

4
) ความเสีย่งด้านการปฏบิตัิ

ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (X
5
) ที่ร่วมกันท�านายผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาตาก เขต 2 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่ง

สามารถอธบิายการผนัแปรของระดบัประสทิธผิลของสถานศกึษาได้

ร้อยละ 83  

อภิปรายผลการวิจัย	
 1. การบริหารจัดการความเสี่ยงของนักเรียนในสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวม 

อยูใ่นระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่า สถานศกึษาการบรหิารจดัการ 

ความเสีย่งด้านการจดัการเรยีนการสอนโดยการน�าเสนอผลงานของ

ครูผู้สอน สามารถจัดเวลาในการท�าวิจัยในชั้นเรียนให้กับครูผู้สอน

ได้อย่างเหมาะสม จัดหาเอกสาร ต�าราและเอกสารในการสอนให้

เพยีงพอกบัครผููส้อน มกีารส่งเสรมิและพฒันาทักษะการจดัการเรยีน

การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ ครูผู้สอนสามารถน�าผลงานวิจัย

มาใช้ในการพฒันาการจดัการเรยีนการสอนอย่างต่อเนือ่ง การรับเงนิ 

ทกุคร้ังมกีารออกเอกสารหลักฐานถกูต้อง และครบถ้วน ซึง่สอดคล้อง 

กับงานวิจัยของสาวิตรี ง้วนหอม (2556) ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัย

ความเส่ียงในสถานศึกษาภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  

ยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของพฒุสิรรค์  ศรรีตันประชากลู, พชรวทิย์  

จันทร์ศิริสิร และพัชรกฤษฎิ์  พวงนิล (2559) ผลการวิจัยพบว่า  

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยง ด้านการด�าเนินงาน ความเสี่ยง

ด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ  

ความเสี่ยงด้านบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ยังสอดคล้อง

กับงานวิจัยของปราโมทย์  เอมมา (2559) ผลการวิจัยพบว่า  

การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา โดยภาพรวม

และรายด้านอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของวัฒนา  

จันทนุปาน (2560) ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยความเสี่ยงภายในการ

บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตภาคเหนือ

ตอนบนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

 2. ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนกัเรยีนในสังกดัส�านกังาน 

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาตาก เขต 2 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่า โรงเรียนในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศึกษาตาก เขต 2 มกีารพฒันาให้นกัเรยีนให้สามารถปฏบิตัติน 

ทีแ่สดงออกถงึการมจีรยิธรรมอนัก่อให้เกดิประโยชน์ นกัเรยีนมคีวาม

เสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของส่วนรวม 

นกัเรียนมคีวามเป็นจติอาสา มคีวามอดทน ตัง้หน้าท�าหน้าทีก่ารงาน

ด้วยความขยนัหมัน่เพยีร เข้มแขง็ นกัเรยีนมคีวามรู ้ความเข้าใจ และ

ทกัษะวชิาการ จงึส่งผลให้มผีลสัมฤทธิอ์ยูใ่นระดบัมาก ซึง่สอดคล้อง

กับงานวิจัยของวัฒนา  จันทนุปาน (2560) ผลการวิจัยพบว่า 

ประสิทธิผลของการบริหารการสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่เขตภาคเหนอืตอนบนโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และ

สอดคล้องกับงานวิจัยของวราภรณ์  ลวงสวาส (2561) ผลการวิจัย

พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยรวม

และรายข้ออยู่ในระดับมาก 

 3. การบรหิารจดัการความเสีย่งมีความสมัพนัธ์ทางบวก

ในระดับสูงกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสังกัด
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ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 อย่างมี 

นัยส�าคญัทางสถติทีิร่ะดับ 0.01 เป็นไปตามสมมตฐิานทีก่�าหนด ทัง้นี้

อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความส�าคัญ ใส่ใจและ 

หาแนวทางในการพฒันาผูเ้รยีนจัดหากลยทุธ์เพือ่พัฒนากระบวนการ 

จดัการเรียนการสอนเพ่ือลดความเสีย่งด้านการจดัการเรยีนการสอน 

จดัหาวสัดอุปุกรณ์ทีม่คีณุภาพในการจดัการเรยีนการสอนให้ผูเ้รยีน

ที่มีคุณภาพย่อมส่งผลให้ผู ้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยม มีเจตคติ มีคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ และมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะวิชาการที่ดีขึ้น

ด้วยเช่นกนั ซึง่สอดคล้องกบังานวจัิยของวฒันา  จนัทนปุาน (2560)  

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการบริหารภายใน และปัจจัยการบริหาร

ภายนอกกับประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษาสังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเขตภาคเหนือตอนบนโดยภาพรวมสัมพันธ์กัน

ทางบวกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 อีกทั้งยังสอดคล้อง

กบังานวจิยัของวราภรณ์  ลวงสวาส (2561) ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยั

แต่ละด้านมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมี 

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ Tapola and Niemivirta (2008) ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัย 

การจดัการความเสีย่งในด้านการรบัรู้และความชอบของนกัเรยีนต่อ

สภาพแวดล้อม และแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิม์คีวามสมัพันธ์กบัผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ และสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ Kim and Lee (2015) ผลการวิจัยพบว่า ความเสี่ยงด้าน 

การด�าเนินงาน การจัดการเรียนการสอน เจตคติที่มีต่อการเรียนกับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

 4. ตวัแปรการบรหิารจดัการความเสีย่งด้านการเงนิและ

งบประมาณ (X
2
) ด้านกลยุทธ์ (X

1
) ความเสี่ยงด้านการด�าเนินงาน 

(X
3
) ความเสีย่งด้านการเรยีนการสอน (X

4
) ความเสีย่งด้านการปฏบิตัิ

ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (X
5
) ที่ร่วมกันท�านายผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

ซึง่อธบิายการผนัแปรประสทิธผิลของสถานศกึษาได้ร้อยละ 83 ทัง้น้ี

อาจเป็นเพราะว่า โรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศกึษาตาก เขต 2 มกีารบรหิารจดัการความเสีย่งด้านการเงนิ

และงบประมาณด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการด�าเนินงาน  

ความเสี่ยงด้านการเรียนการสอน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มีการก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

เป้าหมาย ให้คณะครูและบุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดท�า

หลักสูตรสถานศึกษา ครูปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดี คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ของผู้เรียน ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

โดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด 

ของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวัฒนา  จันทนุปาน (2560) 

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหาร 

สถานศกึษาสงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เขตภาคเหนอืตอนบน

อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ 0.01 คือ ปัจจัยด้านการเมือง ปัจจัยด้าน

ครู ด้านผู้บริหาร ด้านสถานศึกษา ด้านนักเรียน นอกจากนี ้

ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของวราภรณ์  ลวงสวาส (2561) พบว่า 

ปัจจัยที่เป็นตัวพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน คือ 

ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านผู้เรียน ปัจจัยด้านครู และปัจจัยด้าน

ผูป้กครอง อย่างมนียัส�าคัญทางสถติทิีร่ะดบั .05 อกีทัง้ยงัสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ Koutsoulis and Campbell (2001) ผลการวิจัย

พบว่า ตัวแปรด้านคุณภาพการสอนของครู ความเป็นผู้น�าด้าน

วิชาการของผู้บริหาร ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน เจตคติ

ต่อวชิาวทิยาศาสตร์แรงจงูใจใฝ่สัมฤทธิ ์การท�าการบ้านของนกัเรยีน 

ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และสอดคล้องกับ 

งานวิจัยของ Rice, Barth, Guadagno, Smith, McCallum, and 

Asert (2013) ผลการวิจัยพบว่า เจตคติที่มีต่อการเรียนและ 

ความรู้พื้นฐานของนักเรียนส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติ

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

  1.1 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก 

เขต 2 ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบและติดตาม

การพัฒนาด้านการเงินและงบประมาณ ด้านกลยุทธ์และด้านการ

ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า 

ปัจจัยความเส่ียงด้านดังกล่าวเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนมากท่ีสุด เพื่อน�าผลการติดตามให้กับสถานศึกษาได้มี 

การพัฒนาด้านที่มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์เพื่อให้การบริหาร

จัดการความเสี่ยง มีประสิทธิภาพมากขึ้น

  1.2 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก 

เขต 2 ควรมีการจัดกิจกรรมอบรมผู้บริหารสถานศึกษาในการ

ถ่ายทอดและพัฒนาความรู้ความสามารถไปสู่ครู และบุคลากร 

ในการบริหารจัดการความเส่ียงที่มีคุณภาพ และให้บุคลากรได้มี 

ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงมากขึ้น 

เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า การจัดกิจกรรมการบริหารจัดการ 

ความเสีย่งของบคุลากร และพฒันาทกัษะ ความรูค้วามสามารถของ

ครูผู้สอนยังมีการปฏิบัติอยู่น้อยกว่ากิจกรรมอื่น ๆ

 2. ข้อเสนอแนะส�าหรับผู้ปฏิบัติ

  2.1 ความเส่ียงด้านการเงนิและงบประมาณ จากผล

การวิจัยพบว่า ความเสี่ยงด้านการเงินและงบประมาณเป็นปัจจัย 

ทีส่่งผลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนมากทีส่ดุ ดงันัน้ ผูบ้รหิารสถานศึกษา 

ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ควร

มีมาตรการในการใช้วัสดุอย่างประหยัดและคุ้มค่า เพื่อก่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน
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  2.2 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ จากผลการวิจัยพบว่า 

ความเสีย่งด้านกลยทุธ์เป็นปัจจัยทีส่่งผลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

รองลงมา ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ควรมีการปรับเปลี่ยนนโยบาย

ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในสถานศึกษา เพื่อให้ครูและ

บุคลากรน�าไปปฏิบัติได้ดียิ่งขึ้น

  2.3 จากผลการวิจัยพบว่า ด้านความรู้ ความเข้าใจ 

และทักษะวิชาการ มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ดังน้ัน ผู้บริหารสถานศึกษา 

ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  

ควรพัฒนานักเรียนให้มีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ

หรือผลการทดสอบอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น เช่น จัดการสอนเสริมให้กับ

นักเรียนนอกเวลาเรียน จัดโครงการเรียนดีมีทุน เป็นต้น

  2.4 จากผลการวิจัยพบว ่า ด ้านคุณลักษณะ 

อนัพึงประสงค์ มค่ีาเฉลีย่น้อยกว่าด้านอืน่ ๆ  ดงันัน้ ผูบ้รหิารสถานศกึษา 

ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  

ควรพัฒนานักเรียนให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพจิตดี 

เพื่อให้นักเรียนมีแรงกาย แรงใจในการตั้งใจและพัฒนาตนเองให้มี

ผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นต่อไป

 3. ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยต่อไป

  3.1 ควรมีการศึกษาปัญหาเก่ียวกับการบริหาร

จดัการความเส่ียงของนกัเรยีนในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศึกษาตาก เขต 2 เพื่อน�ามาก�าหนดแนวทางในการพัฒนา

กิจกรรมทางวิชาการให้กับผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพต่อไป

  3.2  ควรมีการศึกษาถึงสาเหตุของปัจจัยการบริหาร

จัดการความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

จึงส่งผลต่อสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสังกัดส�านักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 น้อยกว่าการบริหาร

จัดการความเสี่ยงด้านอื่น ๆ เพ่ือน�ามาพัฒนาปัจจัยเหล่านั้น 

ให้สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนได้มากยิ่งขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีส�าเร็จลุล ่วงไปด้วยดี ด้วยความ

อนุเคราะห์ และสนับสนุนอย่างดียิ่งจากอาจารย์ ดร.ทินกร  พูลพุฒ 

และอาจารย์ ดร.รวงทอง  ถาพันธุ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่

กรุณาตรวจสอบ และให้ค�าแนะน�าช่วยเหลือในทุก ๆ ด้านที่เป็น

ประโยชน์ต่อการท�างานวิจัยในครั้งน้ีจนส�าเร็จอย่างสมบูรณ์ ผู้วิจัย

จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

 ขอขอบพระคุณผู ้เชี่ยวชาญนายมนตรี  ชัยชราแสง  

ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น นางจันยา  วงจันทร์งาม  

ผูอ้�านวยการโรงเรยีนอรณุเมธา นายอคัรพงษ์  รกัสขีาว ผูอ้�านวยการ 

โรงเรียนป่าคาใหม่ นายอนุสรณ์  เสระศาสตร์ ผู้อ�านวยการโรงเรียน

บ้านแม่จะเราวิทยาคม และนายสราวุธ  นันทะสาร ครูโรงเรียน 

บ้านป่าคาใหม่ ที่ให้ความกรุณาตรวจสอบเครื่องมือการศึกษา และ

ให้ค�าแนะน�าแก้ไขความถูกต้อง ความเที่ยงตรงทั้งส�านวนภาษา

ตลอดจนให้ข้อคดิเหน็ต่าง ๆ  จนท�าให้งานวจิยัครัง้นีส้�าเรจ็ตามความ

มุ่งหมาย

 ขอขอบพระคุณผู้บริหาร และครูของโรงเรียนในสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ที่ให้ความ

อนุเคราะห์ในการทดลองใช้เครื่องมือ ผู้บริหาร และครูของโรงเรียน

ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ที่ให้

ความอนเุคราะห์ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู ผูว้จิยัได้รบัความร่วมมอื

เป็นอย่างดียิ่ง

 ความส�าเร็จในครั้งน้ีจะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่ได้รับก�าลังใจ

จากคุณพ่อ คุณแม่ รวมทั้งครอบครัวพี่น้องผู้บังคับบัญชา ตลอดจน 

เพือ่น ๆ  พี ่ๆ  น้อง ๆ  และผูร่้วมงานทกุท่านทีเ่ป็นก�าลงัใจและช่วยเหลอื 

ผู้วิจัยด้วยดีตลอดมาคุณค่าและประโยชน์ของงานวิจัยฉบับนี้ 

เอกสารอ้างอิง 

กระทรวงศกึษาธกิาร.  (2561).  ประกาศมาตรฐานการศกึษาระดบั 

	 การศึกษาขั้นพื้นฐาน	 แนบท้ายประกาศกระทรวง 

	 ศกึษาธิการ	เรือ่ง	ให้ใช้มาตรฐานการศกึษาระดบัปฐมวยั	 

	 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 และระดับการศึกษา 

	 ข้ันพืน้ฐานศนูย์การศกึษาพเิศษ	ฉบบัลงวันที	่6	สงิหาคม	 

	 พ.ศ.	2561.  กรุงเทพมหานคร: กระทรวงศึกษาธิการ.

การกีฬาแห่งประเทศไทย.  (2553).  คู่มือการบริหารความเสี่ยง 

 การกฬีาแห่งประเทศไทย.  วารสารการบรหิารความเสีย่ง	 

	 ฉบับปรับปรุง	2552.  1(2): 1-15.

จรัญ  พะโยม.  (2556).  การพัฒนากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง 

	 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ี 

	 การศึกษาประถมศึกษาก�าแพงเพชร	เขต	1	และเขต	2.   

 วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 ก�าแพงเพชร.

ชนิดา  ยอดสาลี.  (2559).  ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทาง 

	 การเรียนของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สังกัด 

	 ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาประจวบครีขีนัธ์	 

	 เขต	2.  วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย 

 ราชภัฏเพชรบุรี.

ดวงใจ  ช่วยตระกลู.  (2551).  การบรหิารความเสีย่งในสถานศึกษา 

	 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน.  ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎี 

 บัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร.

________.  (2552).  การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับ 

 การศึกษาขั้นพื้นฐาน. 	 Veridian	 E	 –	 Journal,	 

	 Silpakorn	University.  2(1): 33-48.



