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บทคดัย่อ 
 กำรวจิยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษำ 1) ระดบัแบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ  2) ระดบัพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีของ
องคก์รของครู 3) ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งแบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำกบัพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีขององคก์รของครู 4) แบบภำวะ
ผูน้ ำของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีขององค์กรของครู กลุ่มตวัอย่ำงไดแ้ก่ ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำและครูใน
สถำนศึกษำ สังกดัส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 ปีกำรศึกษำ 2562 จ ำนวน 331 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรวิจัยเป็น
แบบสอบถำมมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดบั แบ่งออกเป็น 2 ดำ้น แบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ มีค่ำควำมเช่ือมัน่ของแบบสอบถำม
แบบ เท่ำกับ .818 พฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีขององค์กรของครู มีค่ำควำมเช่ือมัน่ของแบบสอบถำม เท่ำกับ .947 สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์
ขอ้มูลไดแ้ก่ ร้อยละ ค่ำเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน กำรวเิครำะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน และกำรวเิครำะห์ถดถอยพหุคูณ 

ผลกำรวิจยัพบว่ำ 1) แบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ สังกดัส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1  
มีค่ำเฉล่ียในภำพรวมอยู่ในระดับมำกท่ีสุด 2) พฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีขององค์กรของครู  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 ค่ำเฉล่ียในภำพรวมอยู่ในระดบัมำกท่ีสุด 3) แบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำมีควำมสัมพนัธ์กัน
ทำงบวกกับพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีขององค์กรของครู อย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .01 และ 4) แบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ริหำร
สถำนศึกษำส่งผลต่อพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีขององคก์รของครู สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1  
มีอ  ำนำจพยำกรณ์ไดร้้อยละ 71.20 โดยแบบภำวะผูน้ ำท่ีมีอ  ำนำจพยำกรณ์มำกท่ีสุดคือ แบบกำรกระตุน้ทำงปัญญำ รองลงมำ แบบกำรสร้ำง
แรงบนัดำลใจ แบบกำรให้รำงวลัตำมสถำนกำรณ์ อย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติท่ี .01 ส่วนแบบกำรมีอิทธิพลอย่ำงมีอุดมกำรณ์ อย่ำงมีนัยส ำคญั
ทำงสถิติท่ี .05 และแบบกำรค ำนึงถึงควำมเป็นปัจเจกบุคคล แบบภำวะผูน้ ำกำรบริหำรแบบวำงเฉย อยำ่งไม่มีนยัส ำคญัทำงสถิติ 
 

ค าส าคัญ : แบบภำวะผูน้ ำ พฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีขององคก์ร ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ 
 

Abstract  
The purposes of this research were to study 1) levels of leadership style of school administrators; 2) levels of organizational citizenship 

behavior of teachers 3); relationship between leadership style of school administrators and organizational citizenship behavior of teachers; and 
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4) leadership style of school administrators affecting organizational citizenship behavior of teachers in schools under the Office of Chachoengsao 
Primary Education Service Area 1. The samples were 331 school administrators and teachers in schools under the Office of Chachoengsao 
Primary Education Service Area 1, in the Academic Year 2019. The research instrument was five rating scale questionnaires divided into  
2 aspects. In terms of the tool quality, it showed the reliability of questionnaire in aspect of leadership style of school administrators was at .818, 
and in aspect of organizational citizenship behavior of teachers was at .947. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard 
deviation (S.D.), Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient and multiple regression analysis. 

The research results were as follows: 1) The level of leadership style of school administrators under the Office of Chachoengsao 
Primary Education Service Area 1 in overall was at the highest. 2) The level of organizational citizenship behavior of teachers under the 
Office of Chachoengsao Primary Education Service Area 1in overall was at the highest. 3) The relationship between leadership style of 
school administrators and organizational citizenship behavior of teachers was a positive relationship with the statistical significance of .01 
and 4) The leadership style of school administrators affecting organizational citizenship behavior of teachers in schools und er the Office of 
Chachoengsao Primary Education Service Area 1 had a predictive power of 71.20%, ranking the predictive power scores from high to  low 
level were as follows: intellectual stimulation, followed by  inspiration creation, contingent reward with the statistical si gnificance of .01,  
idealized influence with the statistical significance of .05. There was no statistically significance difference on individua lized consideration 
and management by exception. 

 

Keywords : Leadership Style, Organization Citizenship Behavior, School Administrators 
 
 

บทน า   
ปัจจุบนัองคก์รต่ำงๆ เร่ิมตระหนกัและต่ืนตวักบัส่ิงท่ีตนเผชิญ ต่ำงหำวิธีในกำรรับมือซ่ึงในยุคท่ีมีองคค์วำมรู้เป็นฐำน

ส ำคญั องค์กรจ ำนวนมำกจึงมีกำรปรับเปล่ียนโครงสร้ำงองคก์รและกำรพฒันำองคก์ร กำรท ำงำนเป็นทีมเน้นควำมร่วมมือ เพื่อ
จดักำรกบัควำมทำ้ยทำยท่ีเขม้ขน้และรุนแรงจำกกำรแข่งขนั ท ำใหอ้งคก์รตอ้งหันมำใหค้วำมส ำคญักบับุคลำกรในองคก์รมำกข้ึน 
ซ่ึงบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ถือไดว้ำ่เป็นกลไกท่ีส ำคญัท่ีสุดท่ีตอ้งพฒันำคน พฒันำสังคมให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้และสงัคมท่ีดี 
[1] ซ่ึงกำรพฒันำทรัพยำกรบุคคลเป็นกระบวนกำรท่ีจะเพ่ิมพูนควำมรู้ ทักษะ และประสบกำรณ์ให้กับบุคลำกรในหน่วยงำน 
ตลอดจนพฒันำเจตคติผูป้ฏิบติังำนใหเ้ป็นไปในทิศทำงบวกต่องำนท่ีตนปฏิบติั อนัจะส่งผลต่อประสิทธิผลและประสิทธิภำพของ
องค์กร ส ำหรับกำรพฒันำบุคลำกรในองค์กรทำงกำรศึกษำ เพ่ือให้กำ้วทนักบักำรเปล่ียนแปลงนั้น มีควำมส ำคญัต่อกำรพฒันำ
องคก์รในโรงเรียน โดยกำรดึงเอำสมรรถนะและควำมสำมำรถของบุคลำกรท่ีมีอยูใ่นตวัตนออกมำใชใ้หเ้กิดประโยชน์ อยำ่งเตม็ท่ี
เพื่อกำรปฏิบติังำนเพื่อเป้ำหมำยขององคก์ร [2] โดยข้ึนอยูก่บักำรแสดงพฤติกรรมของบุคลำกร ในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีภำยในองคก์ร 

พฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีขององค์กร เป็นพฤติกรรมส่วนบุคคลท่ีแสดงออกด้วยควำมสมัครใจ สนับสนุน
ประสิทธิผลในกำรปฏิบติังำนทั้งหมดขององคก์รและกำรแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมดว้ยควำมสมคัรใจโดยไม่ไดถู้กบงัคบัใหป้ฏิบติั 
จึงเป็นพฤติกรรมท่ีบุคคลเลือกปฏิบติัดว้ยตนเองเป็นกำรกระท ำท่ีเกิดข้ึนเองท่ีจะปฏิบติังำนอย่ำงเต็มท่ีและเกินกว่ำบทบำทท่ีตน
รับผิดชอบ โดยพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนนั้น เป็นพฤติกรรมท่ีสนบัสนุนและก่อใหเ้กิดประสิทธิผลและประสิทธิภำพ รวมถึงมีประโยชน์
อย่ำงยิ่งต่อองค์กรดังท่ี ออร์แกน [3] ได้จ ำแนกรูปแบบพฤติกรรมพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีขององค์กร ออกเป็นรูปแบบ
พฤติกรรมต่ำงๆ 5 รูปแบบ ไดแ้ก่ 1) พฤติกรรมใหค้วำมช่วยเหลือ 2) พฤติกรรมกำรค ำนึงถึงผูอ่ื้น 3) พฤติกรรมควำมอดทนอดกลั้น 
4) พฤติกรรมกำรให้ควำมร่วมมือ และ 5) พฤติกรรมควำมส ำนึกในหน้ำท่ี เม่ือพิจำรณำรูปแบบดงักล่ำว จะเห็นไดว้่ำพฤติกรรม
เหล่ำน้ีแสดงออกมำซ่ึงควำมเต็มใจและควำมสมคัรใจท่ีจะสนบัสนุนองคก์ร เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลในกำรปฏิบติังำนทั้งหมดของ
องคก์ร โดยพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีขององคก์รท่ีจะส่งผลต่อประสิทธิผลและประสิทธิภำพขององคก์รให้สูงข้ึนเม่ือท ำงำน
ภำยใตแ้บบภำวะผูน้ ำ ท่ีเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำน และกำรเสริมสร้ำงบรรยำกำศท่ีดีในกำรท ำงำนร่วมกนัภำยในองคก์ร 
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แบบภำวะผูน้ ำเป็นวิธีกำรหรือแนวทำงในกำรก ำหนดทิศทำงแบบแผนไปสู่กำรปฏิบัติ สร้ำงแรงจูงใจแก่ผูต้ำม  
โดยรูปแบบของกำรแสดงพฤติกรรมท่ีชดัเจน และมีนยัส ำคญัต่อผูต้ำม ซ่ึงแบบภำวะผูน้ ำตำมแนวคิดของ แบส [4] ประกอบดว้ย 
ภำวะผูน้ ำกำรเปล่ียนแปลงและแบบภำวะผูน้ ำแลกเปล่ียน ซ่ึงสำมำรถจ ำแนกแบบภำวะผูน้ ำออกเป็นองค์ประกอบย่อย 6 แบบ 
ไดแ้ก่ 1) กำรมีอิทธิพลอยำ่งมีอุดมกำรณ์ 2) กำรสร้ำงแรงบนัดำลใจ 3) กำรกระตุน้ทำงปัญญำ 4) กำรค ำนึงถึงควำมเป็นปัจเจกบุคคล 
5) กำรใหร้ำงวลัตำมสถำนกำรณ์ 6) กำรบริหำรแบบวำงเฉย แบบภำวะผูน้ ำเป็นวธีิกำรหรือแนวทำงในกำรก ำหนดทิศทำงแบบแผน
ไปสู่กำรปฏิบติั สร้ำงแรงจูงใจแก่ผูต้ำม โดยรูปแบบของกำรแสดงพฤติกรรมท่ีชดัเจนของผูน้ ำ มีนยัส ำคญัต่อผูต้ำม[5] แบบภำวะ
ผูน้ ำท่ีเหมำะสม สำมำรถเพ่ิมควำมคำดหวงัในควำมส ำเร็จและควำมพึงพอใจในงำนแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำน
เป็นไปดว้ยดี ดงันั้น แบบภำวะผูน้ ำจึงเป็นปัจจยัส ำคญั ท่ีท ำให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงต่อพฤติกรรมของบุคคล ให้มีส่วนร่วมในกำร
ปฏิบติังำนเพื่อพฒันำองคก์ร[6] 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 มุ่งหวงัจะยกระดับกำรศึกษำของชำติให้ได้มำตรฐำน  
จึงก ำหนดใหมี้กำรปฏิรูปกำรศึกษำทั้งระบบ แต่จำกกำรศึกษำปัญหำดำ้นคุณภำพกำรศึกษำ พบวำ่ครูบำงส่วนแสดงพฤติกรรมท่ีไม่
สอดคลอ้งและไม่สนองควำมตอ้งกำรของผูบ้ริหำรเท่ำท่ีควร เน่ืองจำกครูไม่ใหร่้วมมือและไม่มีส่วนร่วมในกำรแกไ้ขปัญหำต่ำงๆ 
ของโรงเรียน ขำดกำรพฒันำตนเอง ครูจึงขำดควำมทุ่มเทในกำรปฏิบัติงำนหรือก่อให้เกิดพฤติกรรมควำมไม่พอใจในกำร
ปฏิบติังำน [7] ดงันั้นภำยใตก้ำรเปล่ียนแปลง ผูน้ ำถือวำ่เป็นบุคคลหลกัท่ีจะส่งผลต่อพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีขององคก์รของ
ครูในโรงเรียน ซ่ึงคำดวำ่จะเป็นประโยชน์ท่ีจะช่วยน ำพำองคก์รไปสู่ควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำย  

จำกปัญหำดงักล่ำว ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษำเก่ียวกบัแบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมกำร
เป็นสมำชิกท่ีดีขององค์กรของครู สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 เพื่อน ำผลกำรวิจยัมำใช้
ประโยชน์ในกำรวำงแผนและก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรจดักำรดำ้นบุคคล และดำ้นต่ำงๆ ของกำรจดักำรศึกษำของสถำนศึกษำใน
ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 ใหสู้งข้ึนและมีคุณภำพต่อไป 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
1. เพ่ือศึกษำระดบัแบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ สงักดัส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 
2. เพ่ือศึกษำระดบัพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีขององค์กรของครู สังกดัส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ

ฉะเชิงเทรำ เขต 1   
3. เพื่อศึกษำควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งแบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำกบัพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีขององคก์ร

ของครู สงักดัส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำเขต 1 
4. เพ่ือศึกษำแบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีขององค์กรของครู สังกดั

ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำเขต 1 
ขอบเขตการวจิยั 
1. ขอบเขตด้านเน้ือหา 

 1.1 แบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำตำมแนวคิดของ แบส [4] ท่ีไดก้ ำหนดไว ้2 แบบ คือ แบบภำวะผูน้ ำ 
กำรเปล่ียนแปลง และแบบภำวะผูน้ ำแบบแลกเปล่ียน ซ่ึงในกำรวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดจ้ ำแนกองคป์ระกอบยอ่ยของแบบภำวะผูน้ ำทั้ง  
2 แบบ ออกเป็นภำวะผูน้ ำ 6 แบบ คือ (1) แบบกำรมีอิทธิพลอยำ่งมีอุดมกำรณ์ (2) แบบกำรสร้ำงแรงบนัดำลใจ (3) แบบกำรกระตุน้
ทำงปัญญำ (4) แบบกำรค ำนึงถึงควำมเป็นปัจเจกบุคคล (5) แบบกำรใหร้ำงวลัตำมสถำนกำรณ์ (6) แบบกำรบริหำรแบบวำงเฉย  

1.2 พฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีของครู ผูว้ิจยัอำศยัแนวคิดของ ออร์แกน [3] ไดจ้ ำแนกรูปแบบพฤติกรรมกำรเป็น
สมำชิกท่ีดีขององคก์รออกเป็นรูปแบบ ประกอบดว้ยพฤติกรรมดำ้นต่ำงๆ 5 ดำ้น ดงัน้ี (1) พฤติกรรมใหค้วำมช่วยเหลือ (2) พฤติกรรม
กำรค ำนึงถึงผูอ่ื้น (3) พฤติกรรมควำมอดทนอดกลั้น (4) พฤติกรรมกำรใหค้วำมร่วมมือ (5) พฤติกรรมควำมส ำนึกในหนำ้ท่ี 
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2. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
2.1 ประชำกร ไดแ้ก่ ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำและครู สงักดัส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1       

ปีกำรศึกษำ 2562 จ ำนวน 2,230 คน  
2.2 กลุ่มตวัอย่ำง ไดแ้ก่ ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำและครูสังกดัส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ  

เขต 1 จ ำนวน 331 คน ไดม้ำโดยกำรก ำหนดขนำดกลุ่มตวัอยำ่งจำกตำรำง เครจซ่ีและมอร์แกน [8] จ ำแนกตำมอ ำเภอ 4 อ ำเภอ คือ 
อ ำเภอเมือง อ ำเภอบำ้นโพธ์ิ อ ำเภอบำงน ้ ำเปร้ียว และอ ำเภอบำงปะกง และใชว้ธีิกำรสุ่มกลุ่มตวัอยำ่งแบบหลำยขั้นตอน (Multistage 
Random Sampling) ดงัน้ี 

             ขั้นท่ี 1 จ ำแนกประชำกรตำมอ ำเภอ 
             ขั้นท่ี 2 ก ำหนดสดัส่วนของกลุ่มตวัอยำ่งจ ำแนกตำมอ ำเภอ โดยใชก้ำรเทียบบญัญติัไตรยำงศ ์
             ขั้นท่ี 3 สุ่มตวัอยำ่งโรงเรียน โดยใชว้ธีิกำรสุ่มตวัอยำ่งแบบง่ำย (Simple Random Sampling) ตำมสดัส่วน จ ำแนก