มห
าว
ิทย

าล
ัยร

าช
ภัฏ

รำ
ไพ
พร

รณ
ี

เทวฤทธิ์  เลิศพนาศิลป์, ทินกร  พูลพุฒ

186   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2565

ทศพร  จันทนราช.  (2554).  โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ 

	 ปัจจยัทีส่มัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการบรหิารงานของผูบ้รหิาร 

	 โรงเรียนที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 

	 นักเรียน	 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

	 ขั้น พ้ืนฐาน .   ดุษฎี นิพนธ ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต  

 มหาวิทยาลัยบูรพา.

นิรภัย  จันทร์สวัสดิ์.  (2551).  การบริหารความเสี่ยง	จากทฤษฎ ี

	 สู่การปฏิบัต.ิ  กรุงเทพมหานคร: สูตรไพศาล.

บุญชม  ศรีสะอาด.  (2554).  การวิจัยเบื้องต้น.  พิมพ์ครั้งที่ 8.   

 กรุงเทพมหานคร: สุวีริยาสาส์น.

ปราโมทย์  เอมมา.  (2559).  การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียน 

	 สรวงสุทธาวิทยา	จังหวัดสุพรรณบุร.ี  การค้นคว้าอิสระ 

 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร.

พฒุสิรรค์  ศรรีตันประชากลู, พชรวิทย์  จนัทร์ศิรสิริ และพชัรกฤษฎิ์   

 พวงนลิ.  (2559).  การพฒันาแนวทางการบรหิารความเส่ียง 

 ของโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 มธัยมศกึษา เขต 26.  วารสารศกึษาศาสตร์	มหาวทิยาลัย 

	 มหาสารคาม.  10(ฉบับพิเศษ): 628-640.

มยุรี  ถิ่นวัลย์.  (2553).  ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการบริหาร 

	 งานวิชาการกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

	 โรงเรียนในเครือมหาไถ่ศึกษาสังฆมณฑลอุดรธานี	 

	 สงักดัส�านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน	

	 ส่วนตรวจราชการที	่10.  วทิยานพินธ์ครุศาสตรมหาบณัฑติ  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.

รวีวรรณ  คีรีนิล.  (2559).  กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงในการ 

	 จดัซือ้จดัจ้างขององค์การบรหิารส่วนต�าบล	อ�าเภอกยุบุรี	 

	 จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์.  วทิยานพินธ์รฐัประศาสนศาสตร 

 มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.

วราภรณ์  ลวงสวาส.  (2561).  ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ ์

	 ทางการเรียนของนักเรียน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ 

	 การศึกษาประถมศึกษาระยอง	 เขต	 1.  วิทยานิพนธ์ 

 การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา.

วัฒนา  จันทนุปาน.  (2560).  ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ 

	 การบรหิารสถานศกึษาสงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	 

	 เขตภาคเหนือตอนบน.  วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรดุษฎี 

 บัณฑิต มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล.

วิไลวรรณ  วรางคณากูล.  (2556).  ปัจจัยด้านการบริหารงาน 

	 วิชาการท่ีส่งผลต่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับ 

	 ชาติขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนระดับประถมศึกษา	 สังกัด 

	 ส�านักการศึกษากรุงเทพมหานคร.  วิทยานิพนธ์ศึกษา 

 ศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

สาวิตรี  ง้วนหอม.  (2559).  ปัจจัยความเสี่ยงกับประสิทธิผลของ 

	 สถานศึกษา	สังกัดเทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่	1.   

 วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย 

 ศิลปากร.

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2.  (2562).   

 รายงานการวเิคราะห์ความเสีย่งเกีย่วกบัการปฏบิตังิาน 

	 ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	 ส�านักงานเขตพื้นท่ี 

	 การศกึษาประถมศกึษาตาก	เขต	2	ประจ�าปีงบประมาณ	 

	 พ.ศ.	2562.  ตาก: ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม 

 ศึกษาตาก เขต 2.

ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ.  (2552).  การพฒันา 

	 คุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ.  [ออนไลน์].  เข้าถึงได ้

 จาก http://www.opdc.go.th/Special.php. สืบค้น 

 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562.

สุขฤกษ์  ดีโนนโพธิ์.  (2554).  ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อ 

	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 

	 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 3	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

	 มธัยมศกึษา	เขต	30.  วทิยานพินธ์การศกึษามหาบณัฑติ  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ.

สุรศักดิ์  ศิริอุดมโชค.  (2557).  ปัจจัยการบริหารวิชาการที่มีต่อ 

	 ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของ 

	 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 สานักงานเขตพื้นท่ี 

	 การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 6.  วิทยานิพนธ์การศึกษา 

 มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา.

อรัญญา  ไชยวงศ์.  (2555).  การบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับ 

	 ผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาต ิ

	 ขั้นพ้ืนฐาน	 (O-NET)	 ของกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา 

	 แม่สุก	 อ�าเภอแจ้ห่ม	 จังหวัดลล�าปาง	สังกัดส�านักงาน 

	 เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาล�าปาง	เขต	3.  การศกึษา 

 ค้นคว้าด้วยตนเองการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย 

 พะเยา.

Bloom, B. S.  (1976).  Human	characteristics	and	school	 

	 learning.  New York: McGraw-Hill.

James Roth.  (2007).  Categorizing	risk:	Risk	categories	 

	 help	users	identify,	understand	and	monitor	 

	 their	organizations’	potential	risks-Risk	Watch.   

 [Online].  Available: http://findartictes.com/p/ 

 articles/mi_m4153/ is_2_59/ai_85014799. 29  

 December 2020.



มห
าว
ิทย

าล
ัยร

าช
ภัฏ

รำ
ไพ
พร

รณ
ี

เทวฤทธิ์  เลิศพนาศิลป์, ทินกร  พูลพุฒ

วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2565   187

Kim, Y. L., & Lee, S. M.  (2015).  Effect of satisfaction in  

 major at university on academic achievement  

 among physical therapy students.  J	Phys	Ther	 

	 Sci.  27(2), 405-9.

Klaumeir, H. J.  (1971).  Learning	and	human	ability:	 

	 Educational	 psychology (4th ed.).  New York:  

 Harper & Row.

Koutsoulis, M. K., & Campbell, J. R.  (2001).  Family  

 process affects student, motivation, and science  

 and math achievement in Cypriot High Schools.   

 Structural	Equation	Modeling.  8(1), 108-172.

Rice, L., Barth, J. M, Guadagno, R. E., Smith, G. P.,  

 McCallum, D. M., & Asert.  (2013).  The role of  

 social support in students’ perceived abilities  

 and attitudes toward math and science.  J	Youth	 

	 Adolesc.  2013 Jul; 42(7): 1028-40.

Tapola, A, & Niemivirta, M.  (2008).  The role of  

 achievement goal orientations in students’  

 perceptions of and preferences for classroom  

 environment. Br	 J	 Educ	 Psychol. 2008 Jun;  

 78(Pt 2): 291-312.



มห
าว
ิทย

าล
ัยร

าช
ภัฏ

รำ
ไพ
พร

รณ
ี

เจรจา  บุญวรรณโณ, วิมลมาศ  ปฤชากุล

188   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2565

อุดมการณ์	“ความเป็นแม่บ้าน”	ในนิตยสารแม่บ้านช่วงปี	2520-2562	

Ideology	of	“Housewives”	in	Maeban	Magazine	during	1977-2019

เจรจา		บุญวรรณโณ*, วิมลมาศ  ปฤชากุล

Cheracha  Bunwanno, Wimonmas  Prichakun

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000

Thai, Faculty of Humanities and Social Sciences, Prince of Songkla University, 

Pattani Campus, Pattani 94000 Thailand

*Corresponding author E-mail: jaraja@hu.ac.th 

(Received: January 27 2022; Revised: March 31 2022; Accepted: April 7 2022)

บทคัดย่อ
 บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของงานวิจัย มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์อุดมการณ์ “ความเป็นแม่บ้าน” ในนิตยสารแม่บ้าน ช่วงปี 

2520-2562  เปน็งานวิจัยเชงิคณุภาพจากการศกึษาผ่านตัวบทเนือ้หาคอลัมน ์และเนื้อหางานโฆษณา ในนติยสารแม่บ้านตั้งแต่เริม่ต้นผลติ

จนสิ้นสุดการผลิต รวม 43 ปี 602 ฉบับ โดยข้อมูลที่เลือกน�ามาวิเคราะห์ คือ ตัวบทที่เป็นภาษาเขียนในงานโฆษณาและบทความ ที่แสดง

ความเห็นเกี่ยวกับแม่บ้าน จากมุมมองของแม่บ้านและกลุ่มบุคคลที่มีปฏิสัมพันธ์กับแม่บ้าน ผ่านกลวิธีทางภาษาที่สะท้อนอุดมการณ์  

“ความเป็นแม่บ้าน” ในแต่ละช่วงทศวรรษ ตั้งแต่ปี 2520-2562 จากบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งแฝงอยู่ในตัวบทที่อาจ

มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย และอาจถูกมองข้ามไป ด้วยการน�ามา “วิพากษ์” ตามแนวคิดของแฟร์คลัฟ  

 ผลการวิจัยพบว่า อุดมการณ์ “ความเป็นแม่บ้าน” ที่สะท้อนผ่านกลวิธีการใช้ภาษาในนิตยสารแม่บ้าน ช่วงปี 2520-2562  

มี 4 อุดมการณ์ ดังนี้คือ 1) อุดมการณ์ปิตาธิปไตย สะท้อนถึงสิ่งที่สังคมคาดหวังให้ผู้หญิง คือ แม่บ้าน ต้องอยู่ภายใต้อ�านาจของผู้ชายผู้เป็น

สามี เพื่อให้ทุกคนในครอบครัวพึงใจและมีความสุข 2) อุดมการณ์บริโภคนิยม เป็นอุดมการณ์อันพึงประสงค์ชองแม่บ้าน  ที่ต้องการใช้วัตถุ

สิ่งของต่าง ๆ  เพื่อส่งเสริมการสร้างคุณค่าของความเป็นแม่บ้านอันพึงประสงค์ 3) อุดมการณ์สตรีนิยม เป็นอ�านาจความสะดวกสบายท�าให้

เกิดความคล่องตัวที่จะท�าสิ่งต่าง ๆ ได้ตามความพึงพอใจ จากการเลือกตัดสินใจท�าส่ิงต่าง ๆ ด้วยตนเองได้มากขึ้นของแม่บ้าน และ  

4) อุดมการณ์ตามนโยบายของรัฐบาล ปรากฏให้เห็นว่า แม่บ้านมีบทบาทส�าคัญในการขับเคลื่อน ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประเทศ

ชาติ ให้เจริญรุ่งเรืองได้ แม่บ้านจึงนับเป็นบุคคลที่มีบทบาทส�าคัญของสังคมไทย ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าพ่อบ้านหรือผู้ชาย ณ ขณะนั้น และ 

รวมถึงในปัจจุบัน  

ค�าส�าคัญ : อุดมการณ์, ความเป็นแม่บ้าน, วาทกรรมเชิงวิเคราะห์วิพากษ์
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Abstract
 This article is a part of the research. The objective of this study was ideology analysis “Housewives” in 

Maeban Magazine between 1977 and 2019. This was a qualitative research based on the study through the column 

content and advertising content in Maeban Magazine, from the beginning of production until the end of production, 

total age of 43 years with 602 issues. The selected data for analysis were the text written in advertisements and 

articles, which commented on housewife from the point of view of housewives and groups of people who  

interacted with housewives, through a language strategy that reflected the ideology of “housewives”, each decade 

from 1977 to 2019, from economic, social and cultural contexts, which were hidden in the script that could change 

according to the era and could be overlooked, by bringing about “criticism”, based on the concept of Fairclough.

 The results showed that there were four ideologies of “housewives” reflected through the use of a language 

strategy in Maeban Magazine, during the period 1977-2019 as follows: 1) patriarchal ideology reflected what society 

expected women to be housewives, and had to be under the power of their husbands to make everyone in their 

families satisfy and happy; 2)consumerism ideology was a desirable ideology for housewives who wanted to use 

various objects to promote the creation of desirable housewives values; 3) feminist ideology was a powerhouse, 

convenience and flexibility in doing things, according to satisfaction, from choosing to do things, and to make more 

decisions to do things on their own; and 4) ideology according to government policies could let housewives play  

an important role in driving, and contributing to the development of the economy, society and country to be  

prosperous. Housewives are therefore considered to play an important role, no less than a butler or a man at that 

time in Thai society and including the present. 

Keywords : ideology, housewives, critical discourse
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บทน�า 

 “แม่บ้าน” ในบทบาทของการเป็นภรรยาทีด่ ีได้ถูกคาดหวงั 

ทางสังคมมาตั้งแต่อดีต ก่อนจะมีการใช้ค�าว่า “แม่บ้าน” ในปี พ.ศ. 

2473  โดย หม่อมเจ้าพูนพิสมัย  ดิศกุล (นิตยสารสุภาพนารี, 2473: 

68-69) ว่าเมื่อถึงวัยอันสมควรต้องแต่งงานกลายเป็นแม่บ้าน  

มีสามีคุ้มครอง ต้องแสดงบทบาทเมียและแม่ และจะต้องปฏิบัติตน

เป็น “แม่บ้านแม่เรือน” คือ ต้องคอยดูแลบ้านเรือนให้เป็นระเบียบ

เรยีบร้อย ตลอดจนดแูลปรนนบิตัสิามแีละลกู ดงัจะเหน็ได้จากค่านยิม 

การเลี้ยงดูและการให้การศึกษาท่ีดี  โดยสังคมจะเน้นให้ผู้หญิง 

สร้างคุณค่าตนเองให้มีความเรียบร้อยอ่อนหวานเป็นกุลสตรี และ

ต้องเรียนรู้วิชาการบ้านการเรือน เย็บปักถักร้อย เพื่อเตรียมตัว 

เป็นเมียและแม่ท่ีดี ท้ังน้ีเพื่อให้ทุกคนในครอบครัวมีความสุข สมัย

ปฏิรูปประเทศ รัชกาลท่ี 5 จึงเป็นยุคสมัยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทั้ง

ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ส่งผลให้แม่บ้านถูกคาดหวังให้

ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น น่ันคือนอกจากจะต้องเป็น 

ผู้มีความรอบรู้ในการต้อนรับแขก ดูแลสุขอนามัย ตกแต่งบ้าน 

ให้สวยงาม สามารถควบคมุรายรบัรายจ่ายของครอบครวัให้พอเหมาะ 

กับรายได้ของสามีแล้ว ยังต้องเป็น “เพื่อนคู่คิดของสามี” ด้วย  

(สุวดี  ธนประสิทธิ์พัฒนา, 2537: 9)  

 จากการศึกษาพบว่า แม้ยคุสมยัในสังคมไทยจะเปลีย่นแปลง 

ไปอย่างไร แต่คณุลกัษณะหรือบทบาทความเป็นแม่บ้านกยั็งต้องเป็น 

“แม่บ้านแม่เรือนหรอืแม่ศรีเรอืน” ซึง่เป็นคณุสมบตัสิ�าคัญของผูห้ญงิ

ที่ผู ้ชายไทยหรือผู้เป็นสามียังคาดหวังและพึงปรารถนาตลอดมา 

ไม่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นที่พ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่ของทุกครัวเรือน 

นับแต่อดีตจนปัจจุบัน ยังพร�่าสอนให้ลูกผู้หญิงต้องเก่งท้ังงานบ้าน

งานเรอืน  ดแูลรปูร่างหน้าตาให้สวยงามสมวัย รวมถงึการท�าอาหาร

ให้อร่อยถกูปากลกูและสาม ี ตลอดจนคนในครอบครวัของสามแีละ

ครอบครัวของตน ทัง้นีเ้พราะครอบครวัในสงัคมไทยเชือ่ว่า หากผูห้ญงิ 

ที่เป็นเมียและแม่สามารถท�าบทบาทแม่บ้านได้ดี สมาชิกทุกคน 

ในครอบครวักจ็ะเป็นคนดแีละมคีวามสขุ ซึง่แม่บ้านอาจมสีถานภาพ

เป็นได้ทัง้ภรรยาของสาม ีเป็นแม่ของลกู เป็นผูด้แูลปกครองบ้านเรอืน 

ผูจ้ดัการงานในบ้าน นอกจากนีแ้ม่บ้านอาจอยูใ่นฐานะลกูของพ่อแม่

ตนเองและพ่อแม่สามี ซ่ึงหากคนในครอบครัวของทุกครอบครัว 

มคีวามสขุ กย่็อมส่งผลต่อความสขุของชมุชน สงัคม และประเทศชาติ 

ได้ด้วยเช่นกนั ดงันัน้ “แม่บ้าน” จงึเป็นบคุคลทีม่บีทบาทส�าคญั และ

สามารถเป็นจดุเชือ่มโยงความสมัพันธ์ของสมาชกิทกุคนในครอบครัว

ได้เป็นอย่างด ี จากคณุลกัษณะแม่บ้านทีเ่กดิการเปลีย่นแปลงไปตาม

ยุคสมัยข้างต้น ท�าให้ผู้วิจัยพิจารณาเห็นว่า “ความเป็นแม่บ้าน”  

ก็มิใช่คุณสมบัติทางกายภาพหรือชีวภาพที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับ 

ตัวบุคคลตั้งแต่เกิด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เดอ  โบวัวร์ (de  

Beauvoir, 1989 อ้างถึงใน วิสันต์   สุขวิสิทธิ์, 2557: 2) ที่กล่าวว่า 

“ความเป็นผู้หญิง” มิใช่คุณสมบัติทางกายภาพหรือชีวภาพที่เกิด 

ขึ้นมาพร้อมกับตัวบุคคลตั้งแต่เกิด แต่กลับเป็นสิ่งที่ถูกประกอบ 

สร้างขึ้นจากปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อความคิด

เกีย่วกบัเพศภาวะ เช่น ระบบความเช่ือ ระบบการศึกษา กระบวนการ

ขดัเกลาทางสงัคมต่าง ๆ  จนท�าให้ผูห้ญงิกลายเป็นผูม้ลีกัษณะเฉพาะ

แตกต่างจากผู้ชายในแต่ละสังคม 

 การศึกษาการเปล่ียนแปลงทางการเมือง สังคม และ

วัฒนธรรมจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ควบคู่ไปกับการศึกษางานวิจัย 

พบว่า ช่วงปีทศวรรษที ่2520 เป็นช่วงทีเ่กดิความขดัแย้งทางการเมอืง 

ระหว่างผู้ยึดถืออุดมการณ์อ�านาจนิยม-เสรีนิยม กับผู้ถืออุดมการณ์

สังคมนิยม และได้คลี่คลายลงไปในทางที่ดี (ช่วงปี 2523-2531) คือ

เกดิมติทิางสังคมทีเ่ปิดโอกาสให้กับกลุ่มคนทีเ่คยมคีวามคิดแตกต่าง

ได้กลับมา “ร่วมกันพัฒนาชาติไทย”กลายเป็นนักธุรกิจ นักวิชาการ 

และนักพัฒนาองค์กรเอกชนในช่วงทศวรรษถัดไป ส่วนผู้หญิงช่วง

ทศวรรษนีจ้ะเน้นถงึคณุลกัษณะเป็นกลุสตรีตามแบบฉบบัของจารตี

ประเพณี (คือ เชื่อฟังบิดาและสามี) ต่อมาในช่วงปีทศวรรษ 2530  

ได้เกิดแนวคิดเรื่องส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรมชุมชน และเศรษฐกิจ 

จากกลุม่บคุคลข้างต้น ยคุนีเ้กดิการเตบิโตครัง้ใหญ่ทางเศรษฐกจิของ

สังคมไทย ท�าให้ผู้หญงิทีเ่ป็นแม่บ้านจ�านวนมากได้มโีอกาสออกจาก

พื้นที่ในบ้านสู่พื้นที่สาธารณะ (ช่วงปี 2530-2534) จึงนับเป็นยุค

เศรษฐกิจเพือ่งฟทูีส่ดุ ต่อมาเมือ่ถึงช่วงปีทศวรรษ 2540 ถอืเป็นช่วง

ที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ ซ่ึงเกิด 

การถดถอยอย่างฉับพลัน (เรียกปรากฏการณ์ “ฟองสบู่แตก”)  

ทีส่่งผลกระทบไปสูว่งการธรุกจิและสงัคมไทยท่ัวทกุแขนง (ธนาคาร

แห่งประเทศไทย: 2550) ส่วนช่วงปีทศวรรษที่ 2550 ถือเป็นช่วงที่

คนไทยต้องร่วมด้วยช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจไทย ผ่านการรักษ ์

ความเป็นไทย และช่วงปีทศวรรษที ่2560 เกดิการปรบัตวัให้ใช้ชวีติ

ที่เรียบง่ายตามวิถีไทย ภายใต้วัฒนธรรมอันหลากหลายที่หลั่งไหล

เข้ามาสูสั่งคมไทย ดงัปรากฏให้เหน็ในงานวจิยัทีน่�าเสนอถงึพฤติกรรม 

และกิจกรรมของแม่บ้านในแต่ละยุคสมัย

 การศึกษา “ภาพเสนอผู ้หญิงในวรรณกรรมไทยช่วง

ทศวรรษ 2530: วิเคราะห์ความโยงใยกับประเด็นทางสังคม” ของ 

เสนาะ  เจริญพร (2546: 205-206) พบว่า ทศวรรษที่ 2520 

ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะเน้นสรรพคุณของสินค้าที่ช่วยแบ่งเบาภาระ

ของแม่บ้าน โดยมักเสนอภาพผู้หญิงที่รับภาระหน้าที่ภายในบ้าน

เท่านัน้ ส่วนทศวรรษที ่2530 พบว่า สนิค้าส่วนใหญ่มักอวดสรรพคณุ

ว่าสามารถท�าให้ “แม่บ้านยุคใหม่” มีความสุข แม้ต้องรับผิดชอบ 

ทั้งหน้าที่เมียและแม่ให้ได้เป็นอย่างดีควบคู่ไปกับการต้องออกไป

ประกอบอาชีพนอกบ้าน เพ่ือการหารายได้เล้ียงครอบครวั ต่อมาเมือ่

ได้ศึกษา “ความเป็นหญงิ” ในนติยสารสตรสีาร (พ.ศ. 2491-2539): 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ ของ ชนกพร   

อังศุวิริยะ (2551: 1-401) พบกลวิธีการเลือกใช้ภาษาตามแนว 

วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ที่น�าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับผู้หญิง  
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3 ด้าน คือ 1) ความงามของร่างกายและการตกแต่งร่างกาย  
2) พฤติกรรมระหว่างเพศและการแสดงออกทางความรู้สึก และ  
3) การท�าหน้าที่ในบ้านและนอกบ้าน ซ่ึงสะท้อนอุดมการณ ์
ปิตาธปิไตย คอืการมคีวามงามของผูห้ญงิแล้วตกเป็นรองผูช้าย  และ
อดุมการณ์สตรนิียม คอืการหาความรู้เพือ่พฒันาตนเอง มกีารท�างาน
และมีสังคมเพิ่มขึ้น เพื่อเรียกร้องให้ผู้หญิงพึ่งพาตนเองได้  และ 
จากการศึกษา “การใช้ภาษาสื่ออุดมการณ์จากเรื่องเล่าโฆษณา 
ในนิตยสารผู้หญิง” ของ เทพี  จรัสจรุงเกียรติ (2549: 215-231) 
พบอุดมการณ์ของผู้หญิงที่ใช้สินค้าเหล่านี้ว่าล้วนเป็นผู้ฉลาด สวย 
รวย และเก่ง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา “อุดมการณ์ความเป็นแม่
ในวาทกรรมโฆษณาในนิตยสารส�าหรับครอบครัว” ของ สุคนธรัตน์   
สร้อยทองดี (2552: 1-144) ที่พบว่า วาทกรรมโฆษณาในนิตยสาร
ส�าหรับครอบครัวล้วนสะท้อนความคิดว่า แม่ คือ ผู้ที่เหมาะสมกับ
หน้าที่ดูแลและต้องเลี้ยงลูกอย่างดีท่ีสุด แม่ต้องใฝ่หาความรู้ เก่ง 
รอบด้าน และต้องสวยและอ่อนเยาว์อยูเ่สมอ โดยเช่ือมโยงการบรโิภค 
สินค้าเพื่อเติมเต็มความสามารถของบทบาทการเป็นแม่ได้อย่าง
สมบูรณ์ และการศึกษาพัฒนาการของนิตยสารอาหาร: กรณีศึกษา
นิตยสารแม่บ้าน ของ พุฒิพร  ลีลานิตย์กุล (2554: 54-55)  
พบว่าตลอด 5 ปี ตั้งแต่ 2550-2554 เนื้อหาในนิตยสารแม่บ้าน 
มักน�าเสนอเกี่ยวกับอาหาร สุขภาพ ความงาม การออกก�าลังกาย 
และแพทย์ทางเลือก ซึ่งช่วงปีนี้จะเน้นน�าเสนอชุดความคิดเกี่ยวกับ 
สุขภาพ ความงามทั้งจากวิธีธรรมชาติและวิทยาการทางการแพทย์
มาเกี่ยวข้อง ส่วนตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นไป จะเน้นน�าเสนออาหาร
การกิน สุขอนามัย และการใช้ชีวิตที่ดีแบบเรียบง่ายมากขึ้น  
 การศกึษางานวจัิยเกีย่วกบัความสมัพนัธ์ระหว่างภาษากบั
อดุมการณ์ข้างต้น พบว่า อดุมการณ์เป็นกรอบความคดิทีใ่ช้ครอบง�า
คนในสงัคมเดยีวกนั ด้วยการผลติกระบวนการสร้างความคดิย่อย ๆ  
จนกลายเป็นระบบความคดิให้คนในสงัคมได้เชือ่หรอืปฏบิติัตามด้วย
วิธีทางธรรมชาติ ท�าให้คนในสังคมรู้สึกว่า เป็นเรื่องธรรมดาต่อ 
ข้อปฏิบตัต่ิาง ๆ  ผ่านการขดัเกลาทางสงัคม ซ่ึงการใช้วธิวีเิคราะห์ภาษา 
ก็จะเป็นเครื่องมือในการสะท้อนให้เห็นอุดมการณ์ที่แฝงอยู่ได้  โดย
อาจท�าให้รับรู้ด้วยว่าใครได้รับประโยชน์หรือเสียประโยชน์จากผล
ของการผลิตอุดมการณ์นั้น ๆ (ชนกพร  อังศุวิริยะ, 2551: 28)  
รวมถงึอดุมการณ์ “ความเป็นแม่บ้าน” ทีส่งัคมไทยได้ให้ความส�าคัญ
มาตัง้แต่อดตีจนปัจจบุนัด้วยเช่นกัน และจากการศกึษาแนววาทกรรม 
วิเคราะห์เชิงวิพากษ์ ของ แฟร์คลัฟ ซ่ึงเป็นการศึกษาตัวบทที่จะ
ท�าให้ผูศ้กึษามองเห็นถงึพฤติกรรมและกจิกรรมทางสงัคมของมนษุย์
ผ่านภาษาที่เกิดซ�้า ๆ จนกลายเป็นวาทกรรม ที่ว่าด้วยเรื่องของ
อ�านาจและอดุมการณ์ท่ีแฝงอยู ่ท�าให้ผูใ้ช้และผูศึ้กษาภาษาเหล่านัน้
เกิดความเข้าใจในบริบททางสังคม 
            จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับวาทกรรมเชิงวิเคราะห์
วิพากษ์พบว่า นักวิชาการส่วนใหญ่มุ่งศึกษาถึง “ความเป็นผู้หญิง” 
มักให้ความส�าคัญกับความงาม ความสวย ความรวย ความเก่ง และ

การใส่ใจในลูก โดยในแต่ละปีที่ศึกษาอาจกล่าวเน้นลักษณะความ
ส�าคัญบางประการของความเป็นผู้หญิงแตกต่างกันตามบทบาท
หน้าที่ที่ได้รับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม ณ  
ขณะนัน้ และทีน่่าสงัเกตคอืยงัไม่มกีารน�าเสนอและพดูถงึอดุมการณ์ 
“ความเป็นแม่บ้าน” ในนิตยสารแม่บ้าน และเมื่อได้ศึกษาเกี่ยวกับ
นิตยสารแม่บ้านในภาพรวมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520-2562 พบว่า  
แม่บ้านเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักตั้งแต่เริ่มต้นจนส้ินสุดการผลิต โดย
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานิตยสารได้แสดงถึงการสนใจต่อความ
ต้องการของผู้อ่าน คือ แม่บ้าน สังเกตจากบางคอลัมน์ที่เปิดโอกาส
ให้ผู้อ่านได้มีส่วนร่วมผลิตเนื้อหาและให้ค�าแนะน�า ตลอดจนข้อคิด
ทีม่ปีระโยชน์ต่อผูอ่้านคนอืน่ ทัง้ยงัแสดงถงึลกัษณะเฉพาะตวัทีส่ามารถ 
เป็นตัวแทนของ “สังคมเสมือนจริง” ที่แฝงอยู่ในตัวบทผ่านงาน
โฆษณาและบทความในคอลัมน ์ สามารถสะทอ้นความเป็นจรงิของ 
“ความเป็นแม่บ้าน” ผ่านบริบททางสังคมและวัฒนธรรมมาต้ังแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน (2520-2562) รวมระยะเวลา 43 ปี จึงนับเป็น
แหล่งข้อมูลที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ของ “ความเป็น 
แม่บ้าน” ได้เป็นอย่างดี ดังข้อความสนับสนุนแนวคิดที่ปรากฏใน
บทบรรณาธิการฉบับแรกในนิตยสารแม่บ้าน (ตุลาคม, 2520: 3) 
ของ พลศรี  คชาชวีะ ทีแ่สดงให้เหน็ความส�าคญัของนติยสารแม่บ้าน
และกล่าวถึงความเช่ียวชาญเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นแม่บ้าน 
ของผู้ผลิตมาอย่างต่อเนื่อง  
 ข้อมูลการศึกษาข้างต้น ท�าให้ผู ้วิจัยสนใจที่จะศึกษา  
วาทกรรม “ความเป็นแม่บ้าน” ในนิตยสารแม่บ้าน ช่วงปี 2520-
2562 โดยจะแบ่งช่วงการศึกษาเป็นทศวรรษเพื่อให้เห็นลักษณะ
ความเป็นแม่บ้านในแต่ละช่วง เนือ่งจากแม่บ้าน คอื บคุคลทีม่บีทบาท 
ส�าคัญในการดูแลสมาชิกทุกคนในครอบครัวให้มีความสุข และเป็น
ก�าลงัส�าคญัในการท�างานเพือ่ประเทศชาต ิ การศกึษาถงึอดุมการณ์
ความเป็นแม่บ้านเพ่ือให้ได้ทราบถึงอ�านาจแอบแฝงที่ท�าให้แม่บ้าน
ได้แสดงพฤติกรรมและกิจกรรมลักษณะต่าง ๆ ในแต่ละช่วงเวลา  
ณ ขณะนั้นออกมา จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ สามารถ
น�าไปประยกุต์ใช้ในการด�าเนนิชีวติของแม่บ้านและบคุคลทีเ่กีย่วข้อง
ในปัจจุบันและอนาคตต่อไปได้อย่างเหมาะสม 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพื่อวิเคราะอุดมการณ์ “ความเป็นแม่บ้าน” ในนิตยสาร