ตำมอ ำเภอ 
             ขั้นท่ี 4 สุ่มกลุ่มตวัอยำ่งครูและผูบ้ริหำร ดว้ยวธีิกำรจบัฉลำก จ ำแนกตำมอ ำเภอ 

 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย ผูว้ิจยัสร้ำงข้ึน เป็นแบบสอบถำมประกอบดว้ย ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถำมขอ้มูลทัว่ไปของ
ผูต้อบแบบสอบถำม ประกอบดว้ย เพศ อำยุ ระดบักำรศึกษำ ต ำแหน่งหน้ำท่ีในสถำนศึกษำ และประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน  
ลกัษณะเป็นแบบสอบถำมเลือกตอบ (Check list) ตอนท่ี 2 แบบสอบถำมเก่ียวกบัแบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ เป็นแบบ
ประมำณส่วนค่ำประมำณ 5 ระดับ ตอนท่ี 3 แบบสอบถำมเก่ียวกับพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีขององค์กรของครู สังกัด
ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 เป็นแบบประมำณประมำณค่ำ 5 ระดบั  

วิธีการสร้างเคร่ืองมือ 1) ศึกษำ ทฤษฎี เอกสำร ต ำรำ แนวคิด และงำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ริหำร
สถำนศึกษำ ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีขององคก์รของครู 2) ก ำหนดกรอบแนวคิดในกำรสร้ำงแบบสอบถำมโดยให้
ครอบคลุมเน้ือหำ 3) สร้ำงแบบสอบถำมฉบับร่ำง เป็นกำรสร้ำงแบบสอบถำมชนิดประมำณส่วนค่ำ (Rating Scale) 5 ระดบั   
4) น ำแบบสอบถำมท่ีสร้ำงเสร็จ น ำเสนอต่ออำจำรยท่ี์ปรึกษำวทิยำนิพนธ์เพ่ือตรวจสอบแนะน ำปรับปรุงแกไ้ข 
 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ  1) น ำแบบสอบถำมท่ีปรับปรุงแก้ไขแลว้ เสนอคณะกรรมกำร ผูท้รงคุณวุฒิ 
พิจำรณำ ตรวจสอบค่ำควำมเท่ียงตรงเชิงเน้ือหำ (Content Validity) ตลอดจนควำมชดัเจนของเน้ือหำและควำมเหมำะสมในกำรใช้
ภำษำ โดยใชเ้ทคนิค IOC (Index of Item Objective Congruence)  2) น ำแบบสอบถำมท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ ไปทดลองใช้ (Try-
Out) กบัคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน สังกดัส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2 จ ำนวน 30 คน  
3) วิเครำะห์ควำมเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถำม โดยวิธีหำค่ำสัมประสิทธ์ิแอลฟำ (Alpha Coefficient) ตวัแปรตน้ภำวะ

อ ำเภอ สถำนศึกษำ 
ประชำกร กลุ่มตวัอยำ่ง 

ผูบ้ริหำร ครู รวม ผูบ้ริหำร ครู รวม 

เมือง 37 37 728 765 7 106 113 
บำ้นโพธ์ิ 25 25 258 283 5 37 42 

บำงน ้ ำเปร้ียว 49 49 652 701 10 95 105 

บำงปะกง 27 27 454 481 5 66 71 

รวม 138 138 2,092 2,230 27 304 331 
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ผูน้ ำของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ มีค่ำควำมเช่ือมัน่ของแบบสอบถำมแบบ เท่ำกบั .818 ตวัแปรตำมพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีของ
องคก์รของครู มีค่ำควำมเช่ือมัน่ของแบบสอบถำม เท่ำกบั .947  4) ปรับปรุงแกไ้ขและจดัพิมพแ์บบสอบถำมฉบบัสมบูรณ์ เพ่ือเก็บ
ขอ้มูลต่อไป 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล  1) บนัทึกเสนอให้บณัฑิตวิทยำลยั มหำวิทยำลยัรำชภฏัรำชนครินทร์ ออกหนังสือขอควำม
ร่วมมือในกำรตอบแบบสอบถำม ถึง ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียนในส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 ทั้ง 138 
แห่ง เพ่ือขออนุญำตเก็บขอ้มูลจำกกลุ่มตวัอย่ำงท่ีก ำหนดไว ้ 2) น ำหนงัสือเสนอต่อผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียนในส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 ทั้ง 138 แห่ง เพื่อพิจำรณำใหค้วำมเห็นชอบ แลว้น ำหนงัสือท่ีผำ่นกำรพิจำรณำแลว้เสนอ
ต่อกลุ่มตวัอยำ่ง เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรเก็บขอ้มูลต่อไป  3) ส่งแบบสอบถำมให้กลุ่มตวัอยำ่ง  4) รวบรวมแบบสอบถำม   
5) ผูว้จิยัน ำแบบสอบถำมท่ีไดรั้บคืนมำตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของแบบสอบถำมแลว้ด ำเนินกำรวเิครำะห์ขอ้มูลตำมขั้นตอนของ
กำรวจิยัต่อไป 
 การวเิคราะห์ข้อมูล  1) วเิครำะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถำม สถิติท่ีใช ้คือ ค่ำควำมถ่ี (Frequency) และค่ำร้อยละ 
(Percentage)  2) วเิครำะห์บทบำทของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำกบักำรมีส่วนร่วมในกำรจดักำรศึกษำของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้น
พ้ืนฐำนสถิติท่ีใช ้คือ ค่ำเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน (S.D.)  3) วิเครำะห์ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งบทบำทของผูบ้ริหำร
สถำนศึกษำกบักำรมีส่วนร่วมในกำรจดักำรศึกษำของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน สถิติท่ีใชคื้อ กำรหำค่ำสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)  4) กำรวเิครำะห์บทบำทของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำท่ี
ส่งผลต่อกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 โดยกำรวิเครำะห์กำรถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ดว้ยวิธีกำรน ำตวัแปรทั้งหมด
เขำ้สมกำร (Enter method) 

 

ผลการวจัิย 
 1. ผลกำรวิเครำะห์ระดับแบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ
ฉะเชิงเทรำ เขต 1  ปรำกฏผลดงัตำรำง 1 
ตำรำง 1 แบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ 

แบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ 
n = 331 

X  S.D. ระดบั อนัดบั 
1. แบบภำวะผูน้ ำกำรมีอิทธิพลอยำ่งมีอุดมกำรณ์ 4.70 0.43 มำกท่ีสุด 2 
2. แบบภำวะผูน้ ำกำรกระตุน้ทำงปัญญำ 4.70 0.41 มำกท่ีสุด 1 
3. แบบภำวะผูน้ ำกำรสร้ำงแรงบนัดำลใจ 4.66 0.42 มำกท่ีสุด 4 
4. แบบภำวะผูน้ ำกำรค ำนึงถึงควำมเป็นปัจเจกบุคคล 4.69 0.44 มำกท่ีสุด 3 
5. แบบภำวะผูน้ ำกำรใหร้ำงวลัตำมสถำนกำรณ์ 4.29 0.42 มำก 6 
6. แบบภำวะผูน้ ำกำรบริหำรแบบวำงเฉย 4.54 0.48 มำกท่ีสุด 5 

เฉล่ียรวม 4.60 0.38 มำกท่ีสุด  

 จำกตำรำง 1 พบวำ่ แบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ สังกดัส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ 
เขต 1 มีค่ำเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมำกท่ีสุด เรียงล ำดบัค่ำเฉล่ียจำกมำกไปหำนอ้ย ไดแ้ก่ แบบกำรกระตุน้ทำงปัญญำ แบบกำรมี
อิทธิพลอยำ่งมีอุดมกำรณ์ แบบกำรค ำนึงถึงควำมเป็นปัจเจกบุคคล แบบกำรสร้ำงแรงบนัดำลใจ และแบบกำรบริหำรแบบวำงเฉย 
ส่วนแบบภำวะผูน้ ำท่ีมีค่ำเฉล่ียอยูใ่นล ำดบัสุดทำ้ย ไดแ้ก่ แบบกำรใหร้ำงวลัตำมสถำนกำรณ์   
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2. ผลกำรวิเครำะห์เก่ียวกบักำรมีส่วนร่วมในกำรจดักำรศึกษำของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน สังกดัส ำนกังำน
เขตพ้ืนกำรศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 
ตำรำง 2 ค่ำเฉล่ียและค่ำควำมเบ่ียงเบนมำตรฐำนของพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีขององค์กรของครูในสถำนศึกษำ  
สงักดัส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1โดยภำพรวมและรำยดำ้น 

พฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีขององคก์รของครูในสถำนศึกษำ 
n = 331 

X  S.D. ระดบั อนัดบั 

1. พฤติกรรมใหค้วำมช่วยเหลือ 4.71 0.45 มำกท่ีสุด 4 
2. พฤติกรรมกำรค ำนึงถึงผูอ่ื้น 4.73 0.39 มำกท่ีสุด 2 
3. พฤติกรรมควำมอดทนอดกลั้น 4.73 0.43 มำกท่ีสุด 3 
4. พฤติกรรมกำรใหค้วำมร่วมมือ 4.65 0.42 มำกท่ีสุด 5 
5. พฤติกรรมควำมส ำนึกในหนำ้ท่ี 4.76 0.38 มำกท่ีสุด 1 

เฉล่ียรวม 4.72 0.37 มำกท่ีสุด  

จำกตำรำง 2 พบวำ่ พฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีขององคก์รของครูในสถำนศึกษำ มีค่ำเฉล่ียโดยรวมและรำยดำ้นอยูใ่น
ระดบัมำกท่ีสุด เรียงล ำดบัค่ำเฉล่ียจำกมำกไปหำนอ้ย ไดแ้ก่ พฤติกรรมควำมส ำนึกในหนำ้ท่ี พฤติกรรมกำรค ำนึงถึงผูอ่ื้น พฤติกรรม
ควำมอดทนอดกลั้น พฤติกรรมใหค้วำมช่วยเหลือ ส่วนดำ้นท่ีมีค่ำเฉล่ียเป็นล ำดบัสุดทำ้ยไดแ้ก่ พฤติกรรมกำรใหค้วำมร่วมมือ  

3. ผลกำรวิเครำะห์ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงแบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำและพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดี 
ขององคก์รของครู สงักดัส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 
ตำรำง 3 ค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของแบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำกับพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีขององค์กร 
ของครู สงักดัส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 

ตวัแปร X1 X2 X3 X4 X5 X6 X Y 
X1 1        
X2 .873** 1       
X3 .868** .854** 1      
X4 .845** .815** .926** 1     
X5 .736** .780** .787** .495** 1    
X6 .493** .437** .457** .805** .487** 1   
X .919** .908** .939** .936** .885** .643** 1  
Y .790** .788** .816** .778** .478** .667** .824** 1 

**มีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .01  
จำกตำรำง 3 พบว่ำ แบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำกบัพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีขององคก์รของครู สังกดั

ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 มีควำมสัมพนัธ์กนัในทำงบวกในระดบัมำกท่ีสุด (rxy=.824) อยำ่งมี
นยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .01 

เม่ือพิจำรณำควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งภำวะผูน้ ำของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำกบัพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีขององคก์รของครู 
สังกดัส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1    รำยดำ้น พบวำ่ มีควำมสัมพนัธ์ทำงบวกระดบัมำกท่ีสุด มำก
และปำนกลำง อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.1 โดยเรียงล ำดบัจำกมำกไปหำนอ้ย คือ แบบภำวะผูน้ ำกำรสร้ำงแรงบนัดำลใจ 
(rx3y=.816) รองลงมำ คือ แบบภำวะผูน้ ำกำรมีอิทธิพลอย่ำงมีอุดมกำรณ์ (rx1y=.790) แบบภำวะผูน้ ำกำรกระตุน้ทำงปัญญำ 
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(rx2y=.788) แบบภำวะผูน้ ำกำรค ำนึงถึงควำมเป็นปัจเจกบุคคล (rx4y=.778) แบบภำวะผูน้ ำกำรบริหำรแบบวำงเฉย (rx6y=.667) 
และแบบภำวะผูน้ ำกำรใหร้ำงวลัตำมสถำนกำรณ์ (rx5y=.478) 

4. ผลกำรวิเครำะห์พหุคูณถดถอยแบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีของ
องคก์รของครู สงักดัส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 
ตำรำง 4 ผลกำรวเิครำะห์พหุคูณถดถอยแบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีขององคก์ร
ของครู สงักดัส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 

ตวัแปรท่ีใชพ้ยำกรณ์ 
พฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีขององคก์รของครู 

b S.E.b β t Sig 
(Constant) .906 .145  6.236 .000 

แบบกำรมีอิทธิพลอยำ่งมีอุดมกำรณ์ (X1) .142 .063 .164 2.271* .024 
แบบกำรกระตุน้ทำงปัญญำ (X2) .246 .064 .269 3.838** .000 
แบบกำรสร้ำงแรงบนัดำลใจ (X3) .349 .080 .396 4.346** .000 
แบบกำรค ำนึงถึงควำมเป็นปัจเจกบุคคล (X4) .056 .071 .067 .785 .433 
แบบกำรใหร้ำงวลัตำมสถำนกำรณ์ (X5) .043 .031 .095 2.683** .008 
แบบกำรบริหำรแบบวำงเฉย (X6) -.058 .042 -.076 -1.379 .169 
ค่ำคงท่ี (a) = .906      
R = .744 , R2 = .712 , adjusted R2 = .706 S.E.b= .20298 

*มีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05  
**มีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .01  

จำกตำรำง 4 พบว่ำ แบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำส่งผลต่อพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีขององคก์รของครู 
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำฉะเ ชิงเทรำเขต 1  โดยมีค่ ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ .744  
ส่วนค่ำสัมประสิทธ์ิกำรพยำกรณ์ (R2) เท่ำกบั .712 หมำยถึง ตวัพยำกรณ์ทุกตวัร่วมกนัพยำกรณ์พฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีของ
องค์กรของครู สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 และมีอ ำนำจพยำกรณ์ได้ร้อยละ 71.20  
โดยมีควำมคลำดเคล่ือนมำตรฐำนในกำรพยำกรณ์เท่ำกบั .20298 
 เม่ือพิจำรณำค่ำสัมประสิทธ์ิกำรถดถอยของตวัพยำกรณ์ในรูปแบบคะแนนมำตรฐำน พบว่ำ ตวัพยำกรณ์ท่ีมีอ ำนำจ
พยำกรณ์มำกท่ีสุด คือ แบบภำวะผูน้ ำกำรสร้ำงแรงบนัดำลใจ (X3) รองลงมำ ไดแ้ก่ แบบภำวะผูน้ ำกำรกระตุน้ทำงปัญญำ (X2)  แบบ
ภำวะผูน้ ำกำรใหร้ำงวลัตำมสถำนกำรณ์ (X5) แบบภำวะผูน้ ำกำรมีอิทธิพลอยำ่งมีอุดมกำรณ์ (X1)  แบบภำวะผูน้ ำกำรค ำนึงถึงควำม
เป็นปัจเจกบุคคล (X4) และแบบภำวะผูน้ ำกำรบริหำรแบบวำงเฉย (X6) 
        สมกำรพยำกรณ์ พฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีขององค์กรของครู สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ
ฉะเชิงเทรำเขต 1 เม่ือน ำตวัแปรทุกตวัเขำ้สมกำร ซ่ึงไดรู้ปแบบกำรวเิครำะห์ แสดงค่ำสมกำรพยำกรณ์ไดด้งัน้ี 
        สมกำรถดถอยพหุคูณในรูปแบบคะแนนดิบ  
            Y′ = .906 + .142X1 + .246X2+ .349X3 + .056X4 + .043X5  - .058X6 