แม่บ้าน ช่วงปี พ.ศ. 2520-2562

วิธีด�าเนินการวิจัย 

 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ เพื่อวิเคราะห์

อุดมการณ์ “ความเป็นแม่บ้าน” ในนิตยสารแม่บ้าน ตั้งแต่ช่วงปีที่

เริ่มผลิตและส้ินสุดการผลิตคือ พ.ศ. 2520-2562 โดยมีขั้นตอน

ด�าเนินการ ดังนี้
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 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนิตยสาร 

แม่บ้าน รวมถงึแนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัวาทกรรมและการวเิคราะห์ 

วาทกรรมเชิงวิพากษ์ เพศสภาวะความเป็นผู้หญิง อุดมการณ์ และ

ความรู้เกี่ยวกับการเป็นแม่บ้านในสังคมไทย กลวิธีการใช้ภาษา 

ในงานสื่อสารมวลชนประเภทนิตยสาร และความรู้เก่ียวนิตยสาร 

แม่บ้าน  

 2. รวบรวมข้อมลู โดยกลุม่ประชากรรวบรวมข้อมลูทีส่ือ่

ความหมาย “ความเป็นแม่บ้าน” จากนิตยสารแม่บ้านเดือนละ  

1 ฉบับ ตั้งแต่ปี 2520-2562 ระยะเวลา 43 ปี รวมเป็น 602 ฉบับ 

ข้อมลูทีน่�ามาวเิคราะห์จะเน้นถ้อยค�าทีเ่ป็นภาษาเขยีนในงานโฆษณา

และบทความ ซึ่งแสดงความเห็นของกลุ่มที่มีปฏิสัมพันธ์กับแม่บ้าน 

ได้แก่ เจ้าของธุรกิจโฆษณา ผู้เขียนคอลัมน์ และผู้ให้สัมภาษณ์หรือ

ผู้ให้ข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ ส่วนกลุ่มตัวอย่างเกิดจากการวิเคราะห์

รายละเอียดคอลัมน ์ ท่ี เป ็นบทความแสดงความคิดเห็นของ  

กองบรรณาธกิาร การถามมาตอบไปหรอืการแลกเปลีย่นทศันะจาก

ผู้อ่าน (หมายถึง แม่บ้าน สามี และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับแม่บ้าน) 

และจากผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 2,880 คอลัมน์ ในส่วนบทโฆษณาจะ

เลือกจากเนื้อหาโฆษณาท่ีน�าเสนอสินค้า เพื่อการดูแลรักษาบุคคล

ในบ้านและบ้าน ได้แก่ แม่บ้าน สาม ีและลกู รวมจ�านวน 11,360 โฆษณา 

ด้วยข้อมูลเหล่าน้ีมีความน่าสนใจและมีความสม�่าเสมอ ซึ่งปรากฏ

อยู่ในนิตยสารแม่บ้านที่ผลิตเพื่อกลุ่มเป้าหมาย คือ แม่บ้านและ

บคุคลทีแ่วดล้อมกบัแม่บ้านมาตัง้แต่ปีแรกทีเ่ริม่ผลติจนสิน้สดุการผลิต 

ของนิตยสาร ผู้วิจัยจึงมั่นใจว่าข้อมูลดังกล่าวสามารถสะท้อนภาพ

อุดมการณ์ “ความเป็นแม่บ้าน” ได้เป็นอย่างดี  

 3. วิเคราะห์ข้อมูลจากชุดความคิด ท่ีได้จากการศึกษา

กลวิธีทางภาษาที่ส่ืออุดมการณ์ความเป็นแม่บ้าน ตั้งแต่ปี 2520-

2562 โดยจ�าแนกเป็น 5 ช่วง คือ 1) ทศวรรษที่ 2520 (พ.ศ. 2520-

2529) 2) ทศวรรษที่ 2530 (พ.ศ. 2530-2539) 3) ทศวรรษที่ 2540 

(พ.ศ. 2540-2549) 4) ทศวรรษที่ 2550 (พ.ศ. 2550-2559) และ 

5) ทศวรรษที่ 2560 (พ.ศ. 2560-2562) ด้วยกรอบแนวคิด 3 มิติ 

ของแฟร์คลัฟ ตามแนวคิดวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ ได้แก่  

1) ตัวบท จากชุดความคิดที่ได้จากบทโฆษณาและบทความ  

2) ปฏิบัติการทางวาทกรรม ในที่นี้คือ ผู้ผลิต บรรณาธิการ นักเขียน 

และผูบ้รโิภคคอืผูอ่้านทีจ่ะท�าให้พบกระบวนการผลติตวับทเพือ่กลุ่ม

แม่บ้านเป็นส�าคญั และ 3) ปฏบิตักิารทางวฒันธรรม ในทีน่ีค้อืบรบิท

เหตุการณ์ส�าคัญ เกี่ยวกับแม่บ้านในแต่ละช่วงเวลา ตั้งแต่แรก 

ของนิตยสารไปจนถึงปีสุดท้ายของการผลิตนิตยสารแม่บ้าน (พ.ศ. 

2520-2562)  นอกจากนี้ คือ การศึกษาตามแนวคิดของ ฟาน  ไดก์ 

ที่กล่าวถึงวาทกรรมในฐานะท่ีเป็นอุดมการณ์ ซ่ึงปรากฏผ่าน 

วจันภาษา ได้แก่ กลวธิกีารใช้ภาษาผ่านอกัษรและอวจันภาษา ได้แก่ 

น�้าเสียงที่สื่อความคิดของ “ความเป็นแม่บ้าน” ซ่ึงแฝงอยู่ภายใต้ 

ชุดความคิดในแต่ละช่วงทศวรรษ และกลายเป็นข้อสรุปของระบบ

ความเชื่อที่ท�าให้สมาชิกในสังคมคือ แม่บ้าน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย

ในการวิจัยน้ี น�าแนวปฏิบัติที่เหมาะสมมายึดถือเป็นแบบแผน 

ในการปฏิบัติต่อไป จากนั้นวิเคราะห์และสรุปผลการพบอุดมการณ์ 

“ความเป็นแม่บ้าน” ทีป่รากฏอยูใ่นช่วงทศวรรษทัง้ 5 ช่วง ว่ามคีวาม

สอดคล้องหรือสัมพันธ์กับบริบทสังคมในช่วงเวลานั้น ๆ อย่างไร 

ผลการวิจัย 

 จากกการวิเคราะห์กลวิธีทางภาษาที่ ส่ืออุดมการณ์  

“ความเป็นแม่บ้าน”ผ่านชดุความคิดทีน่�าเสนอผ่านงานโฆษณาและ

คอลัมน์ในนิตยสารแม่บ้าน ช่วงปี 2520-2562 พบการถ่ายทอด

อุดมการณ์ที่ส�าคัญ 4 อุดมการณ์ ได้แก่ 1) อุดมการณ์ปิตาธิปไตย  

2) อดุมการณ์สตรีนยิม  3) อดุมการณ์บรโิภคนยิม และ 4) อดุมการณ์

รัฐนิยม โดยจะน�าเสนออุดมการณ์ “ความเป็นแม่บ้าน” โดยแต่ละ

อุดมการณ์ได้สื่อความหมายความเป็นแม่บ้านผ่านช่วงทศวรรษ  

5 ช่วง ตามล�าดับดังนี้

 1)	 อุดมการณ์ปิตาธิปไตย คือ อุดมการณ์ที่สื่อถึง

โครงสร้างทางสังคมและวิถีปฏิบัติที่ผู้ชายมีอ�านาจ บทบาท และ

ความส�าคัญมากกว่าผู้หญิง โดยนิตยสารแม่บ้านได้น�าเสนอให้เห็น

พฤติกรรมอันพึงประสงค์ที่สังคมคาดหวังจากแม่บ้าน นั่นคือ การมี

เสน่ห์ปลายจวัก การดูแลตนเองและทุกคนให้สวยสุขภาพดี และ 

การพัฒนาตนให้เก่งด้านงานบ้านและงานฝีมือ โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อให้สามีและทุกคนในครอบครัวมีความสุขและพึงพอในสิ่งที ่

แม่บ้านได้กระท�าให้ และจากการศึกษาพบว่าอุดมการณ์แม่บ้าน 

ในแต่ละช่วงมีทั้งเหมือนและต่างกัน 

 ช่วงทศวรรษที ่2520 (พ.ศ. 2520-2529) นติยสารแม่บ้าน

มกัสะท้อนอดุมการณ์ปิตาธปิไตย ผ่านชุดความคิดทีส่ื่อถงึความเป็น

แม่บ้านว่า “ต้องมีเสน่ห์ปลายจวัก	 สวยสุขภาพดี	 รักการเรียนรู ้

ด้านงานฝีมือ” ซึ่งแสดงให้เห็นว่า แม่บ้านต้องท�าทุกสิ่งให้สามีและ

ทกุคนในครอบครวัพงึพอใจ มคีวามสุข และได้รบัความสะดวกสบาย

มากทีส่ดุ ทัง้ในฐานะภรรยาทีด่ขีองสาม ีแม่ทีด่ขีองลกู และลกูสะใภ้

ที่ดีของพ่อและแม่สามี ด้วยความสมัครใจและเต็มใจ ดังตัวอย่างที่ 

(1) ซึ่งสื่อว่าแม่บ้านได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีปรุงอาหาร เพื่อให้

สมาชิกทกุคนในครอบครวัพงึพอใจและสุขใจทีไ่ด้รบัประทานอาหาร

อร่อยจากฝีมือของแม่บ้าน

 ตัวอย่างที่ (1)

 “ยิ้มอร่อยกันทั้งบ้าน…เรารู้ใจคุณแม่บ้านที่ชอบท�าเค้ก 

ขนมอบกรอบทุกชนิด จึงได้ผลิตภัณฑ์แป้งสาลีชนิดบรรจุกล่อง  

คุณภาพใหม่สด”

(โฆษณาแป้งสาลี, พฤศจิกายน 2520)

 ช่วงทศวรรษที ่2530 (พ.ศ. 2530-2539) นติยสารแม่บ้าน

ได้น�าเสนออุดมการณ์ปิตาธิปไตย ผ่านชุดความคิดที่สื่อความเป็น 

แม่บ้านว่า “ต้องรกัษาเสน่ห์ปลายจวกั	และเก่งงานฝีมือ” เช่นเดยีว
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กับปีทศวรรษที่ 20 เพื่อแสดงให้เห็นว่า สังคมยังให้ความส�าคัญ 

ให้แม่บ้านมเีสน่ห์ปลายจวกัและเก่งงานฝีมอืเช่นเดมิ โดยได้น�าเสนอถงึ 

ตวัช่วยเพ่ือรักษาการมเีสน่ห์ปลายจวกัและความรวดเรว็ในการท�างาน 

ฝีมอื ด้วยผลติภณัฑ์ส�าเร็จรปูทีจ่ะท�าให้ช่วยประหยดัเวลาและขัน้ตอน 

การท�า เพ่ือดึงดูดความสนใจสมาชิกในครอบครัว นอกจากนี้ยัง 

น�าเสนอถึงการเลือกวัตถุดิบที่สดจากไร่หรือสวนที่ปลูกเอง ความ

ตั้งใจปรุงอาหารให้อร่อย มีหลายรูปแบบ ท�าให้ม่ันใจในการท�า

อาหารมากขึ้นโดยไม่ต้องซื้อ ทั้งนี้ท�าเพื่อตอบสนองความพึงพอใจ

ของสามีและสมาชิกในครอบครัว และตัวอย่างที่ (2) แสดงถึง 

สถานที่ที่จะเป็นทางเลือกในการบริโภคอาหาร ส�าหรับแม่บ้านที่

ต้องการหาร้านอาหารหรูหรา ราคาถูก และรสชาติอร่อย เพื่อให้

สมาชิกในครอบครัวได้เปลี่ยนบรรยากาศไปรับประทานอาหาร 

นอกบ้านแทนการท�ารับประทานอาหารโดยฝีมือแม่บ้าน

 ตัวอย่างที่ (2)           

 “ซาลูน	ภัตตาคารยุโรป	ราคาคนไทย…ตั้งอยู่กลางซอย

ทองหล่อ สุขุมวิท 55…เน้นอาหารยุโรป…ที่น่าแปลก…ได้มี 

การจัดครัวแยกกันและคัดตัวคนครัวและแผนกท่ีมีฝีมือดีเยี่ยม

เอามาไว้ที่เดียวกันทั้งครัวไทยและครัวฝรั่ง    

(คอลัมน์อาหารการกิน: ซาลูน, ตุลาคม 2531)

 ช่วงทศวรรษที ่2540 (พ.ศ. 2540-2549) นติยสารแม่บ้าน

ได้น�าเสนออุดมการณ์ปิตาธิปไตย ผ่านชุดความคิดท่ีสื่อความเป็น 

แม่บ้านว่า “ต้องรักษาเสน่ห์ปลายจวัก เก่งและสนใจงานฝีมือ” เช่น

เดียวกับปีทศวรรษที่ผ่านมา เพ่ือให้สามีและสมาชิกในครอบครัว 

มีความสุข แต่จะเน้นน�าเสนอรูปแบบการจัดอาหารที่มีหลากหลาย

และทันสมัย สามารถปรุงอาหารได้รวดเร็ว มีคุณภาพ และอร่อย 

จากการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และเครื่องใช้ที่ทันสมัยเพ่ืออ�านวย 

ความสะดวก และเลือกวัตถุดิบส�าเร็จรูปเพื่อช่วยปรุงอาหารได้

รวดเร็วและง่าย ตลอดจนมีความสุขเมื่อได้รับประทาน ดังตัวอย่าง

ที่ (3) ซึ่งกล่าวถึงผลิตภัณฑ์ท่ีช่วยให้แม่บ้านสร้างสรรค์เมนูเด็ด 

ได้ง่ายและสะดวกขึ้น

 ตัวอย่างที่ (3) 

 “เบื้องหลังเมนูเด็ดของบ้าน กุ๊กคนเก่งประจ�า…เตาแก๊ส

มิราจ…ช่วยให้งานปรุงอาหารของคุณเป็นงานง่าย	 สะดวก

สบายทุกมื้อ…มิราจ…ทนทานปลอดภัย…ไฟแรง”

(โฆษณาเตาแก๊สมิราจ, เมษายน 2541)

 ช่วงทศวรรษที ่2550 (พ.ศ. 2550-2559) นติยสารแม่บ้าน

ได้น�าเสนออุดมการณ์ปิตาธิปไตย ผ่านชุดความคิดท่ีสื่อความเป็น 

แม่บ้านว่า “ยังถูกคาดหวังให้มีเสน่ห์ปลายจวัก	 และใฝ่เรียนรู้” 

โดยการเน้นให้เห็นความส�าคัญในการจัดรูปแบบที่แปลกใหม่และ

ท�าได้ง่าย ใช้เวลาไม่นานจากอุปกรณ์เครื่องใช้ ทั้งยังให้ความส�าคัญ

ในการท�าและเรียนรูก้ารท�าอาหารโบราณ เน้นเมนพูืน้บ้านในท้องถ่ิน 

ที่มีต้นต�ารับจากผู้รู้ และใส่ใจเรียนรู้อาหารเมนูชาติอื่น เพื่อสร้าง

ความแปลกใหม่แก่สมาชิกในครอบครัว ดังตัวอย่างที่ (4) น�าเสนอ

ว่าแม่บ้านในยุคนี้มีความใฝ่เรียนรู้ที่จะฝึกการท�าอาหารจากแหล่ง

เรียนรู้ใหม่ที่ไม่ใช่คนในครอบครัว เพื่อฝึกให้ตนเองท�าอาหารได ้

มากขึน้ ทัง้นีก้เ็พือ่ตอบสนองความพงึพอใจของสมาชกิในครอบครัว

เช่นเดิม

 ตัวอย่างที่ (4)

 “อายิโนะโมะโต๊ะ	คุกกิ้ง	คลับ…ครัวความสุขของคนรัก

อาหาร…พร้อมเปิดโอกาสให้ฝึกประกอบอาหารจรงิจงัด้วยตวัคณุ 

เอง รวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ ที่จะท�า ให้คุณหลงรักการท�าอาหาร

มากยิ่งขึ้น” 

(โฆษณาอายิโนะโมะโต๊ะ คุกกิ้ง คลับ: ของคนรักอาหาร, 

มกราคม 2550)

 ช่วงทศวรรษที ่2560 (พ.ศ. 2560-2562) นติยสารแม่บ้าน

ได้น�าเสนออุดมการณ์ปิตาธิปไตย ผ่านชุดความคิดที่สื่อความเป็น 

แม่บ้านว่า “มเีสน่ห์ปลายจวกั	ดแูลตนเองและทกุคนในครอบครัว” 

ด้วยอาหารที่หลากหลาย ทั้งอาหารไทยและนานาชาติ ซึ่งต้องมี

ประโยชน์และสุขอนามยั เป็นทีพ่งึพอใจส�าหรบัสมาชิกในครอบครวั 

ดังตัวอย่างที่ (5) แสดงถึงความใส่ใจในอาหารที่มีหลากหลาย ก�าลัง

เป็นที่นิยม เน้นที่เป็นประโยชน์และดีต่อสุขภาพของทุกคน

 ตัวอย่างที่ (5)    

 “HYBRID	 FOOD	 อาหารลูกผสมที่ผสมกันได้อย่าง

ลงตวั… ย่างก้าวเข้าสู่ปี 2018 มหีลากหลายเทรนด์อาหารท่ีก�าลงั

ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง…แต่ตอนนี้ อาหารที่มาแรงและ

น่าจบัตามมองไม่แพ้กนั คงหนไีม่พ้นอาหาร “ไฮบรดิ”…เพราะ…

เกิดจากความใหม่ ความแปลก และแตกต่างจากอาหารที่มี 

ในปัจจุบัน

(คอลัมน์ Good Thing: Food Trends, มีนาคม 2561) 

 2)	 อดุมการณ์สตรนียิม คอื อดุมการณ์ทีส่ือ่ถงึโครงสร้าง

และวิถีปฏิบัติที่ผู้หญิง ผู้ซึ่งเป็นแม่บ้านสามารถพัฒนาตนให้เป็นผู้มี

ความรูค้วามสามารถ เสรมิสร้างบทบาทด้านการงานหรอืสงัคมให้มี

เพิ่มขึ้น โดยนิตยสารแม่บ้านได้น�าเสนอพฤติกรรมอันพึงประสงค์ 

ซึ่งแม่บ้านมีความคาดหวัง เพื่อสร้างความมั่นใจของตนเอง นั่นคือ  

“เก่งรอบด้าน	 สร้างรายได้แก่ครอบครัว	 ทันสมัยใฝ่รู ้	 ใส่ใจ 

ในตนเองและทกุคนในบ้าน	พร้อมรบัการเลีย้งลกูโดยล�าพงั	รู้เท่าทัน	

เศรษฐกจิ	และสามารถบรหิารงานในบ้านและนอกบ้านได้สมดลุ” 

ชุดความคิดนี้ท�าให้เห็นถึงความมั่นใจในตนเองของแม่บ้าน ท่ีใฝ ่

เรียนรู้ จนเกิดความทันสมัย รู้เท่าทัน จึงบริหารจัดการงานได้อย่าง

สมดลุ และจากการศึกษาพบว่าอดุมการณ์แม่บ้านในแต่ละช่วงมท้ัีง

เหมือนและต่างกัน 

 ช่วงทศวรรษที ่2520 (พ.ศ. 2520-2529) นติยสารแม่บ้าน

ได้น�าเสนออุดมการณ์สตรีนิยม ผ่านชุดความคิดที่ส่ือความเป็น 

แม่บ้านว่า “สร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้” ซ่ึงชุดความคิดนี้
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สะท้อนให้เห็นว่าแม่บ้านสามารถหารายได้เสริมให้แก่ครอบครัว 

และตนเองได้ จึงสามารถตัดสินใจและมีอิสระซ้ือหาสิ่งของและท�า

สิ่งต่าง ๆ เพื่อสร้างความสุขให้ตนเองได้ ดังตัวอย่างที่ (6) กล่าวถึง

ความสามารถตัดสินใจเลือกเรียนสิ่งที่ตนอยากเรียนเพื่อท�าส่ิงที่รัก

และอยากมี 

 ตัวอย่างที่ (6)          

 “เรียนตดัเสือ้เพือ่ครอบครวั…	มาเสนอวธิสีร้างแบบเส้ือ

เพื่อคุณ จะได้ตัดสวมใส่ในขณะนี้ค่ะ เสื้อแบบนี้เหมาะสมที่จะ

สวมเสือ้ยดืไว้ชัน้ใน หรือใช้ผ้าผกูพับชายผ้าไว้ข้างในก็ได้ค่ะ หรือ

บางโอกาสจะใช้ผ้าผูกเอวมาเป็นผ้าพันคอก็ได้นะคะ”          

(คอลัมน์งานบ้านและการฝีมือ: เรียนตัดเสื้อเพื่อครอบครัว, 

กันยายน 2525)

 ช่วงทศวรรษที ่2530 (พ.ศ. 2530-2539) นติยสารแม่บ้าน

ได้น�าเสนออุดมการณ์สตรีนิยม ผ่านชุดความคิดท่ีสื่อความเป็น 

แม่บ้านว่า “ต้องทันสมัยใฝ่รู้	 เก่งรอบด้าน	 เท่าทันเศรษฐกิจ	 

ท�าชีวิตให้ผ่อนคลาย” เป็นการสะท้อนถึงคุณลักษณะของแม่บ้าน

ที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย โดยเน้นถึงความทันสมัย ใฝ่เรียนรู ้

เพื่อให้เก่งรอบด้าน และแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยตนเอง ทั้งยังรู้

เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ดังตัวอย่างที่ (7) ซึ่งแสดงให้

เห็นว่าแม่บ้านใส่ใจดูแลตนเองด้านรูปร่างให้ดูดี โดยตัดสินใจใช้

บรกิารศนูย์ความงาม เสริมบคุลกิภาพ เพือ่สนบัสนนุการเป็นนกัธรุกจิ 

ที่มีระดับเท่าเทียมกับสามี 

 ตัวอย่างที่ (7)          

 “การถนอมผิวพรรณและเอาใจใส่รูปทรงให้ได้สัดส่วน	

เป็นหัวใจของความงาม แจ่มจันทร์เฮลท์ & บิวตี้เซ็นเตอร์ 

สโมสรเพื่อนักธุรกิจและหนุ่ม-สาวมีระดับ” 

(โฆษณาศูนย์ความงามแจ่มจันทร์เฮลท์, ตุลาคม 2534)

 ช่วงทศวรรษที ่2540 (พ.ศ. 2540-2549) นติยสารแม่บ้าน

ได้น�าเสนออุดมการณ์สตรีนิยม ผ่านชุดความคิดท่ีสื่อความเป็น 

แม่บ้านว่า “ทันสมัย	 ใฝ่รู้	 เก่งรอบด้าน	 และเท่าทันเศรษฐกิจ”  

ชดุความคดินีไ้ด้สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของแม่บ้านเมือ่ต้อง

ท�างานในบ้านและนอกบ้าน มีการใฝ่เรียนรู้ จนเกิดทักษะ และมี

ประสบการณ์แก้ปัญหาให้ทั้งตนเองและคนในบ้านได้ทุกเรื่อง 

เช่นเดยีวกบัสาม ีดงัตวัอย่างที ่(8) สะท้อนให้เหน็ว่าแม่บ้านมคีวามรู้ 

ความสามารถท�างานนอกบ้านจนมีต�าแหน่งเป็นผู ้อ�านวยการ 

ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคกลาง” ของภาครัฐ และช่วย

แก้ปัญหาคนตกงานในยคุวกิฤตทิางเศรษฐกจิได้ เป็นความน่าชืน่ชม

ยนิดใีนศกัยภาพซึง่เป็นทีย่อมรบัว่า สามารถท�าได้ทัดเทยีมและเสมอ

เหมือนผู้ชายแล้ว 

 ตัวอย่างที่ (8)           

 “คลินิกเสื้อผ้าเบื้องหลัง…รับรักษาคนตกงาน…ขณะที่

ภาวะเศรษฐกจิตกต�า่ ปัญหาคนตกงาน  ไม่ว่าจะมสีาเหตมุาจาก

การปิดกิจการหรือการลดจ�านวนพนักงาน เพื่อลดขนาดของ

กิจการ เพื่อความอยู่รอดก็ตาม หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

ต่างยื่นมือเข้ามาช่วยแก้ปัญหานี้ด้วยเช่นกันและหนึ่งในนั้น 

คือ “ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคกลาง” กรม

ประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  โดย

มีนางดารพรรณ		นาคฉัตรีย์		เป็นผู้อ�านวยการศูนย์ฯ…”                       

(คอลัมน์อาชีพแกจน: คลินิกเสื้อผ้า รับรักษาคนตกงาน, 

มิถุนายน 2542)

 ช่วงทศวรรษที ่2550 (พ.ศ. 2550-2559) นติยสารแม่บ้าน

ได้น�าเสนออุดมการณ์สตรีนิยม ผ่านชุดความคิดที่ส่ือความเป็น 

แม่บ้านว่า “บริหารงานในบ้านและนอกบ้านได้สมดุล	 ม่ันใจ 

ใฝ่เรียนรู ้	 ใส่ใจตนและทุกคนในบ้าน	 และเปิดใจรับบทบาท 

แม่เลี้ยงเด่ียวได้”	ชุดความคิดนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถ

ของแม่บ้าน ทั้งที่เป็นงานในบ้านและงานนอกบ้านได้ดี เนื่องจากมี

ความใฝ่เรียนรู้จนเกิดทักษะและมีประสบการณ์แก้ปัญหาให้ท้ังแก่

ตนเองและคนในบ้านได้ เป็นบทบาทที่สามารถท�าได้เช่นเดียวกับ

สามี  ดังตัวอย่างที่ (9) ซึ่งแสดงถึงความสามารถเลือกใช้สิ่งอ�านวย

ความสะดวกเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตของสมาชิกในครอบครัวและ

รักษาโลกได้ด้วย 

 ตัวอย่างที่ (9)        

 “รกัษาคณุค่าอาหาร		รกัษาโลกทีน่่าอยูไ่ว้…Lightwave  

ในไมโครเวฟแอลจีคือเทคโนโลยีปรุงอาหารสุกเร็วขึ้น 4 เท่า ที่

ประหยัดพลังงานได้ถึง 50 จึงช่วยรักษาทรัพยากรบนโลกและ

ยังรักษาคุณค่าและรสชาติอาหารเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น			

เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ทั่วโลกวางจาก	LG”

(โฆษณาไมโครเวฟแอลจี, กรกฎาคม 2555)

 ช่วงทศวรรษที ่2560 (พ.ศ. 2560-2562) นติยสารแม่บ้าน

ได้น�าเสนออุดมการณ์สตรีนิยม ผ่านชุดความคิดที่ส่ือความเป็น 

แม่บ้านว่า “บริหารงานในบ้านและนอกบ้านได้สมดุล	 ม่ันใจ 

ใฝ่เรียนรู้	 ความสวย	 สุขภาพดี	 และมีความสุข” แสดงให้เห็น 

ความสามารถของแม่บ้านที่ใฝ่เรียนรู้เพื่อพัฒนาตนให้สวย สุขภาพ

ด ีมคีวามสุข และมัน่ใจในทกุสิง่ทีท่�า ดงัตวัอย่างที ่(10) แสดงให้เห็น

ว่าแม่บ้านมีการปรับตัว และใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการ

ท�างาน มีการใฝ่รู้ให้ได้แนวทางแก้ปัญหาด้วยตนเองก่อนต้องน�าไป

ซ่อมท่ีร้าน ส่ิงน้ีแสดงถึงความใฝ่รู้ที่จะแก้ปัญหาด้วยตนเองโดย 

ไม่ต้องพึ่งพาสามีของแม่บ้านนั่นเอง 

 ตัวอย่างที่ (10)        

 “วธิบีอกลา	ปัญหามดเข้าคอมพวิเตอร์…หลายคนคงจะ

เคยเจอกับปัญหาที่นั่งพิมพ์งานอยู่ดี ๆ ก็พบว่า เจ้ามดตัวน้อย

ตวันดิเดนิพาเหรดกันออกมาจากแป้นพมิพ์ของเรา…วนันีแ้ม่บ้าน 

มีวิธีแก้ปัญหาเจ้ามดนี้ โดยที่ไม่จ�าเป็นต้องฆ่ามาฝากกัน…เคาะ	

เขย่า	ไล่มด…

(คอลัมน์ Good Thing: Household Hints, กุมภาพันธ์ 2562)
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 3)	 อุดมการณ์บริโภคนิยม คือ อุดมการณ์ที่สื่อถึง

โครงสร้างและวิถีปฏิบัติทางด้านเศรษฐกิจในสังคมไทย เป็นการ

สะท้อนถึงการบริโภคที่ไร้ขีดจ�ากัด ซึ่งมิได้ตอบสนองความต้องการ

พื้นฐาน แต่เป็นสิ่งที่แม่บ้านบริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการ  

นั่นคือ “ต้องทันสมัย	ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง	สวยและสุขภาพดี	

ให้ความส�าคัญกับความสุข	 และผ่อนคลายความเครียด”  

ชุดความคิดน้ีแสดงถึงพฤติกรรมอันพึงประสงค์ ผ่านการบริโภค

ผลิตภัณฑ์สิ่งของเคร่ืองใช้ ท่ีเอื้ออ�านวยความสะดวก เพื่อแม่บ้าน 

ได้ท�าในสิ่งท่ีสนองตอบความต้องการแก่สามี สมาชิกในครอบครัว 

และตนเอง 

 ช่วงทศวรรษที ่2520 (พ.ศ. 2520-2529) นติยสารแม่บ้าน

ได้น�าเสนออุดมการณ์บริโภคนิยม ผ่านชุดความคิดที่สื่อความเป็น

แม่บ้านว่า “ต้องทันสมัย	 ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง” โดยการซ้ือ

ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี เพื่ออ�านวยความสะดวกในการท�าอาหาร

และงานให้เสร็จรวดเรว็ ซึง่การบรโิภคสิง่เหล่านีก้ลายเป็นสิง่ทีแ่ม่บ้าน 

พิจารณาเห็นว่าจ�าเป็นและต้องมี เพราะสามารถสร้างความสุข 

ให้ครอบครัวได้ ดังตัวอย่างท่ี (11) ซ่ึงน�าเสนอถึงผลิตภัณฑ์กาแฟ

จากฮอลแลนด์ ที่มีชื่อเสียงมายาวนาน และแม่บ้านพิจารณาเห็นว่า

เป็นสิ่งที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับสามีและสมาชิกในบ้านได้ 

 ตัวอย่างที่ (11)       

 “ผลงานชิ้นเอกจากฮอลแลนด์…ค.ศ. 1753 ดาวเวอ 

เอ็กเบิร์ทส์แห่งประเทศฮอลแลนด์ ได้ก่อตั้งบริษัทผลิตกาแฟ 

อันมีชื่อเสียงไปทั่วโลกประสบการณ์กว่า 200 ปีนี้เองที่สร้างสม

ความเชี่ยวชาญในการผลิตกาแฟชั้นเยี่ยมอย่างมอคโคน่า  

“ฟรซี-ดรายด์….ให้ความพงึพอใจทกุครัง้ทีด่ืม่…กาแฟ	ทีนั่กด่ืม

กาแฟชื่นชม”

(โฆษณากาแฟมอคโคน่า, มิถุนายน 2527)

 ช่วงทศวรรษที ่2530 (พ.ศ. 2530-2539) นติยสารแม่บ้าน

ได้น�าเสนออุดมการณ์บริโภคนิยม ผ่านชุดความคิดที่สื่อความเป็น

แม่บ้านว่า “ต้องให้ความส�าคัญกับสุขภาพและความงาม” โดย

ทศวรรษนี้จะนิยมซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลบ�ารุงด้านผิวและกล่ินกาย 

การใช้เคร่ืองส�าอาง การดูแลลกูน้อยตัง้แต่อยูใ่นครรภ์จนลกูเตบิใหญ่ 

และการสร้างสุขให้กับตนเองและสมาชิกในครอบครัว ดังตัวอย่าง 

ที ่(12) ซึง่น�าเสนอผลติภณัฑ์ส่งเสรมิสขุภาพด้านกลิน่กาย ทีแ่ม่บ้าน

ให้ความส�าคัญ เพื่อสร้างความสุขให้แก่ตนเองและสามีอันเป็นที่รัก 

 ตัวอย่างที่ (12)        

 “นีค่อืภาษาใหม่ของผู้หญงิ…ไม่ต้องเป็นค�าพดูเสมอไป…

ท่าทางก็บอกความหมายได้ บางที…แววตาก็บอกได้ลึกซึ้ง…

ส�าหรับวันนี้…ภาษาใหม่ของผู้หญิง คือ กลิ่นหอม….ใหม่…

น�้าหอมจาก Coty”

(โฆษณาน�้าหอม Coty, กุมภาพันธ์ 2534)

 ช่วงทศวรรษที ่2540 (พ.ศ. 2540-2549) นติยสารแม่บ้าน

ได้น�าเสนออุดมการณ์บริโภคนิยม ผ่านชุดความคิดที่ส่ือความเป็น

แม่บ้านว่า “ให้ความส�าคญักบักจิกรรมเสรมิความสขุ	เพือ่ผ่อนคลาย	

ความเครียด” เน่ืองจากแม่บ้านอาจเหน็ดเหน่ือยและเครียด 

จากการท�างานในแต่ละวัน เมื่อมีวันหยุดก็มักหาวิธีผ่อนคลาย เช่น 

การออกก�าลังกาย การท�าสวย การเล้ียงสัตว์เป็นเพื่อนเล่น  

การท่องเทีย่วในช่วงเทศกาลหรอืเทีย่วธรรมชาต ิและการเรยีนรูเ้พือ่

ให้เท่าทันทุกสิ่งเพื่อสมาชิกทุกคนในครอบครัว ดังตัวอย่างท่ี (13) 

กล่าวถึงการให้ความส�าคัญกับการหาความสุขให้ตนเองโดยการหา 

สถานที่ท่องเที่ยวเพื่อการผ่อนคลาย ถือเป็นอีกทางเลือกในการ

บริโภคเพื่อให้เกิดความสุข เมื่อมีวันหยุดจากภาระงานของแม่บ้าน 

 ตัวอย่างที่ (13)        

 “หลากหลายสีสันของวันคืนที่	“เมืองตรัง”…ความรู้สึก

สับสนระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวในฤดูหนาวของเมืองไทย 

ซ่ึงมีให้เลือกสองทางคือ…ไปชายทะเลฝั่งอันดามัน กับสัมผัส 

ไอหนาวเยน็และสายหมอกบนยอดดอย หรอืยอดภู ซ่ึงโดยส่วนตวั	

อยากไปท้ังสองแห่ง	 แต่ด้วยภาระที่รุมเร้าจนต้องเลือก…

“ทะเลตรัง””

(คอลัมน์ท่องเที่ยว: หลากหลายสีสันของวันคืนที่ “เมืองตรัง”, 

มกราคม 2545)

 ช่วงทศวรรษที ่2550 (พ.ศ. 2550-2559) นติยสารแม่บ้าน

ได้น�าเสนออุดมการณ์บริโภคนิยม ผ่านชุดความคิดที่ส่ือความเป็น

แม่บ้านว่า “ต้องสวยและใส่ใจสุขภาพ” โดยเน้นการดแูลความสวย

และสุขภาพทีด่ ีโดยอาศัยวทิยาการทางแพทย์ รวมถงึให้ความส�าคัญ

กบัแฟชัน่การแต่งกายตามยคุสมยั เพือ่ส่งเสรมิการท�างานทัง้ในบ้าน

และนอกบ้านได้ควบคู่อย่างมีประสิทธิภาพ ดังตัวอย่างที่ (14)  

ซ่ึงกล่าวถงึวธิกีารรกัษาหน้าทีม่รีอยหลุมสิว เพือ่สร้างความมัน่ใจให้แก่ 

แม่บ้านเมื่อต้องไปท�างานนอกบ้าน ด้วยการใช้วิธีสร้างคอลลาเจน

ใหม่ในการรักษา 

 ตัวอย่างที่ (14)  

 “รอยหลมุสวิรกัษาได้…สร้างคอลลาเจนใหม่ ด้วยวทิยาการ 

ทางการแพทย์…สามารถแก้ไขให้ดีขึ้นโดยที่คุณไม่จ�าเป็นต้อง

ปกปิดอกีต่อไป…การทายากระตุน้คอลลาเจน การท�า Treatment 

การกระตุน้คอลลาเจนด้วยเลเซอร์ การเซาะพงัผดื Dermaroller 

เป็นการกระตุ้นคอลลาเจนให้ผิว…คุณต้องการ…หรืออยากมี

ใบหน้าทีเ่รยีบเนยีนใสอย่างมัน่ใจและเปิดเผย คุณสามารถเลอืก

ได้ครับ”

(คอลัมน์แม่บ้านคนสวย: รอยหลุมสิวรักษาได้, มีนาคม 2551)

 ช่วงทศวรรษที ่2560 (พ.ศ. 2560-2562) นติยสารแม่บ้าน

ได้น�าเสนออุดมการณ์บริโภคนิยม ผ่านชุดความคิดที่ส่ือความเป็น

แม่บ้านว่า “ต้องสวยและสขุภาพด”ี โดยการเน้นเลอืกรบัประทาน

อาหารที่มีประโยชน์ ตลอดจนปลูกผักเพื่อรับประทานเอง ทั้งนี้เพื่อ
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สุขภาพที่ดีของสมาชิกในครอบครัว ดังตัวอย่างที่ (15) ที่กล่าวถึง 

วิธีลดน�้าหนักที่นิยมคือ การควบคุมอาหาร เลือกรับประทาน และ

วธิกีารปรบัพฤตกิรรมการซือ้และบริโภคอาหาร ทัง้นีเ้พือ่ให้สามารถ

ท�างานนอกบ้าน ดูแลลูก และสามี ให้ได้ดีที่สุด    

 ตัวอย่างที่ (15)        

 “พุงหายได้โล่	 !!!…ส�าหรับคุณแม่บ้านท่ีต้องการดูแล 

ลูกเล็ก ๆ หรือคุณพ่อบ้านที่ท�างานดึกไม่มีเวลามากพอที่จะ 

เข้ายมิ เพ่ือออกก�าลงักายได้ทกุวนั…รบัประทานอาหารให้เตม็ค�า 

เคี้ยวอาหารให้ช้าลง รับประทานสลัดผักสดก่อนมื้ออาหาร  

เมือ่ถงึมือ้อาหารให้ตดัข้าวทลีะน้อย จ�ากดัพืน้ทีใ่นการรบัประทาน 

อาหาร ไม่รับประทานอาหารพร้อมท�ากิจกรรมอื่น…   

(คอลัมน์อาหารลดน�้าหนัก: พุงหายได้โล่, กุมภาพันธ์ 2560)

 4)	 อุดมการณ์รัฐนิยม คือ อุดมการณ์ที่สื่อถึงโครงสร้าง

และวิถีปฏิบัติทางการเมือง ที่ฝ่ายรัฐบาลในแต่ละสมัยได้ก�าหนด 

เป็นนโยบายเพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมปฏิบัติ  

โดยนิตยสารแม่บ้านได้น�าเสนอให้เห็นพฤติกรรมอันพึงประสงค ์

ซึ่งแม่บ้านที่ภาครัฐคาดหวังจากแม่บ้าน นั่นคือ “ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	

รกัความเป็นไทย	ใช้ของไทย	กนิอาหารไทย	อยูอ่ย่างไทย	เทีย่วไทย	

ต้านภัยเศรษฐกิจ” สิ่งเหล่านี้ท�าให้เห็นถึงนโยบายของสังคมไทย 

ในแต่ละช่วงเวลาที่ภาครัฐก�าหนดขึ้น ซึ่งแม่บ้านสามารถมีส่วน 

ในการรณรงค์ร่วมกับรัฐบาล

 ช่วงทศวรรษที ่2520 (พ.ศ. 2520-2529) นติยสารแม่บ้าน

ได้น�าเสนออดุมการณ์รฐันยิม ผ่านชดุความคดิทีส่ือ่ความเป็นแม่บ้าน

ว่า “รักความเป็นไทย” ทั้งนี้เนื่องจากแม่บ้านถือเป็นบุคคลส�าคัญ

ที่มีอ�านาจในการโน้มน้าวใจให้สมาชิกในครอบครัวคล้อยตาม 

และปฏิบัติตามได้ ดังตัวอย่างที่ (16) เจ้าของธุรกิจใช้ค�าว่า “ไทย” 

น�าเสนอและบ่งบอกถึงผลิตภัณฑ์ของไทย ดังน้ันเม่ือแม่บ้านต้อง 

จบัจ่าย จงึต้องพิจารณาเลอืกใช้และซือ้สิง่ของทีเ่ป็นของไทยเข้าบ้าน     

 ตัวอย่างที่ (16)        

 “นมโคไทย….ในทุ่งกว้างอันอุดมสมบูรณ์ โคนมไทย  

ให้นมโคสดใหม่ที่มีคุณค่า เลือกดื่มนมสด ยู เอช ที รสจืด และ

นมปรุงแต่ง ยู เอช ที ชนิดหวาน ตราเนสท์เล”่

(โฆษณากาแฟมอคโคน่า, ธันวาคม 2527)

 ช่วงทศวรรษที ่2530 (พ.ศ. 2530-2539) นติยสารแม่บ้าน

ได้น�าเสนออุดมการณ์บริโภคนิยม ผ่านชุดความคิดที่สื่อความเป็น

แม่บ้านว่า “แม่บ้านใช้ของไทย	กินอยู่อย่างไทย” เป็นการสะท้อน

ให้เหน็ว่า แม่บ้านมส่ีวนส�าคญัในการส่งเสรมิให้สมาชกิในครอบครวั

รักความเป็นไทย โดยการเลือกซื้อ เลือกใช้ เลือกกิน และใช้วิถีชีวิต

อย่างไทย ตามนโยบายของภาครัฐได้ ดังตัวอย่างที่ (17) ได้น�าเสนอ

ถึงข้อมูลเพื่อส่งเสริมให้แม่บ้านตระหนักและให้ความส�าคัญกับ 

การเรียนรู ้เรื่องท�าอาหารไทย จากฝีมือผู ้รู ้ที่มีความเชี่ยวชาญ 

ด้านการท�าข้าวเหนยีวมนู และหากแม่บ้านสามารถสบืสานเรียนรูไ้ด้ 

ก็ถือเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

ด้านอาหาร และสามารถสืบทอดต่อสมาชิกในครอบครัวได้ต่อไป

 ตัวอย่างที่ (17)            

 “ข้าวเหนียวเหลืองหน้ากุ้ง…คุณหญิงระรวย	 	 อรรถ

วิภาคไพศาล…ผู ้ที่ปรุงข้าวเหนียวมูนได้อร่อยตามต�ารับ

โบราณอย่างแท้จริง… เคล็ดลับอยู่ที่ใช้ขมิ้นสดต�าค้ันน�้าเอามา

แช่ข้าวเหนียว จากนั้นจึงเอาข้าวเหนียวไปมูน ส่วนหน้ากุ้งต้อง

ใช้กุ้งมากกว่ามะพร้าว ต้ม โขก แล้วจึงผัดจนแห้ง โรยใบมะกรูด

อ่อนหั่นฝอย”

(คอลัมน์เคล็ดลับแม่ครัวดัง: ข้าวเหนียวเหลืองหน้ากุ้ง, 

พฤศจิกายน 2534)

 ช่วงทศวรรษที ่2540 (พ.ศ. 2540-2549) นติยสารแม่บ้าน

ได้น�าเสนออุดมการณ์บริโภคนิยม ผ่านชุดความคิดที่ส่ือความเป็น

แม่บ้านว่า “ร่วมส่งเสริม	รักความเป็นไทย	อาหารไทย	เที่ยวไทย	

ใช้ของไทย	ต้านภัยเศรษฐกิจ” แสดงให้เห็นถึงบริบททางสังคมกับ

การเกิดวกิฤติเศรษฐกจิท่ีตกต�า่ของประเทศไทย ซึง่ทกุคนต้องร่วมกนั 

แก้ปัญหา โดยแม่บ้านถือเป็นศนูย์กลางส�าคัญในครอบครวัทีจ่ะช่วย

ส่งเสริม รณรงค์ความเป็นไทย ร่วมกันฟื้นฟูเศรษฐกิจชาติไทย 

ให้ดขีึน้ ทัง้ขณะทีท่�างานในบ้านและและนอกบ้าน ดงัตวัอย่างที ่(18) 

ซ่ึงน�าเสนอถึงความล้มเหลวในการด�าเนินธุรกิจ แต่แม่บ้านก็ไม่ได้

ยอมแพ้ สามารถลุกขึ้นสู้และฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ โดยน�าความ

สามารถด้านอาหารไทยและบรรยากาศทีต้ั่ง ซึง่เป็นวถิชีีวติเรยีบง่าย

อย่างไทยมาสู้และพลิกภัยเศรษฐกิจให้ผ่านพ้นไปได้ 

 ตัวอย่างที่ (18)      

 “ครัวสวนแก้วเรือนอาหารในสวนกลางกรุง…หลังจาก 

ล้มเหลวกับการประกอบธุรกิจ…ในยุค	 IMF	 เฟื่องฟูตั้งแต่ 

ปี	 2540	 เป็นต้นมา…จนไม่อาจจะด�าเนินการได้ต่อไป 

เฉกเช่นกับธุรกิจอื่น ๆ…แนวคิดน้ีเกิดข้ึนหลังจากได้พักผ่อน 

และรับประทานอาหาร…ความคิดจึงโลดแล่นต่อไปว่าจะท�า

ร้านอาหารตรงบริเวณนี้…เพราะมีบรรยากาศร่องสวน… 

คณุโกเมน  รามสูตร อายุ 40 ปี ยอ้นอดตีใหฟ้งัถงึทีม่าของร้าน”