        สมกำรถดถอยพหุคูณในรูปแบบคะแนนมำตรฐำน  
            Z′y =.164x 1+ .269x2 + .396x3 + .067x4 + .095x5  - .076x6 
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อภิปรายผล  
 จำกกำรศึกษำวจิยัเร่ืองแบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีขององคก์รของครู 
สงักดัส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 มีประเด็นท่ีน่ำสนใจน ำมำอภิปรำยดงัน้ี 
  1. จำกกำรศึกษำระดับแบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ
ฉะเชิงเทรำ เขต 1 ผลกำรวิจยัพบว่ำ มีค่ำเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมำกท่ีสุด สอดคลอ้งกบั ชง ซีอำง ฮง และคณะ[9] พระพำนดั  
ม่ิงมำ [10] อรอุษำ มหำสุวรรณ [11] สุภำณี ร ำทะแย [12] ทั้งน้ีเน่ืองจำกแบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ มีควำมส ำคญัต่อ
กำรพฒันำองคก์ร และส่งผลกระทบต่อควำมมุ่งมัน่และควำมพึงพอใจในกำรท ำงำนของผูร่้วมงำน ดงันั้น จำกเหตุผลดงักล่ำว จึง
ส่งผลใหร้ะดบัแบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ สงักดัส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 มีค่ำเฉล่ีย
โดยรวมอยูใ่นระดบัมำกท่ีสุด 
 2. จำกกำรศึกษำระดบัพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีขององคก์รของครู สังกดัส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ
ฉะเชิงเทรำ เขต 1 ผลกำรวิจยัพบวำ่ มีค่ำเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมำกท่ีสุด สอดคลอ้งกบั ออร์แกน [3] แม็ตเคนซ่ี พอดซำค๊อฟ 
และ อำเฮียม่ี [13] สำยฝน กลำ้เดินดง [14] ทั้งน้ีเน่ืองจำกกำรแสดงพฤติกรรมท่ีกระท ำนอกเหนือควำมรับผิดชอบในหน้ำท่ีดว้ย
ควำมเต็มใจของครูเป็นพฤติกรรมท่ีช่วยขบัเคล่ือนองค์กร เป็นส่ิงท่ีจ ำเป็นต่อกำรท ำงำน ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลของสถำนศึกษำ ดังนั้ น จำกเหตุผลดังกล่ำวจึงส่งผลให้ระดับพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีขององค์กรของครู  
สงักดัส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 มีค่ำเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมำกท่ีสุด 
 3. จำกกำรศึกษำควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งแบบภำวะกบัพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีขององคก์รของครู สงักดัส ำนกังำนเขต
พ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 มีควำมสมัพนัธ์อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงมีควำมสมัพนัธ์ไปในทิศทำง
เดียวกนั และมีควำมสัมพนัธ์ทำงบวกในระดบัมำกท่ีสุด โดยมีค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ เท่ำกบั .824 เป็นไปตำมสมมติฐำนท่ีตั้ง
ไว ้สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Chung-Hsiung Hung [9]  พระพำนดั ม่ิงมำ [10] พิชชำ ศุภเสถียร [15] เกริกเกียรติ ต่อกิจไพบูลย ์[16] 
ทั้งน้ีอำจเน่ืองมำจำก พฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีขององคก์รของครูมีสูงท่ีสุดเม่ือท ำงำนภำยใตภ้ำวะผูน้ ำท่ีดีจำกเหตุผลดงักล่ำว 
จึงส่งผลใหค้วำมสมัพนัธ์ระหวำ่งภำวะผูน้ ำกบัพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีขององคก์รของครู สงักดัส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1  มีควำมสมัพนัธ์ทำงบวกไปในทิศทำงเดียวกนั ระดบัมำกท่ีสุด  
 4. จำกกำรศึกษำแบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีขององค์กรของครู 
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำเขต 1 พบว่ำ แบบภำวะผูน้ ำของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำส่งผลต่อ
พฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีขององคก์รของครู สังกดัส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 เป็นไปตำม
สมมติฐำนกำรวิจยัสอดคลอ้งกบังำนวิจยัของ รุจิรัตน์ นำคะรัมภะ [17] วรวรรณ ช่ืนพินิจสกุล [18]  พิชำย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต [19] 
ทั้ งน้ีเน่ืองจำกกำรแสดงพฤติกรรมท่ีกระท ำนอกเหนือควำมรับผิดชอบในหน้ำท่ีด้วยควำมเต็มใจของครูเป็นพฤติกรรมท่ีช่วย
ขบัเคล่ือนองคก์ร เป็นส่ิงท่ีจ ำเป็นต่อกำรท ำงำน ส่งเสริมใหเ้กิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลของสถำนศึกษำ  

 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจัิย 
1. ควรศึกษำแนวทำงกำรส่งเสริมแบบภำวะผู ้น ำของผู ้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ

ประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 
2. ควรศึกษำแนวทำงกำรส่งเสริมภำวะผูน้ ำของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีขององคก์ร  
3. ควรมีกำรศึกษำแบบภำวะผูน้ ำของผู ้บริหำรสถำนศึกษำและพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกท่ีดีขององค์กรของครู   

สงักดัส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1 ในเชิงคุณภำพ 
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บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานในการพฒันารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ 2) พฒันา

รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์  3) ทดสอบประสิทธิภาพเชิงประจกัษ์ของรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบ
ออนไลน์ท่ีพฒันาข้ึน และ 4) ปรับปรุงรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ กลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวจิยัใน
คร้ังน้ี คือ กลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  162 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) นิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ ใน 4 สาขาวิชาไดแ้ก่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา  สาขาวิชาภาษาองักฤษศึกษา  
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ศึกษา สาขาวชิาพลศึกษาและสุขศึกษา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 จ านวน 162 คน 2) อาจารยพ่ี์เล้ียง 
จ านวน 162 คน 3) อาจารยนิ์เทศ จ านวน 39 คน 4) ผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นอาสาสมคัรเขา้ร่วมกลุ่ม PLC กบันิสิต จ านวน 21 คน และ 5) นกัเรียนท่ี
เรียนกบันิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จ านวน 4,690 คน การเก็บรวบรวมขอ้มูลใชว้ิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม สนทนากลุ่ม สัมภาษณ์ 
แบบสอบถาม โดยใชเ้คร่ืองมือในการวจิยัทั้งส้ิน 14 ฉบบั และวเิคราะห์ขอ้มูลจากค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย และการพรรณนาความ  

ผลการวิจยัมีดงัน้ี 1) จากการศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานพบว่าผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตระหนักถึงความส าคญั
ของการสร้างชุมชนการเรียนทางวิชาชีพในการส่งเสริมสมรรถนะการสอนและการท าวิจยัของนิสิตฝึกหัดครู 2) รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพแบบออนไลน์ท่ีพฒันาข้ึนมี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 2.1) หลักการ 2.2) วตัถุประสงค์ 2.3) การด าเนินการ ใน 3 ระยะได้แก่ ระยะ 
การเตรียมการ ระยะการปฏิบัติการ ระยะการประเมินผล และ 2.4) ส่ิงสนับสนุน 3) ผลการทดสอบประสิทธิภาพเชิงประจักษ์ พบว่า  
3.1) สมรรถนะในการสอนของนิสิตโดยรวมอยู่ในระดบัสูงมาก และมีพฒันาการท่ีสูงข้ึน 3.2) สมรรถนะในการท าวิจยัในชั้นเรียนของนิสิต 
โดยรวมอยู่ในระดบัสูง 3.3) นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารยนิ์เทศ อาจารยพ่ี์เล้ียงและอาจารยท่ี์อยูใ่นกลุ่ม PLC มีความเห็นว่ารูปแบบ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ท่ีพฒันาข้ึนส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของสมาชิกและเป็นประโยชน์และเป็นท่ีพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัมาก 3.4) นกัเรียนมีความเห็นวา่นิสิตฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูมีความสามารถดา้นการจดัการเรียนการสอนและมีบุคลิกภาพไดใ้นระดบั
ดีมาก และ 4) รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพท่ีปรับปรุงมีความสอดคลอ้งกบับริบทและจุดเนน้ในการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูมากข้ึน 
 

ค าส าคัญ : รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพแบบออนไลน์ นิสิตฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู สมรรถนะการสอน สมรรถนะในการท าวจิยัในชั้นเรียน 
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Abstract  
This research aims to 1) study fundamentals for the development of online professional learning community model 2) develop a 

model for online professional learning communities 3) evaluate the effectiveness of the development of online professional le arning 
community model; and 4) improve the online professional learning community online. The population and sample comprised 162 gr oups 
of online professional learning community including 1) 162 of pre-service teachers in 4 majors (Mathematics Education, English Education, 
Science Education and Physical Education and Health Education) at the Faculty of Education and Development Sciences, Kasetsar t 
University of the academic year 2020, 2) 162 mentors, 3) 39 supervisors, 4) 21 PLC volunteer specialists, and 5) 4,6 90 students. The data 
collection was conducted using 14 sets of research tools including participant observation, a group discussion, interviews, a nd a 
questionnaire. Data were analyzed using frequency, mean, and descriptive statistics analysis.  

The results of the research were as follows. 1) the study of basic information, found that stakeholders in teacher professional 
training realized the importance of development a professional learning community to enhance teaching and classroom research competency 
of pre-service teacher. 2) there were four components of online professional learning community model: 2.1) principle 2.2) objective s  
2.3) implementation in three phases: preparation phase, operating phase, evaluation phase and 2.4) support 3) the results o f the effectiveness 
testing found that; 3.1) the overall teaching competency of the students was very high, 3.2) the overall student's classroom research 
competency was at a high level, 3.3) pre-service teacher, mentors, supervisors and PLC specialist viewed the developed online professional 
learning model as enhancing the member learning process and being very useful and satisfying in high level and 3.4) the stude nts viewed 
pre-service teacher’s teaching and personality competencies of teaching and learning at the excellent level, and 4) the process development 
of professional learning community was more consistent with the context and focus of teaching professional experience.  
 

Keywords : Online-Professional Learning Community Model,  Pre-service Teacher,  Teaching Competency,  Classroom Research Competency 
 
 

บทน า   
 กระบวนการผลิตครูในปัจจุบนัเนน้การพฒันาสมรรถนะ ซ่ึงเป็นกระบวนการท างานร่วมกนัระหวา่งสถาบนัอุดมศึกษา กบั
โรงเรียนเครือข่ายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซ่ึงทิศทางการผลิตครูท่ีปรับเปล่ียนแต่ละยคุสมยัเพ่ือใหคุ้ณภาพการผลิตครูสอดรับกบั
มาตรฐานวชิาชีพครูและฐานสมรรถนะในการเป็นครู ทั้งน้ีกรอบหลกัสูตรครูปัจจุบนัไดก้ าหนดให้การด าเนินการหลกัสูตรตอ้งเป็นไป
ตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยเฉพาะกระบวนการปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา นิสิตตอ้งไดรั้บประสบการณ์และสมรรถนะท่ีเพียงพอ
ส าหรับการออกไปปฏิบติัวชิาชีพในอนาคต และการรับรองปริญญายดึกรอบการพิจารณา 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นหลกัสูตร ดา้นกระบวนการ 
และด้านผลลัพธ์ รวมถึงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน จาก “Content Based” ไปเป็น “Competency Based” [1]  
โดยหลกัเกณฑก์ารรับรองปริญญาตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา หลกัสูตร 4 ปี ไดเ้พ่ิมจุดเนน้ คือ มีโครงสร้างมาตรฐาน เพื่อให้
เกิดคุณภาพในการผลิต เน้นการกระตุน้ให้สถาบันอุดมศึกษาเกิดการเปล่ียนแปลงกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีไม่เน้นการ
บรรยาย แต่ส่งเสริมให้ครูของครูสร้างและใชว้ิธีการจดัการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ เพ่ือเป็นการยกระดบัคุณภาพการผลิตครูให้
สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงและสภาพปัญหาการศึกษาในปัจจุบนั  ทั้ งน้ีเม่ือพิจารณาสมรรถนะหลกัของการปฏิบติัการสอนใน
สถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ จะพบวา่นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจะตอ้งมีสมรรถนะหลกัท่ีส าคญั 4 ประการ ไดแ้ก่ 1. สามารถ
จัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะ 2. สามารถประเมิน ปรับปรุง และพฒันาการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับศักยภาพของผูเ้รียน  
3. สามารถท าวิจยัในชั้นเรียนเพ่ือพฒันาผูเ้รียน 4. สามารถจดัท ารายงานผลการจดัการเรียนรู้และการพฒันาผูเ้รียน [2] กระบวนการ
ฝึกหัดครูในสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ  จะมีการก าหนดให้นกัศึกษา เขา้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาเป็นเวลา 1 ปี แนวการ
จัดหลักสูตรทั้ งหลักสูตรครู 4 ปี และ 5 ปี จะเห็นว่าไม่แตกต่างกันมากนัก นั่นคือ ยงัคงมีเป้าหมายของการผลิตครูท่ีมีความรู้ 
ความสามารถในองคค์วามรู้ และศาสตร์การถ่ายทอดความรู้ ตลอดจนยงัตอ้งสามารถในการท าวจิยัท่ีผลส่งต่อการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 
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ทั้งน้ีกระบวนการผลิตครูให้ไดม้าตรฐานเพ่ือรองรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 คือตอ้งพฒันาหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบัการเรียนรู้แบบ
ใหม่ในศตวรรษท่ี 21 พฒันารูปแบบและวิธีการสอนขอครูให้เป็นผูจ้ดักระบวนการเรียนรู้ จดัระบบการฝึกสอนและการนิเทศให้มี
ประสิทธิภาพ สร้างความสามารถในการพฒันางานวจิยัท่ีสอดคลอ้งกบัววิฒันาการทางความรู้และเทคโนโลย ี[3] 

การพฒันาครูมืออาชีพ (Teacher Professional Development) เป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ครูมีความรู้ทักษะและ
สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบติัการสอนท่ามกลางการเปล่ียนแปลงของสังคมเศรษฐกิจและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วท่ีมี
ผลกระทบต่อการเรียนรู้และการสอน การพฒันาครูสู่ความเป็นมืออาชีพไดแ้บ่งช่วงของการกา้วเขา้สู่วิชาชีพครูเป็น 3 ช่วง ไดแ้ก่ 
ช่วงครูใหม่ (Novice phase) ช่วงการฝึกสอน (Apprentice phase) และช่วงการเป็นครูมืออาชีพ (Professional phase) [4] ทั้ งน้ี 
การพฒันาวิชาชีพครูส าหรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูหรือครูใหม่เป็นหนา้ท่ีของสถาบนัผลิตครูร่วมกบัโรงเรียนท่ีรับ
นกัศึกษาฝึกประสบการณ์โดยจะไดรั้บการพฒันาวิชาชีพร่วมกนัระหวา่งอาจารยนิ์เทศของสถาบนัการผลิตครูและอาจารยพ่ี์เล้ียง
ของโรงเรียน ซ่ึงถือเป็นช่วงเวลาท่ีส าคญัของการพฒันาบุคคลเขา้สู่วชิาชีพครู [5] ดงันั้นการเตรียมครูหรือการสร้างความเป็นครูมือ
อาชีพใหแ้ก่นิสิต นกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู จึงเป็นรากฐานท่ีส าคญัของการพฒันาวชิาชีพครู สถาบนัการศึกษาผลิตครูจึง
ควรรักษามาตรฐานและสร้างความปราณีตในการผลิตครูโดยเฉพาะในช่วงของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษาท่ีถือ
เป็นกา้วแรกของการเขา้สู่วชิาชีพครูของครูใหม่ในอนาคต 
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
ไดมี้การก าหนดให้นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตอ้งด าเนินการจดัการเรียนการสอน ควบคู่กบัการท าวิจยัเพ่ือแกปั้ญหาการ
จดัการเรียนการสอนในชั้นเรียน รูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูท่ีผ่านมา มีการแต่งตั้งอาจารยนิ์เทศจากมหาวิทยาลยัเพ่ือ
ดูแลและให้ค  าแนะน านิสิต ควบคู่กบัอาจารยพ่ี์เล้ียงในสถานศึกษานั้น ดงันั้นคุณภาพของการผลิตนิสิต นกัศึกษาส่วนหน่ึงมาจาก
ความร่วมมืออันดีระหว่างอาจารย์นิเทศจากสถาบันอุกมศึกษาและอาจารย์พ่ีเล้ียงจากสถาบันต่าง ๆ การสร้างคุณภาพของ
กระบวนการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ ส่ิงส าคญัคือการท าความเขา้ใจและการสร้างความตระหนกัใหก้บัผูบ้ริหารโรงเรียนและ ครูพ่ี
เล้ียงในการใหก้ารดูแล และใหค้  าแนะน านิสิตครูพร้อมกบัอาจารยนิ์เทศจากคณะศึกษาศาสตร์ในประเด็นท่ีสอดคลอ้งตรงกนั [6] 
 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) เป็นแนวคิดหน่ึงท่ีคณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์
น ามาใชก้บัการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้แก่นิสิต นักศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 ทั้ งน้ีเน่ืองจากชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community; PLC) เป็นการรวมกลุ่มกนัทางวิชาการของบุคคลผูป้ระกอบวิชาชีพเดียวกนั เพ่ือพฒันาสมรรถนะ
ทางวิชาชีพ และคุณภาพของผูเ้รียนร่วมกนั ผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมมือร่วมใจ (collaborative learning) การเรียนรู้ประสบการณ์ 
การปฏิบติังานในพ้ืนท่ี (lesson learned) และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ (sharing learning) อย่างต่อเน่ือง [7] แต่ในการปฏิบติัสร้างชุมชน 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพในปีการศึกษาท่ีผ่านมายงัไม่เป็นรูปธรรม เน่ืองจากประสบปัญหาในเร่ืองการปรับแนวคิดมุมมองในการด าเนิน 
การอย่างเป็นระบบ ในปีการศึกษา 2563 ประเทศไทยประสบปัญหาเร่ืองการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส โคโรนา 2019 (โรคโควิด 19)  
ท าให้กระทรวงศึกษาธิการมีการออกประกาศการเล่ือนเปิดเรียนของนกัเรียนทัว่ประเทศ [8] แวดวงการศึกษาของไทยไดมี้การกล่าวถึง
การน าแนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์มาใช้ในการจัดการศึกษามากข้ึน การน า “เทคโนโลยีด้านการศึกษา”หรือ 
“Educational Technology” มาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน ช่วยใหก้ารด าเนินการติดต่อส่ือสารและการสอนเป็นไปอยา่งง่ายข้ึน ในขณะ
ท่ีทั้งครูและนกัเรียนยงัตอ้งอาศยัภายในท่ีพกัของตนเองในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควดิ 19) 
 คณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ ตระหนักถึงความส าคญัของการใชเ้ทคโนโลยีการศึกษามาใชใ้นการจดัการเรียน
การสอนและการจดัการศึกษา ระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์เป็นส่วนหน่ึงของ
การพฒันานิสิตครู ทั้ งน้ี ในปีการศึกษา 2563 คณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ มีนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จ านวน 162 คน  
จะเขา้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในจ านวน 51 โรงเรียน มีอาจารยนิ์เทศใน 4 สาขาวิชาจากคณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ 
จ านวน 39 คน และมีอาจารยพ่ี์เล้ียงในโรงเรียนท่ีดูแลนิสิตทั้งส้ิน 162 คน การน าแนวคิดการสร้างชุมชนวิชาชีพครู PLC หรือ 
Professional Learning Community ผสมผสานกบัแนวคิดทางดา้นเทคโนโลยี มาใชใ้นการสร้างเครือข่ายแลกเปล่ียนความรู้



Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 
 11  (January  - April)  13  - 24  (2021)     Vol. 11, No. 1 

16 

  

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ปีที่ 11 (ฉบับที่ 1)  มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2564 

ระหว่างอาจารยนิ์เทศ อาจารยพี์่เล้ียง ทีมนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู น่าจะน าไปสู่การเปล่ียนแปลงเชิงคุณภาพทั้งดา้น
วิชาชีพ และผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียน ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงสนใจพฒันารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบ
ออนไลน์ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนและการท าวิจยัในชั้นเรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์
และพฒันศาสตร์เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันางานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ ต่อไป 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพ่ือศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานในการพฒันารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพแบบออนไลน์ เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะในการ
สอนและการท าวจิยัในชั้นเรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 
 2. เพื่อพฒันารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพแบบออนไลน์ เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะในการสอนและการท าวจิยัในชั้น
เรียน ของนิสิตฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 
 3. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพเชิงประจกัษข์องรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะ
ในการสอนและการท าวจิยัในชั้นเรียน ของนิสิตฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูท่ีพฒันาข้ึน  
 3.1 เพื่อศึกษาสมรรถนะในการสอนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  หลงัฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูผ่าน
รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพแบบออนไลน์ท่ีพฒันาข้ึน 
 3.2 เพ่ือศึกษาสมรรถนะการท าวจิยัในชั้นเรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู หลงัฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู
ผา่นรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพแบบออนไลน์ท่ีพฒันาข้ึน 
 3.3 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนิสิตฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู อาจารยนิ์เทศและอาจารยพ่ี์เล้ียงต่อชุมชนการเรียนรู้
ทางวชิาชีพแบบออนไลน์ท่ีพฒันาข้ึน 
 3.4 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนต่อการจดัการเรียนรู้ของนิสิตฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูท่ีฝึกประสบการณ์
วชิาชีพครูตามชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพแบบออนไลน์ท่ีพฒันาข้ึน 

4. เพื่อปรับปรุงรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะในการสอนและการท าวจิยัใน
ชั้นเรียน ของนิสิตฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 การวิจัยคร้ังน้ีผูว้ิจัยก าหนดขอบเขตของการวิจัย  4 ระยะ ลกัษณะของวิธีการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods 
Research) โดยประยุกต์การวิจยัและพฒันา (R&D Research and Development) ผสมผสานกบัการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Action Research :PAR) เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยวธีิการวจิยัเชิงปริมาณและวธีิการวจิยัเชิงคุณภาพ สู่กระบวนการวจิยั ดงัน้ี 
 ระยะท่ี 1 การศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐาน ความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันา แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันา
รูปแบบชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพแบบออนไลน์ (Research-R1) โดยศึกษาแหล่งข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง ทางด้านรูปแบบการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู สภาพปัจจุบนัและผลท่ีคาดหวงั  หลกัการ แนวคิดเก่ียวกบัการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ การ
สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  เทคโนโลยีการศึกษา การวิจัยในชั้นเรียน และงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง  ศึกษาสารสนเทศจาก
ผูเ้ช่ียวชาญและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองสภาพปัจจุบนัและความคาดหวงัของการพฒันารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู
แบบออนไลน์ เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะการสอนและการท าวจิยัในชั้นเรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ทั้งน้ีไดก้ าหนดผูใ้ห้
ขอ้มูลหลกัโดยสมัภาษณ์ผูบ้ริหารคณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ จ านวน 2 คน ศึกษานิเทศก ์1 คน ตวัแทนอาจารยนิ์เทศ 5 คน 
ตวัแทนอาจารยพ่ี์เล้ียง 5 คน ผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีประสบการณ์ดา้นการสอนและการวจิยัในชั้นเรียน 5 คน สมัภาษณ์เชิงลึกและสนทนา
กลุ่มนิสิตในปีการศึกษา 2562 เก่ียวกบั ผลการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูในปีการศึกษา 2562 ท่ีผา่นมา ปัญหา และ/หรือ อุปสรรค 
ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูท่ีท่ีพบ และสมรรถนะท่ีควรพฒันา  สอบถามความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันารูปแบบชุมชน
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การเรียนรู้ทางวิชาชีพครู  เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะการสอนและการท าวิจัยในชั้นเรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
คณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ โดยท าการสอบถามนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูท่ีผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูใน              
ปีการศึกษา 2562 จ านวน 184 คน จากนั้นสังเคราะห์แนวคิดเป็นกรอบแนวคิดการวิจยั เพ่ือพฒันารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทาง
วชิาชีพครูแบบออนไลน์ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนและการท าวจิยัในชั้นเรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 
 ระยะท่ี 2 การออกแบบ และพฒันารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ (Devenlopment-D1) แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
1) การร่างและพฒันารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะการสอนและการท าวจิยัในชั้นเรียน
ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2) น ารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพตน้แบบท่ีพฒันาข้ึนตรวจสอบความสมเหตุสมผล
และความเป็นไปไดใ้นการใชโ้ดยผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการศึกษาและการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูจ านวน 5 คนพร้อมทั้งปรับปรุง
แกไ้ขตน้แบบรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะการสอนและการท าวิจยัในชั้นเรียนของ
นิสิตฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 
 ระยะท่ี 3 การทดลองใช ้และศึกษาประสิทธิภาพเชิงประจกัษข์องรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ท่ี
พฒันาข้ึน (Research-R2) เป็นระยะของการน าตน้แบบรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะ
การสอนและการท าวจิยัในชั้นเรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูไปทดลองใชเ้พื่อตรวจสอบคุณภาพเชิงประจกัษข์องชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพท่ีพฒันาข้ึน ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้ดลองกระบวนการและเคร่ืองมือโดยใชแ้บบแผนการวิจยัแบบก่ึงทดลองแบบกลุ่ม
ตัวอย่างเดียว มีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (One-Group Pretest-Posttest Design) กับกลุ่มท่ีศึกษาได้แก่ นิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูประจ าปีการศึกษา 2563 จ านวน 162 คน อาจารยนิ์เทศ 39 คน อาจารยพ่ี์เล้ียง 162 คน ผูท้รงคุณวฒิุท่ีเขา้
ร่วมในชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูของนิสิต 21 คน และนักเรียนท่ีเรียนกบันิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจ านวน 4,690 คน 
จากนั้นประเมินผลจากการใชรู้ปแบบท่ีพฒันาข้ึน  
 ระยะท่ี 4 การประเมินผล ปรับปรุงรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ท่ีพฒันาข้ึน (Development-D2 ) 
ผูว้จิยัท าการสนทนากลุ่ม ผูบ้ริหารคณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ จ านวน 2 คน ศึกษานิเทศก ์1 คน ตวัแทนอาจารยนิ์เทศ 5 คน 
ตวัแทนอาจารยพ่ี์เล้ียง 5 คน ตวัแทนนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 10 คน เร่ือง ความเหมาะสมและประสิทธิภาพของรูปแบบ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพท่ีพฒันาข้ึน จากนั้ นน าผลการประเมินจากการทดลองใช้รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพท่ี
พฒันาข้ึนมาพิจารณาทบทวนเพื่อปรับปรุงชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพใหส้มบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 ผู้ให้ข้อมูลหลกั ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารคณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ จ านวน 2 คน ศึกษานิเทศก ์1 คน ตวัแทนอาจารยนิ์เทศ 
5 คน ตวัแทนอาจารยพ่ี์เล้ียง 5 คน ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ์ดา้นการสอนและการวิจยัในชั้นเรียน 5 คน นิสิตท่ีผ่านการฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพครูในปีการศึกษา 2562 จ านวน 20 คน ซ่ึงไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดใ้ชก้ลุ่มตวัอยา่งเป็นกลุ่มเดียวกบัประชากร อนัประกอบดว้ย 
 1. นิสิตฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ ใน 4 สาขาวชิา ไดแ้ก่ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ศึกษา  
สาขาวชิาภาษาองักฤษศึกษา  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ศึกษา สาขาวชิาพลศึกษาและสุขศึกษา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 
2563 จ านวน 162 คน  
 2. อาจารยพ่ี์เล้ียงของนิสิตฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู ใน 51 โรงเรียน ปีการศึกษา 2563 จ านวน 162 คน 
 3. อาจารยนิ์เทศ คณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 จ านวน 39 คน 
 4. ผูเ้ช่ียวชาญในการจดัการเรียนรู้ท่ีเป็นอาสาสมคัรผูท้รงคุณวฒิุภายในและภายนอกโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู โดยมีคุณสมบติัคือเป็นผูเ้ช่ียวชาญในดา้นการสอนและการท าวิจยัและเคยไดรั้บรางวลัทางดา้นการจดัการเรียนการสอน และ/
หรือ การท าวจิยั หรือผูบ้ริหารท่ีเตม็ใจเขา้ร่วมกลุ่ม PLC กบันิสิตฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู จ านวน 21 คน 
 5. นกัเรียนท่ีเรียนกบันิสิตฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู ทั้ง 162 คน ใน 51 โรงเรียน จ านวนนกัเรียนทั้งส้ิน 4,690 คน 



Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 
 11  (January  - April)  13  - 24  (2021)     Vol. 11, No. 1 

18 

  

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ปีที่ 11 (ฉบับที่ 1)  มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2564 

 ตวัแปรทีศึ่กษา ประกอบดว้ยตวัแปร 2 ประเภท คือ 
 1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือ รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ ส าหรับนิสิตฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพครู  
 2. ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ประกอบดว้ย  1) สมรรถนะในการสอนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู         
2) สมรรถนะในการท าวิจยัในชั้นเรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  3) ความคิดเห็นของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
อาจารยนิ์เทศและอาจารยพ่ี์เล้ียงต่อรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ท่ีพฒันาข้ึน 4) ความคิดเห็นของนกัเรียนต่อ
การจดัการเรียนรู้ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูดว้ยรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบ
ออนไลน์ท่ีพฒันาข้ึน 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจยั  จ านวน 14 ฉบบั ประกอบดว้ย 1) แบบวเิคราะห์เอกสาร เน้ือหา และต าราท่ีเก่ียวขอ้ง 2) แบบ
สัมภาษณ์ เร่ือง ความส าคัญและสภาพการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพส าหรับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะ
ศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ (ส าหรับสัมภาษณ์ผูบ้ริหารคณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์/ศึกษานิเทศก์/ตวัแทนอาจารยนิ์เทศ/
ตวัแทนอาจารยพ่ี์เล้ียง/ผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีประสบการณ์ดา้นการสอนและการวจิยัในชั้นเรียน) 3) แบบสมัภาษณ์นิสิตฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูในปีการศึกษา 2562 4) แบบสอบถามความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบ
ออนไลน์เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะการสอนและการท าวิจัยในชั้นเรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์
และพฒันศาสตร์ 5) แบบบันทึกการสร้างทีม/สมาชิกในกลุ่มชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ และแบบบันทึกการด าเนินการ  PLC  
รอบท่ี 1 – 3  และ 6) แบบบนัทึกส่ิงท่ีเรียนรู้จากการด าเนินกิจกรรมการสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ 7) แบบประเมินสมรรถนะ 
การสอนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ประเมินโดยอาจารยนิ์เทศ/อาจารยพ่ี์เล้ียง) 8) แบบประเมินตนเองเร่ืองสมรรถนะการ
สอนของนิสิตฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู (ประเมินโดยนิสิตฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู) 9) แบบประเมินสมรรถนะในการท าวจิยัใน
ชั้นเรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ประเมินโดยอาจารยนิ์เทศหรืออาจารยพ่ี์เล้ียงหรืออาจารยท่ี์อยูใ่นวงรอบ PLC) 10) 
แบบประเมินตนเองเร่ืองสมรรถนะในการท าวจิยัในชั้นเรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู (ประเมินโดยนิสิตฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู) 11) แบบประเมินงานวิจยัในชั้นเรียน (ประเมินโดยอาจารยนิ์เทศและอาจารยพ่ี์เล้ียง) 12) แบบสอบถามความคิดเห็นของ
นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารยนิ์เทศ อาจารยพ่ี์เล้ียง และอาจารยท่ี์อยู่ในกลุ่ม PLC ต่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพท่ี
พฒันาข้ึน 13) แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนต่อการจดัการเรียนรู้ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูท่ีฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูด้วยรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพท่ีพฒันาข้ึน และ 14) ประเด็นการสนทนากลุ่ม เร่ือง ความเหมาะสมและ
ประสิทธิภาพของรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพท่ีพฒันาข้ึน ซ่ึงเคร่ืองมือในการวิจัยทั้ ง 14 ฉบับได้เสนอให้ผูเ้ช่ียวชาญ
ตรวจสอบความถูกตอ้งและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และน าความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมาวเิคราะห์ค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง (Index of Item-Objective Congruency : IOC) ทั้งน้ี ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งอยูร่ะหวา่ง 0.80 - 1.00 ทุกรายการ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean: ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ()  
และการพรรณนาความ 
 ระยะเวลาทีใ่ช้ในการวจิยั เดือนเมษายน พ.ศ. 2563-ธนัวาคม พ.ศ. 2563 รวม 9 เดือน 

ผลการวจัิย 
1. ผลการศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐาน พบว่า การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community; PLC) 