(คอลัมน์อาชีพแก้จน: คลินิกเสื้อผ้า รับรักษาคนตกงาน, 

มิถุนายน 2542)

 ช่วงทศวรรษที ่2550 (พ.ศ. 2550-2559) นติยสารแม่บ้าน

ได้น�าเสนออดุมการณ์รฐันยิม ผ่านชดุความคิดทีส่ื่อความเป็นแม่บ้าน

ว่า “ตระหนกัรกัความเป็นไทยและใส่ใจสิง่แวดล้อม” แสดงให้เหน็

ว่าสังคมไทยก�าลังเผชิญปัญหาโลกร้อน การร่วมด้วยช่วยกันดูแล 

เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม การช่วยลดโลกร้อนจึงเป็นหน้าที่ของทุกคน 

รวมทั้งแม่บ้านและสมาชิกในครอบครัวทุกคน ดังตัวอย่างที่ (19) 

แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างทางสังคมที่ภาคธุรกิจมักผลิตสินค้าที่

สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ น่ันคือการให้ความส�าคัญกับ 

การสร้างเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีคุณสมบัติช่วยรักษาและลดปัญหา
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โลกร้อนทีก่�าลงัเกดิขึน้ในปัจจบุนั การใช้เครือ่งใช้ไฟฟ้าหรอืเทคโนโลยี 

ที่ตอบสนองการดูแลสิ่งแวดล้อมจึงเป็นสิ่งท่ีแม่บ้านควรท�า เพราะ

ท�าให้การปรุงอาหารเป็นเรื่องง่าย สะดวกสบาย และยังช่วยรักษา

โลกเราให้น่าอยู่ต่อไป  

 ตัวอย่างที่ (19) 

 “ไลท์เวฟ	เทคโนโลยลี�า้สมยั…หวัใจรกัษ์โลก”…หลายคน 

ตระหนักดีว ่าป ัญหาโลกร้อนก�าลังทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น 

ในปัจจุบัน ทั้งจากการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลือง การท�าลาย 

สิ่งแวดล้อม การร่วมมือกันบรรเทาและรักษาโลกใบนี้จึงเป็น 

สิ่งที่ส�าคัญอย่างยิ่งและสามารถเริ่มต้นง่าย	 ๆ	 ได้ท่ีบ้านของ 

คุณเอง

(คอลัมน์ Green Kitchen: ไลท์เวฟ เทคโนโลยี…หัวใจรักษ์โลก, 

กรกฎาคม 2555) 

 ช่วงทศวรรษที ่2560 (พ.ศ. 2560-2562) นติยสารแม่บ้าน

ได้น�าเสนออดุมการณ์รฐันยิม ผ่านชดุความคดิทีส่ือ่ความเป็นแม่บ้าน

ว่า “ร่วมส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย	 ใช้ของไทย	 ใช้ชีวิตอย่าง 

พอเพยีง	ต้านภยัเศรษฐกจิ” โดยการงดหรอืปฏเิสธการใช้ถงุพลาสตกิ 

พกถุงผ้า เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายง่าย เพื่อร่วมดูแลให้ทุกคน

สุขภาพดีและปลอดภัย รวมถึงการสนับสนุนให้เที่ยวไทย และเลือก

ใช้ของไทย ดังตัวอย่างที่ (20) ที่น�าเสนอให้แม่บ้านเข้าร่วมโครงการ

ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง โดยเรียนรู้การตัดเย็บด้วยวิธีการแบบเดิม 

และแนวใหม่ ตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น ซึ่งเอื้อ

ทั้งแม่บ้านที่มีจักรและไม่มีจักรให้สามารถสร้างงานสร้างอาชีพได้ 

เป็นแนวทางสร้างความสุขตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวง

รัชกาลที่ 9  ซึ่งสามารถช่วยต้านภัยเศรษฐกิจชาติได้

 ตัวอย่างที่ (20)      

 “จาโนเม่ เชิญชวนคนไทยร่วมแคมเปญ สุขที่พอเพียง 

ตามรอยพ่อ”

(คอลัมน์ Good Thing: Food Trends, กรกฎาคม 2562) 

อภิปรายผล 

 จากการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างอดุมการณ์และภาษา

ในนิตยสารแม่บ้าน พบอุดมการณ์ท่ีสื่อความหมายถึง “ความเป็น

แม่บ้านอันพึงประสงค์” 4 อุดมการณ์ ได้แก่ อุดมการณ์ปิตาธิปไตย 

อดุมการณ์ด้านการบรโิภค อดุมการณ์ด้านสตรนิียม และอดุมการณ์

รฐันยิม โดยจะน�าเสนอผ่านบรบิททางสงัคมทีส่อดคล้องสมัพนัธ์กนั

ในแต่ละช่วงทศวรรษตลอดปี 2520-2562 ดังนี้

 1.	 ช่วงปีทศวรรษที่	2520 (พ.ศ. 2520-2529) เป็นช่วง

ที่เกิดความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างผู้ยึดถืออุดมการณ์อ�านาจ

นิยม-เสรีนิยมกับผู้ถืออุดมการณ์สังคมนิยม และได้คลี่คลายลงไป 

ในทางที่ดี ขณะนั้นชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยเรียบง่าย นิตยสาร

แม่บ้านจึงสื่อความหมายว่าแม่บ้านยังคงใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเพื่อดูแล

สามีและสมาชิกในครอบครัวให้มีความสุข ผ่านอุดมการณ์ดังนี้  

1)	 อุดมการณ์ปิตาธิปไตย โดยส่ือความหมายว่า “แม่บ้านต้องมี

เสน่ห์ปลายจวัก สวยสุขภาพดี รักการเรียนรู ้ด ้านงานฝีมือ”  

2)	อดุมการณ์สตรนิียม ส่ือว่าแม่บ้านสามารถตดัสินใจเลือกซือ้หรอื

เลอืกท�ากจิกรรมต่าง ๆ  ด้วยตนเอง เพือ่สร้างรายได้ให้แก่ครอบครวั 

แต่ยงัคงเป็นการสร้างงานและสร้างรายได้อยูท่ีบ้่าน เช่น การตดัเยบ็

เส้ือผ้า 3)	 อุดมการณ์บริโภคนิยม ส่ือความหมายว่าแม่บ้าน 

เกิดการตัดสินใจเลือกซื้อและเลือกบริโภค เพื่อสนับสนุนและสนอง

ตอบความพึงพอใจของสามี สมาชิกในครอบครัว และตนเอง และ 

4)	อุดมการณ์รัฐนิยม เน้นเพียงให้แม่บ้านร่วมรณรงค์รักความเป็น

ไทยเท่านั้น  

 2.	 ช่วงปีทศวรรษที่	2530 (พ.ศ. 2530-2539) เป็นช่วง

ที่สังคมเปิดโอกาสให้กลุ่มคนที่เคยมีความคิดต่างได้กลับมาร่วม 

พฒันาชาต ิกลายเป็นนกัธรุกจิ นกัวชิาการ และนกัพฒันาองค์เอกชน 

ทั้งยังเป็นช่วงที่แม่บ้านได้มีโอกาสออกจากพื้นที่ในบ้านสู ่พื้นที่

สาธารณะ เป็นยคุทีเ่ศรษฐกจิไทยมคีวามเฟ่ืองฟทูีส่ดุ โดยอดุมการณ์

แม่บ้านที่ยังพบมากที่สุดคือ 1)	 อุดมการณ์ปิตาธิปไตย ที่สื่อ 

ความหมายว่า “แม่บ้านต้องมีเสน่ห์ปลายจวัก สวยสุขภาพดี  

รกัการเรยีนรูด้้านงานฝีมอื” เนือ่งจากต้องท�างานนอกบ้านควบคูก่บั

การท�างานในบ้าน การต้องใส่ใจเรื่องอาหารการกิน ดูแลตนเองให้

สวยสุขภาพดี และเก่งเรื่องงานฝีมือจึงเป็นส่ิงท่ีจ�าเป็น เพื่อให้สามี

เห็นศักยภาพการท�างานและไม่คัดค้านการที่แม่บ้านจะออกไป

ท�างานนอกบ้าน ทั้งยังเพื่อสร้างความมั่นใจในการท�างานให้มี

ประสิทธิภาพ และเป็นที่รักของสามี ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ 

ของ ชนกพร  อังศุวิริยะ (2551: 1-401) ที่ศึกษา “ความเป็นหญิง” 

ในนิตยสารสตรีสาร ระหว่าง พ.ศ. 2491-2539 แล้วพบว่า  

ผู้หญิงมีการท�างานทั้งในบ้านและนอกบ้าน ด้านความงามของ

ร่างกายและการตกแต่งร่างกาย เพื่อความต้องการให้เป็นที่รักของ

สามี นอกจากนี้คือการสะท้อนถึงการใฝ่เรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองให้

ได้รบัการยอมรบัเม่ือท�างานนอกบ้านจากสงัคมได้เท่าเทยีมกบัผูช้าย 

ทั้งยังมีความพยายามเรียกร้องให้ผู้หญิงสามารถพึ่งพาตนเองได้   

ส่วนอดุมการณ์ทีส่ะท้อนให้เห็นคือ อดุมการณ์ปิตาธปิไตยทีก่ล่าวถงึ

ความงามว่า เป็นส่ิงที่ผู้หญิงต้องมี ซ่ึงถือเป็นพฤติกรรมท่ีต้องตก 

เป็นรองผู้ชาย 2)	 อุดมการณ์สตรีนิยม ส่ือความหมายว่าแม่บ้าน 

ก็ปรารถนาจะท�างานนอกบ้านเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว  

ขณะเดียวกันก็ท�างานในบ้านและงานฝีมือไม่ให้มีข้อบกพร่อง เพ่ือ

การต้องการให้เป็นทีย่อมรบัจากสามแีละสังคมเช่นกัน 3)	อดุมการณ์

บริโภคนิยม สื่อความหมายว่า แม่บ้านจะให้ความส�าคัญกับสิ่งของ

และอปุกรณ์เครือ่งใช้ทีจ่ะเอือ้อ�านวยความสะดวกแก่ตนเอง เพือ่ให้

สามารถบรหิารจดัการทัง้งานบ้านและนอกบ้านให้รวดเรว็ ลดขัน้ตอน 

และเสร็จทันตามเวลา และ 4)	อุดมการณ์รัฐนิยม สื่อความหมาย

ว่า แม่บ้านต้องร่วมรณรงค์ไปกับรัฐบาลคือ กินของไทยและใช ้

ของไทย 



มห
าว
ิทย

าล
ัยร

าช
ภัฏ

รำ
ไพ
พร

รณ
ี

เจรจา  บุญวรรณโณ, วิมลมาศ  ปฤชากุล

198   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2565

 3.	 ช่วงปีทศวรรษที่	2540 (พ.ศ. 2540-2549) เป็นช่วง

ที่สังคมไทยได้รับผลกระทบจากพิษเศรษฐกิจไทยครั้งใหญ่ (ยุค 

ฟองสบู่แตก) และแม่บ้านส่วนใหญ่ต้องเป็นก�าลังส�าคัญแบบเต็มตัว

เพ่ือหารายได้ร ่วมกับสามี เพื่อให้ครอบครัวสามารถหลุดพ้น 

จากวิกฤติเศรษฐกิจได้ โดยอุดมการณ์ที่ปรากฏคือ 1)	 อุดมการณ์

ปิตาธิปไตย สื่อความหมายว่าแม่บ้านในสังคมไทยได้เปิดโอกาสให้

ตนเองแสดงศักยภาพเต็มที่ในการร่วมหารายได้ แต่ขณะเดียวกัน 

“แม่บ้านก็ยังต้องรักษาเสน่ห์ปลายจวัก” เพื่อให้เป็นท่ีรักของสามี

และทุกคนในบ้าน โดยสิ่งที่เปลี่ยนไปคือ แม่บ้านต้องใฝ่เรียนรู้ให ้

ท�าอาหารได้ด้วยความรวดเร็ว อย่างหลากหลาย โดยใช้ตัวช่วยที่จะ

ท�าให้งานบ้านเกดิความคล่องตวั รวดเรว็ ไม่เกดิข้อบกพร่อง ถือเป็น

ความเสยีสละของแม่บ้านในช่วงทศวรรษนี ้เพราะแม่บ้านต้องเหนือ่ย 

จากภาระงานเพ่ิมขึน้จากทศวรรษทีผ่่านมาเป็นทวคูีณ 2)	อดุมการณ์

บริโภคนิยม สื่อว่าแม่บ้านมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งต้องมีตัวช่วยที ่

ทันสมัย เพื่อเอื้ออ�านวยความสะดวกในการบริหารจัดการทั้งงาน 

ในบ้านและนอกบ้านให้ราบรื่นสมดุล 3) อุดมการณ์สตรีนิยม สื่อว่า

แม่บ้านได้ให้ความส�าคัญอย่างยิ่งกับ “กิจกรรมเสริมความสุข และ

การผ่อนคลายความเครียดเพื่อสุขภาพท่ีดี” ท้ังนี้อาจเนื่องจาก

ความเครียดที่เกิดขึ้นจากภาระงานทั้งในบ้านและนอกบ้าน และยัง

เป็นปีเพื่อรณรงค์สร้างสุขภาพท่ัวไทยซ่ึงเป็นช่วงกระแสรักษ์ของ

สังคมไทย (ณัฏฐณิชา  นาคงเมือง, 2547) แม่บ้านจึงต้องใส่ใจดูแล

และหาความสขุให้กบัตนเองและสมาชกิในครอบครวั เพือ่ผ่อนคลาย

จากความเครียด ประกอบกับแม่บ้านในสมัยนี้มีอ�านาจตัดสินใจซื้อ

สิ่งของ ตลอดจนเลือกสถานที่ เพื่อผ่อนคลายความเครียดและ

หาความสุขให้แก่ตนเองและครอบครัวได้มากขึ้น เพราะมีบทบาท

ส�าคัญในการหารายได้สู ่ครอบครัวและมีหน้าที่การงานที่ดีขึ้น  

จนบางคร้ังอาจเท่าเทยีมหรอืเหนอืกว่าผูช้ายนัน่เอง และ 4)	อดุมการณ์	

รัฐนิยม สื่อว่าแม่บ้านตระหนักถึงนโยบายท่ีรัฐก�าหนดออกมาเพื่อ

บริหารประเทศ  โดยส่งเสริมให้แม่บ้าน “รักษ์อาหารไทย เที่ยวไทย 

ใช้ของไทย เพื่อต้านภัยเศรษฐกิจ” เพราะกิจกรรมเหล่านี้อยู่ภายใต้

การตัดสินใจ เลือกซื้อ เลือกใช้ และเลือกไป ของแม่บ้านได้ทันท ี

ทุกโอกาส ซึ่งลักษณะความเป็นแม่บ้านที่สะท้อนให้เห็นในช่วง

ทศวรรษนี้ สอดคล้องกับที่ เทพี  จรัสจรุงเกียรติ (2549) ได้ศึกษา

การสร้างสญัญาผ่านเรือ่งเล่าในโฆษณาของนติยสารผูห้ญงิไทย” โดย

มุง่เน้นอดุมการณ์ทางภาษาว่าผูใ้ช้สนิค้าเหล่านีว่้า ล้วนแต่เป็นผูท้ีท่ัง้

ฉลาด สวย รวย และเก่ง   

 4.	 ช่วงปีทศวรรษที่	2550 (พ.ศ. 2550-2559) เป็นช่วง

เศรษฐกิจไทยเริ่มฟื ้นตัว และมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเน่ือง 

ในทุกภาคส่วน ทั้งธุรกิจเอกชน การอุตสาหกรรม การเกษตรกรรม 

และการท่องเที่ยว (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2550) เป็นช่วง 