เขา้มามีบทบาทและความส าคญัต่อการพฒันานิสิตครูเน่ืองจากเป็นการรวมกลุ่มการท างานของนิสิตครูกบัอาจารยพ่ี์เล้ียง อาจารย์
นิเทศ และเพื่อนครูเพื่อพัฒนาความสามารถในการจดัการเรียนการสอนและการท าวิจยัเพ่ือการพฒันาคุณภาพนักเรียนต่อไป  
การใชเ้ทคโนโลยหีรือระบบออนไลน์เขา้มาช่วยในการแลกเปล่ียนรู้จะช่วยใหก้ารติดต่อส่ือสาร และการรวมกลุ่มของนิสิต อาจารย์
พ่ีเล้ียง อาจารยนิ์เทศ และผูมี้ประสบการณ์ เป็นไปได้อย่างสะดวกมากข้ึน นโยบายของคณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์  
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ให้ความส าคญักบัการพฒันารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนิสิตใหนิ้สิตไดเ้รียนรู้จาก
ครูตน้แบบและไม่รู้สึกโดดเด่ียว ดงันั้นการวางระบบการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพครูและการท าความเขา้ใจกบันิสิตจึงเป็น
ส่ิงส าคญัท่ีจะท าให้นิสิตยอมรับและปรับตวัต่อการท างานไดดี้ยิ่งข้ึน  อาจารยนิ์เทศ อาจารยพ่ี์เล้ียง และนิสิตฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูมีความเห็นว่าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นเร่ืองท่ีโรงเรียนควรให้ความส าคญั (= 4.14,  = 0.70) โรงเรียนฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพครูควรมีการจดักิจกรรมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นประจ าอยา่งต่อเน่ือง ( = 4.11,   = 0.67) 
และผูบ้ริหารของโรงเรียนฝึกประสบการณ์มีบทบาทท่ีชดัเจนในการพฒันาชุมชนการเรี ยนรู้ในโรงเรียน (= 4.05,   = 0.74) 
นอกจากน้ีจากการศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานดา้นแนวคิด ทฤษฎี พบว่า องค์ประกอบของรูปแบบประกอบดว้ย 4 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ 
หลกัการ วตัถุประสงค์ การด าเนินการ และระบบสนับสนุน และการด าเนินการของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพประกอบดว้ย  
3 ระยะ ได้แก่ ระยะเตรียมการ ระยะการปฏิบติัการ และระยะการประเมินผล มีการใช้เทคโนโลยีช่วยในการส่ือสารและการ
รวมกลุ่มใหเ้ป็นไปอยา่งง่ายข้ึน 
 2. รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ท่ีพฒันาข้ึน ช่ือ รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์
เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะการสอนและการท าวจิยัในชั้นเรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ 
ซ่ึงไดผ้ลการประเมิน คือ 1.00 ทุกรายการ ดงัรูปท่ี 1 

 
รูปที ่1  รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพแบบออนไลน์ท่ีพฒันาข้ึน 
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 3. ผลการทดสอบประสิทธิภาพเชิงประจกัษข์องรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพแบบออนไลน์ท่ีพฒันาข้ึน ดงัน้ี 
 3.1 สมรรถนะในการสอนของนิสิต โดยรวมอยู่ในระดับสูงมาก ( = 3.61,  = 0.51) ผูว้ิจัยท าการประเมิน
สมรรถนะในการสอนนิสิตทั้ง 3 คร้ัง แต่ละคร้ังห่างกนัเป็นระยะเวลา 1 เดือน เม่ือพิจารณาสมรรถนะการสอนแยกรายดา้นจะพบวา่
ทั้งดา้นการออกแบบและวางแผนการจดัการเรียนรู้ และดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้มีแนวโนม้สูงข้ึน และมีระดบัสมรรถนะใน
การสอนอยูใ่นระดบัสูงมากในทุกดา้น ไดด้งัตารางท่ี 1 
ตารางที ่1 การประเมินสมรรถนะในการสอนของนิสิตโดยรวม 

 ผลการประเมินสมรรถนะในการสอนของนิสิต 
คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 

 แปลความ   แปลความ   แปลความ  
ดา้นการออกแบบและวาง
แผนการจดัการเรียนรู้ 

3.26 
 

สูงมาก 0.64 3.51 สูงมาก 0.53 3.62 สูงมาก 0.49 

ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 3.20 สูง 0.67 3.47 สูงมาก 0.54 3.59 สูงมาก 0.52 
โดยภาพรวม 3.23 สูง 0.66 3.49 สูงมาก 0.54 3.61 สูงมาก 0.51 

3.2 ผลการศึกษาสมรรถนะในการท าวจิยัในชั้นเรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู หลงัใชรู้ปแบบชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ท่ีพฒันาข้ึน ผูว้ิจัยเก็บขอ้มูลโดยใช้ประเมินสมรรถนะในการท าวิจยัในชั้นเรียนของนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ประเมินโดยอาจารยนิ์เทศหรืออาจารยพ่ี์เล้ียง และให้นิสิตประเมินตนเอง ผลการประเมินสมรรถนะใน
การท าวจิยัโดยรวมทั้ง 4 ดา้น เป็นดงัน้ี 
ตารางที ่2  การประเมินสมรรถนะในการท าวจิยัในชั้นเรียนของนิสิตโดยรวม 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินสมรรถนะในการท าวจิยัในชั้นเรียน 

 แปลความ  
ดา้นการก าหนดปัญหาการวจิยัในชั้นเรียน 3.13 ระดบัสูง 0.64 
ดา้นการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยั 3.04 ระดบัสูง 0.63 
ดา้นการด าเนินการวจิยัในชั้นเรียน 3.10 ระดบัสูง 0.66 
ดา้นการวเิคราะห์ขอ้มูลและรายงานผลในการวจิยัในชั้นเรียน 3.07 ระดบัสูง 0.61 
โดยภาพรวม 3.08 ระดบัสูง 0.63 

 จากตาราง 2 จะเห็นไดว้่า คะแนนการประเมินระดบัสมรรถนะในการท าวิจยัในชั้นเรียนของนิสิตโดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัสูง ( = 3.08,  = 0.63) ทั้งการประเมินจากอาจารยท่ี์ไม่ใช่การประเมินท่ีนิสิตประเมินตนเอง สอดคลอ้งกบัการประเมิน
ตนเองของนิสิต ซ่ึงดา้นท่ีไดร้ะดบัคะแนนสูงท่ีสุด คือ ด้านการก าหนดปัญหาการวิจยัในชั้นเรียน ( = 3.13,  = 0.64) รองลงมา
คือ ด้านการด าเนินการวิจัยในชั้นเรียน ( = 3.10,  = 0.66) ด้านการวิเคราะห์ขอ้มูลและรายงานผลในการวิจัยในชั้นเรียน  
( = 3.07, = 0.61) และดา้นการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยั ( = 3.04,  = 0.63) ตามล าดบั 

3.3 ความคิดเห็นโดยภาพรวมนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารยนิ์เทศ อาจารยพ่ี์เล้ียงและอาจารยท่ี์อยู่ในกลุ่ม PLC  
มีความเห็นว่ารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ท่ีพัฒนาข้ึนช่วยในการเรียนรู้ของสมาชิกในกลุ่ม PLC และ 
มีประโยชน์ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาความคิดเห็นเป็นรายดา้นพบวา่รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ท่ีพฒันาข้ึนช่วย
ในการเรียนรู้ของสมาชิกในกลุ่ม PLC ในระดบัมาก และเห็นวา่ไดรั้บประโยชน์จากกระบวนการ PLC ในระดบัมาก เช่นเดียวกนั ทั้งน้ีใน
ดา้นการเรียนรู้ของสมาชิกในกลุ่ม PLC เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่ามีความเห็นว่าการด าเนินงานตามรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทาง
วชิาชีพแบบออนไลน์ท่ีพฒันาข้ึนท าให้ไดรั้บความรู้เก่ียวกบัการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในระดบัมากเป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมา
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สองอนัดบั คือ ท าใหไ้ดรั้บการพฒันาดา้นการจดัการเรียนการสอนจากสมาชิกในกลุ่ม PLC และท าใหไ้ดเ้รียนรู้การท างานจากสมาชิกใน
กลุ่ม PLC ส าหรับด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากกระบวนการของ PLC เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่ามีความเห็นว่ากระบวนการ PLC  
เป็นกระบวนการท่ีท าให้สมาชิกไดเ้รียนรู้งานซ่ึงกนัและกนัในระดบัมากเป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมาสองอนัดบั คือ เห็นวา่กระบวนการ 
PLC เป็นกระบวนการท่ีท าใหส้มาชิกไดท้ างานร่วมกนั และท าใหค้วามสมัพนัธ์ของสมาชิกในกลุ่มดียิง่ข้ึน ตามล าดบั 

3.4 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูท่ีฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพครูดว้ยรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ท่ีพฒันาข้ึน (N = 4,690 คน) จะพบวา่ความสามารถ
ดา้นการจดัการเรียนการสอนและดา้นบุคลิกภาพของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูไดใ้นระดบัดีมากทุกรายการ โดยรายการท่ี
นักเรียนประเด็นให้คะแนนสูงสุด 3 รายการแรก คือ ครูฝึกสอนมีบุคลิคภาพความเป็นครูท่ีดี และเป็นแบบอย่างท่ีดี ( = 3.93, 
 = 0.30) ครูฝึกสอนมีการแจง้วตัถุประสงคข์องการเรียนในแต่ละคร้ังอยา่งชดัเจน ( = 3.92,   =0.33) ครูฝึกสอนมีการใชส่ื้อ
การสอนท่ีเขา้กับบทเรียน และท าให้ผูเ้รียนเรียนรู้ได้ดีข้ึน และครูฝึกสอนมีการพฒันาและปรับปรุงการเรียนการสอนอย่าง
สม ่าเสมอ ( = 3.91,  = 0.34) 

4. รูปแบบชุมชนการเรียนรู้มีความสอดคลอ้งกบับริบทและจุดเนน้ในการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูมากข้ึน 
 

สรุปและอภิปรายผล 
1. ผลการศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานพบวา่นโยบายการผลิตครูของชาติมุ่งเนน้ให้ความส าคญักบัการพฒันานิสิตนกัศึกษาครู และ

การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community; PLC) ไดเ้ขา้มามีบทบาทส าคญัต่อการผลิตนิสิตครู ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองมาจากการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เป็นการรวมกลุ่มบุคคลท่ีมีเป้าหมายเดียวกนัและมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในประเด็นท่ี
แต่ละคนใหค้วามสนใจเก่ียวกบัการพฒันาทางการศึกษาอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือใหเ้กิดการสืบเสาะแสวงหาความรู้และพฒันาการท างานอยา่ง
ต่อเน่ือง [9] ทั้ งน้ีแนวคิดเพ่ือการปฏิรูปการศึกษากระบวนทัศน์ใหม่ ให้ความส าคญักับ “กระบวนการเรียนรู้ส าคญักว่าความรู้”  
โดยแนวคิดหลกัส าคัญของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพประกอบด้วย 1) พนัธกิจต่อการเรียนรู้ขั้นสูงส าหรับนักเรียนทุกคน 2) 
ความส าคญัในการร่วมมือและร่วมแรงเพ่ือบรรลุพนัธกิจ 3) มุ่งมัน่ต่อผลลพัธ์ท่ีจะท าให้โรงเรียนสามารถตอบสนองความตอ้งการของ
นกัเรียนแต่ละคนให้แนวปฏิบติัแก่ครูและผลกัดนัให้เกิดการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง [10] การผลิตครูจึงควรมุ่งเนน้ให้นกัศึกษาฝึกหดั
ครูมุ่งการพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนเพ่ือการพฒันาผูเ้รียนเป็นส าคญั จากขอ้มูลการสัมภาษณ์อาจารยนิ์เทศ อาจารยพ่ี์เล้ียง และ
นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูท่ีไดผ้่านการฝึกประสบการณ์ก่อนหนา้น้ีพบว่า โรงเรียนท่ีผูบ้ริหารตระหนกัและให้ความส าคญักบั
การด าเนินการการสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพอยา่งเป็นระบบ จะท าให้ครูและนิสิตฝึกหัดครูเกิดความเช่ือมัน่ มัน่ใจในการพฒันา
คุณภาพการจดัการเรียนการสอนของตนเองผ่านการท างานเป็นทีมในการร่วมพฒันานวตักรรม และนิสิตฝึกหัดครูจะไดต้น้แบบจาก
การดูแลเอาใจใส่อยา่งดีจากอาจารยพ่ี์เล้ียงและทีมคุณครูท่ีอยูใ่นกลุ่ม PLC เดียวกนั นิสิตฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูจะรู้สึกไม่โดดเด่ียว 
ในการพฒันาสมรรถนะของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเวลาส่วนใหญ่ของนิสิตอยู่ในการดูแลของอาจารยพ่ี์เล้ียงท่ีโรงเรียน 
อาจารยพ่ี์เล้ียงควรท าหน้าท่ีเป็นตน้แบบ และเป็นพ่ีเล้ียงท่ีนิสิตไวใ้จ โดยอาจารยพ่ี์เล้ียงอาจจะตอ้งท าหน้าท่ีเป็นตน้แบบท่ีชดัเจนซ่ึง
เป็นหลกัการท่ีส าคญัของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนิสิตนักศึกษา ท่ีจะไดรั้บการพฒันาเป็นครูท่ีดีในอนาคตจากตน้แบบ 
(Role Model) ท่ีเป็นครูประจ าการจริง ทั้งน้ีสอดคลอ้งกบั Kuehl [11] ท่ีกล่าววา่ PLC ช่วยลดช่องวา่งการท างานระหวา่งนกัศึกษาฝึกหัด
ครูกบัผูเ้ช่ียวชาญท าใหก้ารวเิคราะห์นกัเรียนตรงเป้าหมายของการจดัการเรียนการเรียนการสอน ผูเ้ช่ียวชาญจะใหค้  าแนะน าถึงการสอน
ท่ีค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล การตรวจสอบความเขา้ใจของนกัเรียนและการวางแผนการสอนล่วงหนา้ของนกัศึกษาฝึกหัดครู 
และ ชวนพิศ อตัเนตร และคณะ [12]  กล่าวว่า ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูเป็นแนวคิดการพฒันาท่ีทุกคนไดร่้วมเรียนรู้ พฒันา
ตนเองอยา่งเท่าเทียมกนั และตามดว้ยกิจกรรมการช่ืนชมฉลองความส าเร็จ เพ่ือเติมเต็มการพฒันาสมรรถภาพการฝึกปฏิบติัการสอน
ของนกัศึกษาครูหรือจะน าไปใชใ้นการพฒันาครูประจ าการไดซ่ึ้งตอ้งอาศยัการ พร้อมใจ ยอมรับท่ีจะปรับเปล่ียนบทบาท วฒันธรรม
การท างาน การคิด ความเช่ือและเจตคติก็จะน าไปสู่การพฒันา วชิาชีพครูของประเทศไทยไดส้ าเร็จ 
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2. สมรรถนะในการสอนของนิสิต หลงัผ่านรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ท่ีพฒันาข้ึนพบวา่ สมรรถนะ
ในการสอนโดยรวมอยูใ่นระดบัสูงมาก และเม่ือพิจารณาสมรรถนะการสอนแยกรายดา้นจะพบวา่ทั้งดา้นการออกแบบและวางแผนการ
จดัการเรียนรู้ และดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้อยู่ระดบัสูงมาก และมีแนวโน้มสูงข้ึน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะกระบวนการท่ีสร้างข้ึน
พฒันามาจากแนวคิดในการออกแบบเชิงระบบซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีช่วยใหก้ารจดัการศึกษาบรรลุผลลพัธ์ตามท่ีตอ้งการ และหากเกิด
ปัญหาหรือความผิดพลาดเกิดข้ึนก็จะสามารถแกไ้ขไดต้รงจุด ท าให้การออกแบบเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยา่งต่อเน่ือง [13] 
ทั้ งน้ีรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ท่ีพฒันาข้ึน ตรวจสอบความสอดคลอ้งเชิงทฤษฎีและความเป็นไปได้ของ 
การใชก้ระบวนการดงักล่าวโดยผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงไดผ้ลการประเมิน คือ 1.00 ทุกรายการ และมีประโยชน์ในการปฏิบติั ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก
รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ท่ีพฒันาข้ึน ผูว้ิจยัไดท้ าการศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานและสภาพปัจจุบนัของการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ลกัษณะการนิเทศช่วยเหลือนิสิตของอาจารยพ่ี์เล้ียงและอาจารยนิ์เทศซ่ึงเป็นภูมิหลงัท่ีส าคญัของการพฒันา 
ประกอบกบัศึกษาหลกัการแนวคิดในการออกแบบเชิงระบบ และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพ่ือเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานใน 
การพฒันากระบวนการท่ีน าไปสู่การปฏิบติัไดจ้ริง เม่ือพิจารณาผลการประเมินสมรรถนะในการสอนของนิสิต โดยทีมท่ีปรึกษาพบวา่ 
คะแนนสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ ความสามารถในการใชภ้าษาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ระดบัเสียงและน ้ าเสียงในการสอน แผนการจดัการเรียนรู้
ความสอดคลอ้งกบัโครงการสอนหรือแผนการสอนระยะยาว และความสามารถในการใชค้  าถามท่ีเขา้ใจง่ายและชดัเจน ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะทีมท่ีปรึกษามีส่วนร่วมในกระบวนการออกแบบกิจกรรมการสอนอย่างต่อเน่ือง นิสิตไดมี้การปรึกษากบัทีมตั้งแต่การวางแผน
โครงการสอนระยะยาว ท าให้ผลการประเมินเป็นไปในระดบัท่ีทีมท่ีปรึกษาเห็นถึงคุณภาพท่ีถูกพฒันา สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
หฤทยั อนุสสรราชกิจ  และวราลี ถนอมชาติ [14] ท่ีท าการพฒันาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพดว้ยกระบวนการพฒันาบทเรียนร่วมกนั
แลว้พบวา่การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพช่วยส่งเสริมสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งได ้

ขณะเดียวกนัเม่ือพิจารณาผลการประเมินโดยไดจ้ากการประเมินตนเองของนิสิตพบว่า คะแนนสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ 
สาระการเรียนรู้เขียนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ และความเหมาะสมของส่ือการเรียนรู้ 
แสดงใหเ้ห็นถึงความมัน่ใจของนิสิตในการเขียนสาระการเรียนรู้ การก าหนดวตัถุประสงค ์และการเลือกส่ือการเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียน 
ทั้ งน้ีจากการสัมภาษณ์นิสิตพบว่า ในระยะแรกของการสอนนิสิตยงัขาดความมัน่ใจในการเขียนแผนท่ีจะเหมาะสมกบัสภาพ
ห้องเรียนท่ีแตกต่างกนั เม่ือพิจารณาจากรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึนจะเห็นว่าการด าเนินการไดแ้บ่งเป็น 3 ระยะ ไดแ้ก่ 
ระยะเตรียมการ ระยะการปฏิบติัการ ระยะการประเมินผล ซ่ึงสมรรถนะในการสอนดา้นการออกแบบและวางแผนการจดัการเรียนรู้ 
ไดถู้กวางแผนและพฒันาตั้งแต่ในช่วงระยะการเตรียมการ ซ่ึงมีการให้ความรู้สมาชิกทีมในเร่ืองการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพครู มีกระบวนการอบรมให้ความรู้ในรูปแบบของการประชุมออนไลน์ ดว้ยโปรแกรม WebEx และการสร้างทีม จากนั้นมี
การประชุมเพ่ือวางแผนการปฏิบติัการการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เป็นกระบวนการวางแผนร่วมกนัระหว่างนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู (Model Teacher) กบัสมาชิกของทีม ในการวางแผนก าหนดเป้าหมายการพฒันานักเรียน โดยนิสิตผูท้  า
หน้าท่ีเป็น Model Teacher จะเป็นผูเ้ลือกปัญหาจากการวิเคราะห์สภาพการจดัการเรียนการสอนของตนเองต่อกลุ่มสมาชิก และ
กลุ่มสมาชิกจะร่วมพิจารณาความเป็นไปไดข้องปัญหาท่ีเลือกมาด าเนินการ นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจะไดฝึ้กการวเิคราะห์
สภาพการจดัการเรียนการสอนของตนเองต่อกลุ่มสมาชิกตั้งแต่สปัดาห์แรกท่ีเขา้ไปยงัโรงเรียน จากนั้นในระยะท่ี 2 นิสิตจะไดร่้วม
ประชุมวางแผน (Planning) กิจกรรมการสอนร่วมกบัสมาชิกในทีม ก่อนท่ีจะลงมือปฏิบติัจริง (Action) จากนั้นมีการเปิดชั้นเรียน 
และทีมจะร่วมสะทอ้นผลการสอนเพ่ือการพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนการสอน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นภาพร วรเนตร
สุดาทิพย ์และคณะ [15] ท่ีกล่าววา่ การสะทอ้นการเรียนรู้จากการเปิดชั้นเรียนท าให้ครูสามารถเปล่ียนพฤติกรรมการสอนไดเ้ป็น
อย่างมากเน่ืองจากเป็นการพฒันาแบบค่อยเป็นค่อยไป แต่กระท าอย่างต่อเน่ือง เน้นการเปล่ียนแปลงชั้นเรียนเป็นส าคญั [16] 
กระบวนการท างานร่วมกนัของอาจารยพ่ี์เล้ียงและอาจารย ์สร้างความสัมพนัธ์และเขา้ใจกนัมากข้ึน กล่าวคืออาจารยพ่ี์เล้ียงได้
เรียนรู้หลกัการ ทฤษฎีและนวตักรรมในการจดัการเรียนรู้จากอาจารยนิ์เทศ ในขณะท่ีอาจารยนิ์เทศไดเ้รียนรู้ความรู้จากการปฏิบติั 
(practical knowledge) และความรู้เก่ียวกับบริบท ความเป็นพลวตัรและความซับซ้อนของห้องเรียนจากอาจารย์พ่ีเล้ียง การ
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ด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองน้ีอาศยัการใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือให้การติดต่อส่ือสารหรือการประชุมท าไดอ้ย่างรวดเร็วและลดช่องว่างการ
ท างานให้ง่ายข้ึนได้ ดังนั้นกระบวนการการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพท่ีมีลกัษณะออนไลน์จึงยิ่งส่งผลต่อการพฒันา
สมรรถนะการสอนของนิสิตได้อย่างต่อเน่ือง ดังท่ี  Suthida Kareemee and other [17] กล่าวว่า เทคโนโลยีสารสนเทศช่วย
สนบัสนุนการเรียนรู้ร่วมกนัในปัจจุบนัส่งเสริมใหส้มาชิกในกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพออนไลน์ช่วยใหผู้ค้นสามารถส่ือสาร
และแลกเปล่ียนประสบการณ์การเรียนรู้ ดังนั้นในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกนัจึงตอ้ง
พิจารณารูปแบบของกิจกรรมและคุณลกัษณะของสมาชิกเพ่ือพิจารณาวา่พวกเขาเก่ียวขอ้งกบัความรู้พ้ืนฐานในการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศหรือไม่และลกัษณะของอุปกรณ์ท่ีสมาชิกคุน้เคยและใชเ้ป็นประจ า  
 3. ผลการศึกษาสมรรถนะในการท าวจิยัในชั้นเรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลงัใชรู้ปแบบชุมชนการเรียนรู้
ทางวชิาชีพแบบออนไลน์ท่ีพฒันาข้ึน ผูว้จิยัเก็บขอ้มูลโดยใชป้ระเมินสมรรถนะในการท าวจิยัในชั้นเรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์
วชิาชีพครู ประเมินโดยอาจารยนิ์เทศหรืออาจารยพ่ี์เล้ียงหรืออาจารยท่ี์อยูใ่นวงรอบ PLC (ซ่ึงไม่ใช่การประเมินตนเอง) และใหนิ้สิต
ประเมินตนเอง ผลการประเมินสมรรถนะในการท าวิจยัโดยรวมทั้ง 4 ดา้น พบวา่คะแนนการประเมินระดบัสมรรถนะในการท า
วจิยัในชั้นเรียนของนิสิตโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง ดา้นท่ีไดร้ะดบัคะแนนสูงท่ีสุด คือ ดา้นการก าหนดปัญหาการวจิยัในชั้นเรียน 
รองลงมาคือ ดา้นการด าเนินการวจิยัในชั้นเรียน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะรูปแบบชุมชนการเรียนรู้เนน้ให้สมาชิกในทีมร่วมกนัวเิคราะห์
ปัญหาท่ีแทจ้ริงจากการจดัการเรียนการสอนเป็นหลกั และน าผลการวิเคราะห์ไปคดัสรรกลวิธีการสอนเพ่ือแกปั้ญหา เม่ือนิสิต
ด าเนินการเช่นน้ีอยา่งต่อเน่ืองจะท าใหนิ้สิตสามารถพฒันานวตักรรมการสอนของตนเองท่ีแกปั้ญหาชั้นเรียนไดต้รงจุด สอดคลอ้ง
กบัท่ี มารุต พฒัผล และคณะ [7] กล่าวว่า การพฒันาครูโดยใชแ้นวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning 
Community (PLC) ครูจะไดร่้วมกนัเรียนรู้ในส่ิงท่ีสนใจ ผา่นการลงมือปฏิบติัจริง การถอดบทเรียนและการแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ือง และส่งผลต่อคุณภาพของผูเ้รียน ซ่ึงการด าเนินการตั้งแต่เร่ิมตน้จนจบของกลุ่มผูส้อนท่ีเป็น PLC เดียวกนัเพ่ือพฒันา
ศกัยภาพการจดัการเรียนรู้สู่คุณภาพของผูเ้รียนซ่ึงเป็นกระบวนหน่ึงของกระบวนการวิจยัและพฒันา นอกจากน้ีผลการประเมิน
สมรรถนะในการท าวิจัยในชั้ นเรียนของนิสิตพบว่า ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลในการวิจัยในชั้ นเรียน และ 
ดา้นการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยั เป็นดา้นท่ีนิสิตไดร้ะดบันอ้ยกวา่ในสองดา้นแรก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะกระบวนการใน
การศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งและการวเิคราะห์ขอ้มูลเป็นกระบวนการท่ีนิสิตตอ้งลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง  

 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 
 1.1 การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นงานท่ีตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง และเป็นงานท่ีส าคญัส าหรับครูใหม่ 
การท าความเขา้ใจเก่ียวกบัประโยชน์ของการพฒันาเป็นส่ิงส าคญัท่ีตอ้งให้นิสิตฝึกหดัครูเขา้ใจถึงประโยชน์และบทบาทหนา้ท่ีก่อน
เร่ิมกระบวนการเพ่ือไม่ใหเ้กิดความคิดท่ีเห็นวา่เป็นภาระท่ีมากข้ึน ดงันั้นการสร้างความตระหนกัใหนิ้สิตฝึกหดัครูยินยอมและเตม็
ใจในการเขา้ร่วมกระบวนการจึงเป็นส่ิงท่ีพึงกระท า โดยไม่ใชก้ารบงัคบั 
 1.2 การวิจยัคร้ังน้ีมีการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศท่ีกลุ่มสมาชิกถนดัและคุน้เคยเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารช่วยใน
เร่ืองการรวมกลุ่มและประสานงาน ดงันั้นการด าเนินการตามกระบวนการในงานวจิยัน้ีอาจจะตอ้งใหที้มเป็นผูต้กลงเลือกเทคโนโลยี
ในการติดต่อส่ือสารและประชุมเองเพ่ือง่ายต่อการท าความเขา้ใจและสะดวกใจในการท างานตามกระบวนการ 
 2. ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
 2.1 การวิจยัในคร้ังน้ีมุ่งเน้นท่ีการสร้างกระบวนการท่ีให้นิสิตลงมือปฏิบติัสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแลว้วดั
สมรรถนะในการสอนและการท าวจิยัของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโดยเป็นการด าเนินการโดยภาพรวมของนิสิตในทุกสาขาวิชา 
ในการท าวิจยัในคร้ังต่อไปอาจมุ่งเนน้การพฒันากระบวนการส าหรับนิสิตเฉพาะสาขาแลว้มุ่งศึกษานวตักรรมท่ีเกิดข้ึนจากการสร้าง
ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ เพ่ือจะไดข้อ้มูลในเชิงลึกท่ีสะทอ้นผลการใชก้ระบวนการในแต่ละสาขาท่ีชดัเจน   
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 2.2 การวจิยัคร้ังน้ีมีการก าหนดระยะเวลาการด าเนินการตามกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพเป็นระยะเวลาวงรอบ
ละ 1 เดือน ในการวจิยัคร้ังต่อไป อาจใหส้มาชิกในแต่ละทีมเป็นร่วมกนัวางแผนระยะเวลาการท างานเพ่ือการปฏิบติัดว้ยตนเองมากข้ึน 
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บทคดัย่อ 
การวจิยัเชิงส ารวจคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเปรียบเทียบการจดัการสวสัดิการดา้นกีฬานนัทนาการเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอาย ุใน

เขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาลจงัหวดัเพชรบุรี ใชแ้บบสอบถามกบักลุ่มตวัอย่างผูป้ฏิบติังานดา้นกีฬานันทนาการส าหรับผูสู้งอาย ุจ  านวน 20 คน 
และกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูสู้งอาย ุจ  านวน 410 คน วเิคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบค่าที 
 ผลการวิจยัพบว่า 1) การจดัการสวสัดิการดา้นกีฬานันทนาการเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุในจังหวดัเพชรบุรี ในส่วนของ
ทรัพยากรในการจดัการอยู่ในระดบัดี (Mean=2.70, S.D.=0.52) 2) การจดัการสวสัดิการดา้นกีฬานนัทนาการเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุใน
จงัหวดัเพชรบุรี ในส่วนของกระบวนการในการจดัการอยู่ในระดบัดี (Mean=2.94, S.D.=0.45)  3) ผลการด าเนินการการจดัการสวสัดิการดา้น
กีฬานันทนาการมีประเด็นท่ีไม่มีการด าเนินการ ไดแ้ก่ การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือให้ผูสู้งอายุไดเ้ป็นตวัแทนในการแข่งขนักีฬาระหว่าง
องคก์ร และผูสู้งอายุไดฝึ้กซ้อมกีฬาเพ่ือจะไปแข่งขนั 4) ผลการเปรียบเทียบการจดัการสวสัดิการดา้นกีฬานันทนาการเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวติ
ผูสู้งอายุในภาพรวม พบว่า ในเขตเทศบาลไม่แตกต่างนอกเขตเทศบาล อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี .05 (t=1.384, p=0.199)  และคะแนนเฉล่ีย
คุณภาพชีวติผูสู้งอาย ุโดยในเขตเทศบาลจะมีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่นอกเขตเทศบาล อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 (t=3.364, p=0.001) 
 

ค าส าคัญ : การจดัการสวสัดิการ คุณภาพชีวติ ผูสู้งอาย ุ
 

Abstract  
The purpose of this survey research were to compare sports recreation welfare management for improving quality of life of the  

elderly in Phetchaburi Province between Municipality and Subdistrict  Administration Organization (SAO). Research tools were 
questionnaires. Questionnaires were sent to 20 samples of sports recreation working personnel and 410 samples of elderly. The  collected 
data were analyzed in terms of percentages, means, standard deviations and t-test at the .05 level of significantly (p < .05) 

The results were as follows; 1) Management model of sports recreation welfare for elderly’s quality of life in Phetchaburi 
Province, the overall aspect of resource management was at the good level. (Mean=2.70, S.D.=0.52)  2) Management model of sports 
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recreation welfare for elderly’s quality of life in Phetchaburi Province, the overall aspect of process management was at the  good level. 
(Mean=2.94, S.D.=0.45) 3) The sports recreation welfare operation were not operated, including budget for competition sports and training 
of elderly. 4) The overall comparison result of sports recreation welfare management between Municipality and SAO did not hav e significant 
different (t=1.384, p=0.199) but elderly’s quality of life scores found that Municipality scores were higher than SAO at the .05 level of 
significantly differences. (t=3.364, p=0.001). 