ที่สังคมไทยเกิดการหลั่งไหลทางวัฒนธรรมจากนานาชาติ โดย

อดุมการณ์ที่เกิดเมื่อเรยีงล�าดบัจากมากไปหานอ้ยในช่วงทศวรรษนี้

คอื 1)	อดุมการณ์ปิตาธิปไตย สือ่ความหมายว่าแม่บ้านถูกคาดหวงั

ให้มีเสน่ห์ปลายจวัก โดยเน้นรูปแบบที่แปลกใหม่ ท�าได้ง่าย ใช้เวลา

ไม่นาน นอกจากนี้ยังมีอาหารไทยโบราณ เมนูพื้นบ้าน ที่มีต้นต�ารับ

จากผู้รู้ ขณะเดียวกันก็ใส่ใจอาหารชาติอื่น เพื่อสนองตอบต่อความ

พึงพอใจของสามีและสมาชิกในบ้าน 2)	อุดมการณ์สตรีนิยม สื่อว่า

แม่บ้านสามารถบรหิารจดัการงานในบ้านละนอกบ้านได้อย่างสมดลุ 

หมัน่ใส่ใจความรู ้และใส่ใจตนเองและครอบครวัให้มคีวามสุข แสดง

ให้เห็นถึงความรู้ความสามารถที่แม่บ้านท�าได้ทัดเทียมเหมือนกับที่

สามีท�า 3)	อุดมการณ์บริโภค สื่อความหมายถึงการเลือกซื้อ เลือก

ใช้สิง่ของและบรกิารทีจ่ะท�าให้แม่บ้านดสูวยสขุภาพดี ด้วยวทิยากร

ทางการแพทย์ เพื่อให้เกิดความม่ันใจในการท�างานนอกบ้าน และ 

4)	อดุมการณ์รฐันิยม คือ การกล่าวถงึแม่บ้านทีต่ระหนกัในนโยบาย

ของรัฐด้านการรักความเป็นไทยในสังคมและใส่ใจสิ่งแวดล้อมโลก 

 5.	 ช่วงปีทศวรรษที่	2560 (พ.ศ. 2560-2562) เป็นช่วง

ที่สังคมไทยยังมีแนวโน้มขยายตัวด้านเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจาก

ทศวรรษท่ีผ ่านมาทุกภาคส่วนเช ่นกัน ซ่ึงอุดมการณ์อันดับ  

1)	อุดมการณ์ปิตาธิปไตย สื่อความหมายว่าแม่บ้านยังถูกคาดหวัง

ให้มีเสน่ห์ปลายจวัก ต้องดูแลทุกคนในครอบครัวให้มีความสุข โดย

การท�าอาหารทัง้ไทยและนานาชาตอิย่างหลากหลาย ให้มสุีขอนามยั

จากธรรมชาติ 2)	 อุดมการณ์สตรีนิยม คือเน้นบริหารจัดการ 

งานบ้านและนอกบ้านให้มีความสมดุล ด้วยการสร้างความมั่นใจ 

จากการเรียนรู้ ส่วนประเด็นที่เพิ่มเติมเข้ามาเพื่อส่งเสริมให้เกิด

ประโยชน์กบัการท�างานคอืความสวยสขุภาพด ีในส่วนของความสขุ

คอื การแก้ปัญหาให้กบัทกุคนในครอบครวัได้ 3)	อดุมการณ์บรโิภค

นิยม เน้นว่าแม่บ้านต้องมีความสวยและสุขภาพดี จากการเลือก

บริโภคอาหารที่ดีมีประโยชน์ รวมถึงบริโภคพืชผักที่ปลูกเองเพื่อให้

ปลอดภัย และ 4)	 อุดมการณ์รัฐนิยม เน้นส่งเสริมให้แม่บ้านร่วม

รักษาสิ่งแวดล้อม ท่องเที่ยวไทย ใช้ของไทย เพื่อต้านภัยเศรษฐกิจ

ข้อเสนอแนะ 

 1. การศึกษา “ความเป็นแม่บ้าน” ผ่านนิตยสารอ่ืน 

เพือ่เปรยีบเทยีบให้เหน็กลวธิทีางภาษา ชดุความคดิ และอดุมการณ์

ที่ปรากฏผ่านตัวบทงานโฆษณาและบทความว่ามีความเหมือน 

และแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร

 2. การศึกษา “ความเป็นแม่บ้าน” จากชนชั้นหรือ

สถานภาพของแม่บ้านในสื่อประเภทอื่น ผ่านชุดความคิดที่น�าเสนอ

ให้เห็นปัญหาหรืออุปสรรคการท�างานในบ้านและนอกบ้าน เพื่อให้

ทราบแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม ในแต่ละช่วงเวลา  
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วารสารวิจัยร�าไพพรรณี

Rajabhat	Rambhai	Barni	Research	Journal

 วารสารวิจัยร�าไพพรรณี เป็นวารสารระดับชาติที่ผ่านการรับรองผลการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2  

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

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

ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 2) เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ 

และ 3) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของบุคลากร

 วารสารเปิดรับบทความวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมถึงสหวิทยาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสังคมและชุมชน 

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

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

ไม่น้อยกว่า 2 ท่าน โดยเป็นการประเมินแบบ double-blinded review ข้อคิดเห็นที่ปรากฏและแสดงในเนื้อหาบทความต่าง ๆ วารสาร

วิจัยร�าไพพรรณี ถือเป็นความเห็นและความรับผิดชอบโดยตรงของผู้เขียน

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

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

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

มีส่วนประกอบดังนี้ บทน�า วัตถุประสงค์ของการวิจัย ขอบเขตการวิจัย วิธีด�าเนินการวิจัย ผลการวิจัย สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  

ข้อเสนอแนะ กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) และเอกสารอ้างอิง

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี โดยบทความดังกล่าวจะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อน

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

ออนไลน์ Thaijo วารสารวิจัยร�าไพพรรณี โดยสมัครผ่านเว็บไซต์ระบบ https://so05.tci-thaijo.org/index.php/RRBR/ ทั้งนี้สามารถ

ติดตามรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ที่ http://www.research.rbru.ac.th/journal.php สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

 3) ผู้วิจัยต้องช�าระค่าธรรมเนียมในการด�าเนินการตีพิมพ์ของวารสารวิจัยร�าไพพรรณี จ�านวน	4,000	บาท	หลังจากบทความ

ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการวารสารฯ	เรียบร้อยแล้ว 

 4) ผู้วิจัยสามารถช�าระค่าธรรมเนียมได้ ดังนี้ 

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

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

hotmail.com

 กองบรรณาธิการจะไม่คืนเงินในกรณีท่ีบทความไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่ว่ากรณีใด ๆ เพราะเป็นค่าตอบแทน 

การพิจารณาบทความของผู้ทรงคุณวุฒิ

 5) ผูว้จิยัจะต้องด�าเนนิการปรบัแก้ไขบทความตามผลการตรวจประเมนิของกองบรรณาธกิาร และผูท้รงคณุวฒิุของวารสารวจิยั

ร�าไพพรรณี อย่างต่อเนื่องตลอดกระบวนการในการตีพิมพ์

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

ใบเสร็จรับเงินจากทางราชการให้กับผู้วิจัย และด�าเนินการตามกระบวนการตีพิมพ์ต่อไป

 7) ถ้าผู้วิจัยไม่ปฏิบัติตามระเบียบการตีพิมพ์กองบรรณาธิการจะแจ้งยกเลิกการตีพิมพ์บทความการวิจัยไปยังหน่วยงาน/

มหาวิทยาลัยที่ท่านสังกัดอยู่ และจะไม่ได้รับค่าธรรมเนียมคืน
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ข้อก�าหนดในการเตรียมต้นฉบับ
 n ขนาดกระดาษ A4

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

 n ระยะระหว่างบรรทัด หนึ่งเท่า (Single Space)

 n ตัวอักษร ใช้ TH SarabunPSK ตามที่ก�าหนดดังนี้

  o ชื่อเรื่อง	(Title)	

   - ภาษาไทย ขนาด 18 point, ก�าหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา 

   - ภาษาอังกฤษ ขนาด 18 point, ก�าหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา  

  o ชื่อผู้เขียน	(ทุกคน)

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

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

   - อีเมลผู้เขียนหลัก วันที่ส่ง วันที่แก้ไขล่าสุด และวันตอบรับบทความ

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

  o บทคัดย่อ 

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

   - เนื้อหาบทคัดย่อภาษาไทย ขนาด 14 point, ก�าหนดชิดขอบ, ตัวธรรมดา 

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

   หรือ อังกฤษ ขนาด 14 point

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

   - ย่อหน้า 0.5 นิ้ว 

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

  o รายละเอียดบทความ	(Body) 

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

   - หัวข้อย่อยขนาด 14 point, ก�าหนดชิดซ้าย, ตัวหนา

   -  ตัวอักษรขนาด 14 point, ก�าหนดชิดขอบ, ตัวธรรมดา

   - ย่อหน้า 0.5 นิ้ว 

   รายละเอียดบทความประกอบด้วย บทน�า วัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีด�าเนินการวิจัย ผลการวิจัย สรุปและอภิปราย

ผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) และเอกสารอ้างอิง

 n ค�าศัพท ์ให้ใช้ศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน

 n รูปภาพและตาราง กรณีรูปภาพและตาราง หัวตารางให้จัดชิดซ้ายของคอลัมน์ ค�าบรรยายรูปภาพให้อยู่ใต้รูปภาพ และจัด

กึ่งกลางคอลัมน์ เนื้อหา และค�าบรรยายภาพ ใช้ตัวอักษรขนาด 14 point ตัวปกติ

 n รูปแบบการพิมพ์เอกสารอ้างอิง 

1.  อ้างอิงจากหนังสือ 

รูปแบบ : 

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

ตัวอย่าง : 

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

 กรุงเทพมหานคร: เฟื่องฟ้า พริ้นติ้ง.

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

รูปแบบ : 

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

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

ตัวอย่าง : 

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

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

Fitzroy, Felix R. and Kraft, Kornelius.  (1991).  Firm Size, Growth and Innovation: Some Evidence from West Germany.   
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 ทั้งนี้สามารถติดตามรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ หรือสมัครส่งบทความวิจัยออนไลน์ ได้ที่ http://www. 

research.rbru.ac.th/journal.php

-------------------------------------------------

หลักเกณฑ์การประเมินบทความเพื่อการตอบรับการตีพิมพ์
 ต้องเป็นบทความทียั่งไม่ได้มกีารเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อนหรอืรายงานสบืเนือ่งจากการประชมุวชิาการใด	ๆ  กองบรรณาธกิาร 

จะด�าเนินการพิจารณาบทความตามรูปแบบที่ก�าหนดเบื้องต้น หากบทความใดไม่ผ่านการพิจารณาจะส่งกลับคืนให้ผู้เขียนแก้ไข หากผ่าน

การพิจารณาจะเข้าสู่การประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญตรงตามสาขาทั้งภายในและภายนอก เมื่อผลการประเมินผ่านหรือ 

ไม่ผ่านจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบ เมื่อบทความได้รับการตีพิมพ์ผู้เขียนจะได้รับหนังสือรับรองการการตีพิมพ์ โดยจะให้ผู้เขียนที่เป็นชื่อแรกและ

สามารถดาวน์โหลดวารสารฉบับสมบูรณ์ได้ทางเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา http://www.research.rbru.ac.th/journal.php
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ขั้นตอนการจัดท�าวารสารวิจัยร�าไพพรรณี

ประกาศรับ

สมัครต้นฉบับ

ผู้เขียนศึกษาและ

จัดท�าบทความตาม

รูปแบบที่ก�าหนด

ส่งต้นฉบับบทความ

- ส่งผ่านระบบออนไลน์

รับบทความต้นฉบับ

กองบรรณาธิการแจ้งยืนยันการรับบทความ

กองบรรณาธิการตรวจก่อนส่งโรงพิมพ์

จัดพิมพ์เผยแพร่

แจ้งผู้เขียน

แจ้งผู้เขียน

แจ้งผู้เขียน

จบ

ผ่าน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน
ไม่ต้องแก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

กองบรรณาธิการตรวจ

รูปแบบตามที่ก�าหนด

กองบรรณาธิการส่ง

ผู้ทรงคุณวุฒิแยกตามสาขา

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา

ตามแบบประเมิน
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แบบประเมินบทความวิจัย	เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยร�าไพพรรณี

มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

ชื่อบทความวิจัย
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.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

ชื่อผู้ประเมิน........................................................................................................ส่งคืนภายในวันที.่.......................................................

 1.	 ความเป็นมา	/	ความส�าคัญของปัญหาวิจัย
.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

 2.	 การประมวลเอกสาร (กรอบแนวคิด / คุณภาพการประมวลเอกสาร / ความเป็นวิชาการ / 

  ความเกี่ยวข้องกับสมมติฐาน ฯลฯ)
.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

 3.	 วิธีการวิจัย (กลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่ม / ความน่าเชื่อถือของเครื่องมือ / ข้อมูล ฯลฯ)
.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

 4.	 ผลการวิจัย (ใช้สถิติครบถ้วนเหมาะสม / ความถูกต้องของการรายงาน ฯลฯ)
.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

 5.	 การอภิปรายผล (ความเหมาะสมทางวิชาการ ฯลฯ) 
.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................



มห
าว
ิทย

าล
ัยร

าช
ภัฏ

รำ
ไพ
พร

รณ
ี

206   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2565

 6.	 อื่น	ๆ (เช่น การใช้ภาพ / การจัดระเบียบบทความ / การอ้างอิง / ความถูกต้องเชิงวิชาการ ฯลฯ) 
.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

 7.	 โดยภาพรวมท่านประเมินว่าบทความวิจัยนี้มีคุณภาพระดับใด (กรุณาท�าเครื่องหมาย 3)

   1) ควรตีพิมพ์ โดยมีการแก้ไขเล็กน้อย (เช่น ค�าผิด)

   2) ควรตีพิมพ์ โดยอาจแก้ตามค�าแนะน�าของผู้ประเมิน หรือไม่ก็ได้ 

   3) ควรตีพิมพ์ แต่ต้องแก้ไขปรับปรุงตามค�าแนะน�าของผู้ประเมินก่อน โดย 

    ผู้ประเมินขอพิจารณาสิ่งที่ปรับแก้แล้วอีกครั้ง 

    ผู้ประเมินไม่ขอพิจารณาอีกครั้ง

   4) อาจตีพิมพ์ได้ โดยผู้เขียนต้องทบทวนและปรับปรุงบทความใหม่ และผ่านการประเมินใหม่อีกครั้ง โดย

    ผู้ประเมินขอพิจารณาสิ่งที่ปรับแก้แล้วอีกครั้ง 

    ผู้ประเมินไม่ขอพิจารณาอีกครั้ง

   5) ไม่ควรตีพิมพ์ในวารสารวิจัยร�าไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

     ลงชื่อ.............................................................................ผู้ประเมิน

     (.............................................................................)   d

     วันที่        ..............................................................             d

หมายเหต ุ 1. ถ้าเนื้อที่กระดาษไม่พอ ท่านสามารถเขียนค�าแนะน�าเพิ่มเติมได้

  2. กองบรรณาธิการจะไม่เปิดเผยแบบประเมินนี้แก่ผู้เขียนบทความ แต่จะรวบรวมส่งข้อวิจารณ์และ 

ข้อเสนอแนะให้แก่ผู้เขียน โดยพิจารณาตามแต่กรณี

กรุณาส่ง กองบรรณาธิการวารสารวิจัยร�าไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี 
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