 

Keywords : Welfare Management, Quality of life, Elderly 
 
 

บทน า   
สถานการณ์ในปัจจุบนัในสังคมโลก หลายประเทศกา้วเขา้สู่สังคมผูสู้งวยัแลว้ ในปี พ.ศ. 2562 โลกของเรามีประชากร

ผูสู้งอายปุระมาณ 1,000 ลา้นคน และคาดการณ์วา่จ านวนผูสู้งอายจุะเพ่ิมเป็นสองเท่าในระยะเวลาไม่เกิน 20 ปีขา้งหนา้ ประเทศ
ไทยก็ก าลงักา้วเขา้สู่สังคมผูสู้งวยัอย่างเต็มรูปแบบเช่นกนั ในปี พ.ศ. 2561 ประเทศไทยมีประชากรทั้งหมด 66 ลา้นคน (ไม่รวม
แรงงานขา้มชาติ) ในจ านวนน้ีเป็นผูสู้งอายมุากถึง 12 ลา้นคน และคาดการณ์วา่ในอีก 20 ปีขา้งหนา้ผูสู้งอายจุะเพ่ิมจ านวนเป็น 20 
ล้านคน ในขณะท่ีประชากรวยัเด็ก และวยัท างานจะลดลงจาก 56 ล้านคน เหลือเพียง 46 ล้านคน [1] ทั้ งน้ีประเทศไทยได้
เตรียมพร้อมในการเขา้สู่สังคมผูสู้งอายตุั้งแต่ในระดบันโยบายดงัจะเห็นไดจ้ากนโยบายของรัฐบาล ท่ีไดแ้ถลงต่อรัฐสภาเม่ือวนัท่ี 
25 กรกฎาคม 2562 ท่ีไดร้ะบุถึงนโยบายหลกั และนโยบายเร่งด่วน ท่ีใหผู้สู้งอายไุดมี้คุณภาพชีวติท่ีดี ทั้งดา้นการส่งเสริมการเรียนรู้
และพฒันาทกัษะ ดา้นการพฒันาทกัษะอาชีพ ดา้นสุขภาพ ระบบสวสัดิการและการพฒันาคุณภาพชีวติ [2] นอกเหนือจากนโยบาย
ของรัฐบาลแลว้ ประเทศไทยยงัมีระบบและกลไกท่ีจะขบัเคล่ือนนโยบายท่ีเก่ียวกับผูสู้งอายุอีก ยกตวัอย่างเช่น แผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ในยทุธศาสตร์ที 1 การเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพทุนมนุษย ์ซ่ึงให้
ความส าคญัในการพฒันาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมกบัสงัคมสูงวยั [3] โดยมีแผนผูสู้งอายแุห่งชาติ ฉบบัท่ี 
2 (พ.ศ.2545 - 2564) ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2552 [4] เป็นแผนรองรับ ซ่ึงประกอบไปดว้ย 5 ยทุธศาสตร์ ไดแ้ก่ 1) ยทุธศาสตร์
ด้านการเตรียมความพร้อมของประชากรเพื่อวยัสูงอายุท่ีมีคุณภาพ 2) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู ้สูงอายุ  
3) ยุทธศาสตร์ดา้นระบบคุม้ครองทางสังคมผูสู้งอายุ 4) ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการเพ่ือการพฒันางานดา้นผูสู้งอายุอยา่ง
บูรณาการระดบัชาติ และการพฒันาบุคลากรดา้นผูสู้งอาย ุ5) ยทุธศาสตร์ดา้นการประมวล พฒันา และเผยแพร่ความรู้ดา้นผูสู้งอาย ุ
และการติดตามประเมินผลการด าเนินการตามแผนผูสู้งอายแุห่งชาติ จากขอ้มูลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ถือว่าประเทศไทยมีทั้งนโยบาย
และระบบกลไกท่ีจะขบัเคล่ือนในการดูแลคุณภาพชีวติผูสู้งอายใุหดี้ข้ึน 

จากข้อมูลสถานการณ์ผูสู้งอายุ พ.ศ.2559 ระบุว่า ผูสู้งอายุส่วนใหญ่จะมีโรคไม่ติดต่อเร้ือรังอย่างน้อย 1 โรค เช่น  
โรคความดนัโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหวัใจ และขอ้เข่าเส่ือม [5] จากขอ้มูลดงักล่าวสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ถึงแมว้า่ประเทศไทยจะมี
นโยบาย ระบบและกลไกในการพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอาย ุแต่ผลลพัธ์ท่ีไดย้งัไม่อยูใ่นระดบัท่ีดีนกั ซ่ึงโรคไม่ติดต่อดงักล่าวจะ
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของผูสู้งอาย ุเม่ือสภาวการณ์ของประเทศเป็นเช่นน้ี กิจกรรมนนัทนาการจึงเป็นส่ิงท่ีช่วยให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน เน่ืองจากเป้าหมายของนันทนาการ มีส่วนช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตหลายประการ ได้แก่ 
กระบวนการนนัทนาการจะช่วยส่งเสริม  และพฒันาคุณภาพชีวิตของบุคคล  และสังคม  กิจกรรมนนัทนาการช่วยพฒันาอารมณ์  
ความสุข  ความสามารถของบุคคล  สุขภาพและสมรรถภาพ  ส่งเสริมสุขภาพจิต  ความสมดุลของร่างกายและจิตใจ  ความสมดุลใน
การแบ่งเวลาท างาน  นันทนาการเป็นการลดความเครียด  ความวิตกกังวล  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับกลุ่มสังคมทุกระดบัวยั   
ทุกระดบัเพศ  นอกจากนั้นนนัทนาการยงัพฒันาคุณภาพชีวิตในกลุ่มประชากรทุกกลุ่ม  ไม่วา่จะเป็นกลุ่มชุมชนยากจนแออดั  ชุมชน
มัง่มี  ประชากรพิเศษ  คนพิการ  หรือกลุ่มดอ้ยโอกาสก็ตาม [6] และจากการศึกษาผลของโปรแกรมนนัทนาการท่ีมีต่อคุณภาพชีวิต
และสมรรถภาพทางกายผูสู้งอายุ พบว่า หลงัการเขา้โปรแกรมนันทนาการสมรรถภาพและคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุดีข้ึน[7] จากแผน
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ผูสู้งอายุแห่งชาติฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2545 - 2564) ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 1 พ.ศ.2552 ไดก้ าหนดยุทธศาสตร์ และมาตรการต่างๆในการ
ส่งเสริมและพฒันาผูสู้งอายุ ซ่ึงแต่ละมาตรการไดก้ าหนดองค์กรท่ีรับผิดชอบ จากการศึกษาองค์กรท่ีรับผิดชอบในเร่ืองของการ
ส่งเสริมและพฒันาผูสู้งอายไุดอ้ย่างเด่นชดัและเขา้ถึงกลุ่มผูสู้งอายท่ีุแทจ้ริง ไดแ้ก่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน(อปท.) ซ่ึงมีความ
ใกลชิ้ดกบัชุมชนมากท่ีสุด ทั้งน้ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นไดแ้บ่งเป็น 6 แห่ง ไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาลนคร 
เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล องค์กรปกครองทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ ทั้งน้ีในจงัหวดัเพชรบุรี มีรูปแบบ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ เทศบาลเมือง 2 แห่ง เทศบาลต าบล 13 แห่ง และองคก์รบริหารส่วนต าบล  69 แห่ง  

จากขอ้มูลท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ ท าให้ผูว้ิจยัตระหนกัถึงความส าคญัของผูสู้งอายท่ีุมีแนวโนม้มากข้ึนในสังคม โดยเฉพาะ
ในจงัหวดัเพชรบุรีท่ีมีผูสู้งอายคิุดเป็นร้อยละ 15.28 ซ่ึงสูงกวา่ค่าเฉล่ียประชากรผูสู้งอายใุนประเทศไทยท่ีมีจ านวนร้อยละ 14.50 [8] 
จึงมีความสนใจท่ีจะช่วยพฒันาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายใุห้ดีข้ึนจากท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั ประกอบกบัความส าคญั
ของกีฬานันทนาการท่ีจะสามารถช่วยพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกวยัได้ ดังนั้นผูว้ิจัยจึงสนใจท่ีจะท าการศึกษาวิจยั 
เร่ือง รูปแบบการจดัการสวสัดิการดา้นกีฬานนัทนาการเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวติผูสู้งอายจุงัหวดัเพชรบุรี 
 

วตัถุประสงค์ 
 เพ่ือเปรียบเทียบการจดัการสวสัดิการดา้นกีฬานนัทนาการเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอาย ุในเขตเทศบาล และนอกเขต
เทศบาลจงัหวดัเพชรบุรี 

 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี แบ่งเป็น 2 กลุ่มไดแ้ก่  

1) ผูป้ฏิบติังานดา้นการจดัการสวสัดิการดา้นกีฬานันทนาการส าหรับผูสู้งอายุ เลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) จากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินองคก์รละ 1 คน แบ่งเป็น กลุ่มเทศบาล 10 องคก์ร และกลุ่มองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล 10 องคก์ร รวมกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 20 คน 

2) ผูสู้งอายุท่ีมีส่วนร่วมในการจดัการสวสัดิการด้านกีฬานันทนาการ  ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตรของ 
Yamane [9] ใชค้่าความคลาดเคล่ือนท่ีระดบั .05 ค านวณจากประชากรผูสู้งอายใุนจงัหวดัเพชรบุรีจ านวน 86,518 คน ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง
จากการค านวณ 398 คน ผูว้ิจยัไดเ้พ่ิมกลุ่มตวัอยา่งเพ่ือป้องกนัการสูญหายของกลุ่มตวัอยา่งเป็น 500 คน ใชก้ารสุ่มตวัอยา่งโดยการ
ก าหนดสัดส่วน (Quota Sampling) โดยก าหนดจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์รละ 25 คน แบ่งเป็นกลุ่มเทศบาล 10 องคก์ร 
และกลุ่มองคก์ารบริหารส่วนต าบล 10 องคก์ร รวมจ านวนทั้งส้ิน 500 คน ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมา 410 คน คิดเป็นร้อยละ 82 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั คือ แบบสอบถามจ านวน 2 ชุด ประกอบดว้ย 
 1) แบบสอบถามชุดท่ี 1 เพ่ือศึกษาการจัดการสวสัดิการด้านกีฬานันทนาการส าหรับผู ้สูงอายุ ผู ้ตอบแบบสอบถาม  
คือ ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานสวสัดิการด้านกีฬานันทนาการ ประกอบด้วย 1) ผลการด าเนินการด้านทรัพยากรในการบริหาร  
ใน 4 ดา้น คือ ดา้นบุคลากร ดา้นการเงินและงบประมาณ ดา้นสถานท่ี วสัดุอุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวก และดา้นการจัดการ  
2) ผลการด าเนินการด้านกระบวนการบริหาร ใน 7 ด้าน คือ การวางแผน การจัดองค์กร การบริหารงานบุคคล การอ านวยการ  
การประสานงาน การรายงานผล และการจดังบประมาณ 3) ผลการด าเนินการดา้นการจดักิจกรรมนนัทนาการดา้นกีฬาท่ีเหมาะสมกบัผูสู้งอาย ุ
 2) แบบสอบถาม ชุดท่ี 2 เพื่อศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุ ปรับปรุงจากเคร่ืองช้ีวดัคุณภาพชีวิตขององคก์าร
อนามยัโลกชุดยอ่ ฉบบัภาษาไทย (WHOQOL-BREF-THAI) [10] แบ่งเป็น 4 ดา้น คือ ดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นความสัมพนัธ์
ทางสงัคม และดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 3) ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือโดย น าเคร่ืองมือเสนอต่อผูท้รงคุณวฒิุ จ านวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา 
(Content Validity) โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามแต่ละขอ้กบัจุดประสงค์ (item objective congruence; IOC) ไดค้่า
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ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามแต่ละขอ้กบัจุดประสงค ์อยูร่ะหวา่ง 0.67 – 1.00 และน าเคร่ืองมือทั้ง 2 ชุด ไปทดลองใช ้(Try Out) 
เพ่ือหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยแบบสอบถามชุดท่ี 1 ทดลองใชก้บั ผูป้ฏิบติังานดา้นกีฬานันทนาการในองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินอ่ืน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 5 คน เพ่ือวดัค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม ผลการวเิคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ดว้ย
สัมประสิทธ์ิอลัฟ่า (Alpha Coefficient) ไดค้่า  α = 0.96 และแบบสอบถามชุดท่ี 2 ทดลองใชก้บัผูสู้งอายจุ  านวน 20 คน เพ่ือวดัค่าความ
เช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม ผลการวเิคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ดว้ยสัมประสิทธ์ิอลัฟ่า (Alpha Coefficient) ไดค้่า  α = 0.84 
 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยผลการด าเนินการดา้นทรัพยากรในการบริหาร ผลการด าเนินการดา้นกระบวนการบริหาร และ
ขอ้มูลคุณภาพชีวติผูสู้งอาย ุมาวเิคราะห์ดว้ยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และผลการด าเนินการดา้น
การจดักิจกรรมนนัทนาการดา้นกีฬาท่ีเหมาะสมกบัผูสู้งอาย ุน ามาวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าร้อยละ  
 น าขอ้มูลท่ีผลการด าเนินการดา้นทรัพยากรในการบริหาร ผลการด าเนินการดา้นกระบวนการบริหาร และขอ้มูลคุณภาพ
ชีวิตผูสู้งอาย ุมาเปรียบเทียบความแตกต่างของรูปแบบการจดัการสวสัดิการดา้นกีฬานนัทนาการเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ
ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาลโดยใชก้ารทดสอบค่าที 
 ขั้นตอนของการวจิยั 1) ศึกษา คน้ศึกษา คน้ควา้ รวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร หนงัสือ ต ารา และรายงานการวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง
เพ่ือก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 2) ศึกษาทฤษฎี และกรอบแนวคิดในการวิจัยเพื่อสร้างเคร่ืองมือ 3) ตรวจสอบคุณภาพ
เคร่ืองมือ 4) น าเคร่ืองมือไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งจริง 5) น าขอ้มูลท่ีไดม้าท าการวเิคราะห์ และแปลผลของขอ้มูล 
 

ผลการวจัิย 
 กลุ่มตวัอย่างผูป้ฏิบติังานดา้นการจดัการสวสัดิการด้านกีฬานันทนาการส าหรับผูสู้งอายุในเขตเทศบาล เป็นเพศชาย
จ านวน 3 คน (ร้อยละ 30) และเป็นเพศหญิงจ านวน 7 คน (ร้อยละ 70) ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างานดา้นนันทนาการ
มากกวา่ 5 ปี (ร้อยละ 60) และส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างานดา้นผูสู้งอายมุากกวา่ 5 ปี (ร้อยละ 60) 

กลุ่มตวัอยา่งผูป้ฏิบติังานดา้นการจดัการสวสัดิการดา้นกีฬานนัทนาการส าหรับผูสู้งอายนุอกเขตเทศบาล เป็นเพศหญิง
จ านวน 10 คน (ร้อยละ 100) ทุกคนมีประสบการณ์ในการท างานดา้นนนัทนาการมากกวา่ 5 ปี (ร้อยละ 100) และมีประสบการณ์ใน
การท างานดา้นผูสู้งอายมุากกวา่ 5 ปี  และ 3 – 5 ปี จ านวนเท่ากนั (ร้อยละ 50) 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ระดบัความคิดเห็นของผูป้ฏิบติังานดา้นการจดัการสวสัดิการดา้นกีฬานนัทนาการส าหรับผูสู้งอาย ุ
ในส่วนของทรัพยากรการจดัการ พบว่า 1) ระดบัความคิดเห็นของผูป้ฏิบติังานดา้นการจดัการสวสัดิการดา้นกีฬานันทนาการ
ส าหรับผูสู้งอายุ ในเขตเทศบาล อยู่ในระดับดี โดยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 2.80 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.74 2)  
ระดบัความคิดเห็นของผูป้ฏิบติังานดา้นการจดัการสวสัดิการดา้นกีฬานนัทนาการส าหรับผูสู้งอาย ุนอกเขตเทศบาล อยูใ่นระดบัดี 
โดยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 2.59 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.30 ตามตารางท่ี 1 
ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น เก่ียวกับทรัพยากรการจดัการสวสัดิการกีฬานันทนาการ 
เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติผูสู้งอาย ุ

ทรัพยากรการจดัการ 
ในเขตเทศบาล 
จ านวน 10 

นอกเขตเทศบาล 
จ านวน 10 

Mean S.D. ระดบั Mean S.D. ระดบั 
ค่าเฉล่ียรวมดา้นทรัพยากรการจดัการ 2.80 .74 ดี 2.59 .30 ดี 

 ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียความคิดเห็นของผูป้ฏิบติังานดา้นการจดัการสวสัดิการดา้นกีฬานนัทนาการส าหรับ
ผูสู้งอาย ุในส่วนของทรัพยากรการจดัการ ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .05 
จ านวน 4 ขอ้ ตามตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความคิดเห็น และผลการทดสอบความแตกต่าง เก่ียวกบัทรัพยากรการจดัการ
สวสัดิการกีฬานนัทนาการเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวติผูสู้งอาย ุ(เฉพาะขอ้ท่ีมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .05) 

ทรัพยากรการจดัการ 
ในเขตเทศบาล 
จ านวน 10 

นอกเขตเทศบาล 
จ านวน 10 T Sig 

Mean S.D. ระดบั Mean S.D. ระดบั 
1 . ผู ้ท่ีปฏิบัติงานด้านนันทนาการมีวุฒิ
การศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกับนันทนาการ หรือ
ผูสู้งอาย ุ

2.90 .88 ดี 1.50 .53 พอใช ้ 4.332* < .001 

2. มีสถานท่ีในการจดักิจกรรมนนัทนาการ
อยา่งเพียงพอ และเหมาะสม 

3.30 .48 ดี 2.00 .00 พอใช ้ 8.510* < .001 

3. มีสถานท่ีจอดรถบริเวณใกล้เคียงกับ
สถานท่ีจัดกิจกรรม เ พียงพอกับความ
ตอ้งการของผูม้าใชบ้ริการ 

3.30 .48 ดี 2.50 .53 ดี 3.539* .002 

4.  มีการก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน
เพื่ อ ให้ ง าน เ ป็นไปตามแผนงานและ
โครงการท่ีก าหนดไว ้

3.30 .48 ดี 2.50 .52 ดี 3.539* .002 

 * p < .05 
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ระดบัความคิดเห็นของผูป้ฏิบติังานดา้นการจดัการสวสัดิการดา้นกีฬานนัทนาการส าหรับผูสู้งอาย ุ
ในส่วนของกระบวนการจัดการ พบว่า 1) ระดับความคิดเห็นของผูป้ฏิบัติงานด้านการจัดการสวสัดิการด้านกีฬานันทนา 
การส าหรับผู ้สูงอายุ ในเขตเทศบาล อยู่ในระดับดี โดยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.06 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.69   
2) ระดบัความคิดเห็นของผูป้ฏิบติังานดา้นการจดัการสวสัดิการดา้นกีฬานนัทนาการส าหรับผูสู้งอาย ุนอกเขตเทศบาล อยูใ่นระดบัดี 
โดยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 2.81 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.20  ตามตารางท่ี 3 
ตารางที่ 3 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น เก่ียวกับกระบวนการจัดการสวสัดิการกีฬานันทนาการ 
เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติผูสู้งอาย ุ

กระบวนการจดัการ 
ในเขตเทศบาล 
จ านวน 10 

นอกเขตเทศบาล 
จ านวน 10 

Mean S.D. ระดบั Mean S.D. ระดบั 
ค่าเฉล่ียรวมดา้นกระบวนการจดัการ 3.06 .69 ดี 2.81 .20 ดี 

 ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียความคิดเห็นของผูป้ฏิบติังานดา้นการจดัการสวสัดิการดา้นกีฬานนัทนาการส าหรับ
ผูสู้งอาย ุในส่วนของกระบวนการการจดัการ ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .05 
จ านวน 7 ขอ้ ตามตารางท่ี 4 
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ตารางที่ 4 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความคิดเห็น และผลการทดสอบความแตกต่าง เก่ียวกบักระบวนการการจดัการ
สวสัดิการกีฬานนัทนาการเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวติผูสู้งอาย ุ(เฉพาะขอ้ท่ีมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .05) 

กระบวนการการจดัการ 
ในเขตเทศบาล 
จ านวน 10 

นอกเขตเทศบาล 
จ านวน 10 T Sig 

Mean S.D. ระดบั Mean S.D. ระดบั 
1 . มีการปฏิบัติงานตามแผนงาน โดยมี 
การจดัล าดบัความส าคญัของงาน 

3.30 .48 ดี 2.00 .00 พอใช ้ 8.510* < .001 

2 . จัดให้มีแผนภูมิแสดงสายการบังคับ
บญัชาไวอ้ยา่งชดัเจน 

3.30 .48 ดี 2.50 .53 ดี 3.539* .002 

3. มีการมอบบทบาทหนา้ท่ีใหแ้ก่ผูรั้บผิดชอบ
ในต าแหน่งต่าง ๆ  ลงไปตามสายงาน 

3.30 .48 ดี 2.50 .53 ดี 3.539* .002 

4. มีการก าหนดขอบเขตของแต่ละงานอยา่ง
ชดัเจน 

3.30 .48 ดี 2.50 .53 ดี 3.539* .002 

5. การรายงานผลเป็นไปอยา่งทัว่ถึงในทุกระดบั 3.30 .48 ดี 3.00 .00 ดี 3.539* .002 
6. มีการจดัสรรงบประมาณอยา่งทัว่ถึงเพียงพอ 3.30 .48 ดี 2.50 .53 ดี 3.539* .002 
7. มีการวางแผนร่วมกันของฝ่ายต่างๆใน
การใชง้บประมาณ 

3.30 .48 ดี 2.50 .53 ดี 3.539* .002 

* p < .05 
 ผลการเปรียบเทียบการจัดการสวสัดิการด้านกีฬานันทนาการเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุในภาพรวม พบว่า  
ในเขตเทศบาลไม่แตกต่างนอกเขตเทศบาล อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ตามตารางท่ี 5 
ตารางที่ 5 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความคิดเห็น และผลการทดสอบความแตกต่าง การจดัการสวสัดิการดา้นกีฬา
นนัทนาการเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติผูสู้งอายใุนภาพรวม 

การจดัการสวสัดกิารด้านกฬีานันทนาการ
เพ่ือพฒันาชีวติผู้สูงอายุ 

ในเขตเทศบาล 
จ านวน 10 

นอกเขตเทศบาล 
จ านวน 10 T Sig 

Mean S.D. ระดบั Mean S.D. ระดบั 
การจดัการสวสัดิการดา้นกีฬานันทนาการ
เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติผูสู้งอายใุนภาพรวม 

2.61 .49 ดี 2.39 .03 พอใช ้ 1.384 .199 

* p < .05 
ผลการด าเนินการการจดักิจกรรมนนัทนาการดา้นกีฬาส าหรับผูสู้งอาย ุดงัน้ี 

 1) การด าเนินการของพ้ืนท่ีในเขตเทศบาล มีการด าเนินการมากกวา่พ้ืนท่ีนอกเขตเทศบาล มี 3 ประเด็น ไดแ้ก่ ห้องเรียน 
หรือสถานท่ีส าหรับการเรียนการสอนกีฬา/ออกก าลงักายส าหรับผูสู้งอายโุดยเฉพาะ งบประมาณส าหรับ ให้ความรู้ดา้นกีฬา/ออก
ก าลงักาย ส าหรับผูสู้งอายโุดยเฉพาะ และจดัสถานท่ีใหผู้สู้งอายไุดเ้ล่นกีฬา/ออกก าลงักาย อยา่งอิสระ 
 2) การด าเนินการของพ้ืนท่ีในเขตเทศบาล มีการด าเนินการเท่ากบัพ้ืนท่ีนอกเขตเทศบาล มี 5 ประเด็น ไดแ้ก่ การอบรมให้
ความรู้เก่ียวกบัการออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพส าหรับผูสู้งอายกิุจกรรมท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเสริมสร้างสุขภาพผูสู้งอาย ุโดยไม่เก็บ
ค่าใชจ่้าย มีชมรมของผูสู้งอายท่ีุเก่ียวขอ้งกบักีฬา / ออกก าลงักาย สนบัสนุนงบประมาณเพ่ือใหผู้สู้งอายไุดเ้ป็นตวัแทนในการแข่ง
กีฬาระหวา่งองคก์ร และผูสู้งอายไุดฝึ้กซอ้มกีฬาเพ่ือท่ีจะไปแข่งขนั 
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 3) การด าเนินการของพ้ืนท่ีนอกเขตเทศบาล มีการด าเนินการมากกวา่พ้ืนท่ีในเขตเทศบาล มี 6 ประเด็น ไดแ้ก่ การสอน
ทกัษะกีฬาใหก้บัผูสู้งอายเุป็นประจ า สนบัสนุนใหผู้สู้งอายจุดัตั้งชมรมท่ีเก่ียวขอ้งกบักีฬา / ออกก าลงักาย การรวมกลุ่มเป็นประจ า
ของผูสู้งอาย ุในการเล่นกีฬา / ออกก าลงักาย จดัการแข่งขนักีฬาส าหรับผูสู้งอายใุนพ้ืนท่ี เป็นประจ าอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง ผูสู้งอายุ
ใหค้วามร่วมมือในการแข่งกีฬาภายในพ้ืนท่ี และจดัใหมี้ผูฝึ้กสอนกีฬาในการแข่งขนั 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ค่าเฉล่ียของคะแนนคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุในเขตเทศบาล อยู่ในระดบัปานกลาง (70.29) และ
ค่าเฉล่ียของคะแนนคุณภาพชีวติผูสู้งอายนุอกเขตเทศบาล อยูใ่นระดบัปานกลาง (67.22) 
 และผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียคะแนนคุณภาพชีวติผูสู้งอาย ุในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงัตารางท่ี 6  
ตารางที ่6 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัคุณภาพชีวติ และผลการทดสอบความแตกต่าง คะแนนคุณภาพชีวติผูสู้งอาย ุ

กระบวนการการจดัการ 
ในเขตเทศบาล 
จ านวน 10 

นอกเขตเทศบาล 
จ านวน 10 T Sig 

Mean S.D. ระดบั Mean S.D. ระดบั 
คะแนนคุณภาพชีวติผูสู้งอาย ุ 70.29 7.71 ปาน 

กลาง 
67.22 10.52 ปาน 

กลาง 
3.364* .001 

 * p < .05 
 

อภิปรายผล 
 จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูล และสรุปผลการวจิยัเร่ืองการเปรียบเทียบการจดัการสวสัดิการดา้นกีฬานนัทนาการเพ่ือพฒันา
คุณภาพชีวติผูสู้งอาย ุจงัหวดัเพชรบุรี ผูว้จิยัอภิปรายผลการวจิยัตามวตัถุประสงคก์ารวจิยัในประเด็นท่ีส าคญั ดงัน้ี 
 ทรัพยากรการจัดการสวัสดิการด้านกีฬานันทนาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ระดบัความคิดเห็นของผูป้ฏิบติังาน
ดา้นกีฬานันทนาการส าหรับผูสู้งอายุ ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล ในภาพรวมอยู่ในระดบัดีทั้งสองส่วน (Mean = 2.80 และ 
2.59 ตามล าดบั) จะเห็นไดว้า่หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีในการจดักิจกรรมกีฬานนัทนาการเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตผูสู้งอาย ุให้ความส าคญั
กบัทรัพยากรในการบริหารจดัการ ทั้งน้ีเกิดจากความตอ้งการของผูสู้งอายุในการจดักิจกรรมนันทนาการ ซ่ึงมีความจ าเป็นต้องมี
ทรัพยากรในการจดัการ เพ่ือให้จดักิจกรรมไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของทวีศกัด์ิ สวา่งเมฆ [11] ซ่ึงไดศึ้กษา
ความตอ้งการการจดักิจกรรมนนัทนาการของผูสู้งอายใุนกรุงเทพมหานคร พบวา่ ดา้นบุคลากรในการจดักิจกรรม และดา้นสถานท่ีและ
ส่ิงอ านวยความสะดวก เป็นด้านท่ีผูสู้งอายุมีความต้องการอยู่ในระดับมาก ดังนั้ นในการด าเนินการจัดการสวสัดิการด้านกีฬา
นนัทนาการเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวติผูสู้งอาย ุจึงมีความจ าเป็นท่ีจะส่งเสริมในประเด็นของทรัพยากรในการจดัการ 

กระบวนการในการจัดการสวัสดิการด้านกีฬานันทนาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ระดับความคิดเห็นของ
ผูป้ฏิบติังานฯ ทั้งในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาลมีความคิดเห็นในดา้นกระบวนการในการจดัการสวสัดิการกีฬานนัทนาการ
ส าหรับผูสู้งอายอุยูใ่นระดบัดี แสดงให้เห็นวา่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดใ้ห้ความส าคญักบักระบวนการในการบริหารจดัการ
สวสัดิการท่ีจดัใหก้บัผูสู้งอาย ุดงัท่ีศศิพฒัน์ ยอดเพชร [12] ไดก้ล่าวถึงบทบาทของทอ้งถ่ินท่ีมีต่อผูสู้งอาย ุท่ีก าหนดอ านาจหนา้ท่ีให้
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกระดบัตอ้งจดับริการสาธารณะในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ และรัฐยงัมีหนา้ท่ีในการจดัสวสัดิการให้กบั
ผูสู้งอายุ ซ่ึงหน่ึงในการบริการสังคมท่ีตอ้งจดัให้ผูสู้งอายุไดแ้ก่นันทนาการ มูลนิธิสถาบนัวิจยัและพฒันาผูสู้งอายุไทย ไดเ้สนอ
แนวทางในอนาคต เพ่ือสร้างศกัยภาพองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในงานผูสู้งอาย ุโดยใหค้วามส าคญักบักระบวนการในการบริหาร
จดัการ โดยใชช่ื้อว่าวงเดือนล าดวน โดยเป็นกระบวนการท่ีปรับจากวงจรคุณภาพ PDCA แบ่งเป็น 6 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การก าหนด



Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 
 11  (January  - April)  25  - 34  (2021)     Vol. 11, No. 1 

32 

  

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ปีที่ 11 (ฉบับที่ 1)  มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2564 

ประเด็นปัญหา การก าหนดแผนงาน/วธีิการแกไ้ขปัญหา การด าเนินงาน/ปฏิบติังาน การตรวจติดตาม การประเมินผล และการปรับแก ้
ทั้งน้ีเม่ือครบวงรอบแลว้ก็จะยอ้นกลบัมาท่ีการก าหนดประเด็นปัญหาข้ึนอีกคร้ังหน่ึงต่อไปไม่รู้จบ เพ่ือการพฒันางานท่ีย ัง่ยนื [13] 

การเปรียบเทยีบการจดัการสวสัดกิารกฬีานันทนาการเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวติผู้สูงอายุ ผลการทดสอบความแตกต่างของ
การจัดการสวสัดิการกีฬานันทนาการในภาพรวมพบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี .05 แต่เม่ือพิจารณาใน
รายละเอียด ทั้งดา้นทรัพยากร และกระบวนการการจดัการ พบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีอยูใ่นเขตเทศบาลมีคะแนนเฉล่ียท่ีสูง
กวา่ นอกเขตเทศบาล ทั้งน้ีเม่ือดูรายละเอียดเป็นรายขอ้ จะพบวา่ประเด็นท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีไม่ไดมี้สถานะเป็นเทศบาล
จะมีคะแนนเฉล่ียต ่ากว่า ได้แก่ บุคลากรท่ีไม่ตรงวุฒิการศึกษา สถานท่ีและอุปกรณ์ การจัดองค์กร และการจัดงบประมาณ  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ณัฏฐพล แพ่งเกษร [14] องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีขนาดต่างกนัจะมีปัญหาการด าเนินงานดา้นกีฬา ไดแ้ก่  
ดา้นการสนบัสนุนบุคากรดา้นกีฬาจากหน่วยงานของรัฐ และการสนบัสนุนเก่ียวกบัอุปกรณ์และสถานท่ีดา้นกีฬาจากหน่วยงานของรัฐ  
 ผลการด าเนินการด้านการจัดกิจกรรมนันทนาการด้านกีฬาส าหรับผู้สูงอายุ จากผลการด าเนินการดา้นการจดักิจกรรม
นนัทนาการดา้นกีฬาส าหรับผูสู้งอาย ุท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษา พบวา่มีบางประเด็นท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ืนทั้งในเขตเทศบาล และ
นอกเขตเทศบาลไม่มีการด าเนินการตามกรอบแนวคิดของรูปแบบการจดัการกีฬานนัทนาการ ไดแ้ก่ การสนบัสนุนงบประมาณ
เพื่อใหผู้สู้งอายไุดเ้ป็นตวัแทนในการแข่งขนักีฬาระหวา่งองคก์ร และผูสู้งอายไุดฝึ้กซอ้มกีฬาเพ่ือจะไปแข่งขนั ซ่ึงทั้ง 2 ขอ้น้ีอยูใ่น
ดา้นของการแข่งขนักีฬาภายนอก สาเหตุท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไม่ไดมี้การเตรียมการจดัให้บริการในการแข่งขนักีฬา
ภายนอกเน่ืองจากกิจกรรมดังกล่าวจะอยู่นอกเหนือการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ทั้ งน้ีประเทศไทยได้มี
หน่วยงานหลกัท่ีจะช่วยส่งเสริมการแข่งขนักีฬาส าหรับผูสู้งอาย ุไดแ้ก่ การกีฬาแห่งประเทศไทย กรมพลศึกษา 

ระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จากผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ พบวา่ คะแนนคุณภาพ
ชีวิตผูสู้งอายใุนเขตเทศบาลมีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่ผูสู้งอายท่ีุอาศยัอยูน่อกเขตเทศบาล เป็นผลมาจากในการจดัการท่ีแตกต่างกนัทั้ง
ในดา้นทรัพยากร ดา้นกระบวนการ และผลการด าเนินงานการจดักิจกรรมนนัทนาการดา้นกีฬาเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอาย ุ 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบันยันา หนัมี [15] ท่ีไดก้ล่าววา่ สภาพการด าเนินงานดา้นกีฬาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีควรปรับปรุงอยา่งยิ่ง
คือ ดา้นการจดัองคก์ร ดา้นการวางแผน ดา้นการอ านวยการ และดา้นการรายงานผล ทั้งน้ี จากความแตกต่างในการจดัการท่ีต่างกนั 
ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของผูสู้งอายมีุความแตกต่างกนัดว้ย จะเห็นไดว้า่การจดัการสวสัดิการกีฬานนัทนาการเพ่ือผูสู้งอาย ุจะส่งผล
ต่อคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ จึงเป็นเร่ืองส าคญัท่ีจะตอ้งพฒันารูปแบบการจดัสวสัดิการกีฬานนัทนาการให้เหมาะสมกบับริบทของ
ผูสู้งอายใุนแต่ละพ้ืนท่ี 

 

สรุปผลการวจิยั 
ความคิดเห็นของผูป้ฏิบัติงานสวสัดิการด้านกีฬานันทนาการส าหรับผูสู้งอายุ ถึงทรัพยากรการจัดการ กระบวน 

การจัดการ และคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ สามารถสรุปได้ ดังน้ี 1) ระดับความคิดเห็นของผูป้ฏิบัติงานฯ ในเขตเทศบาล และ 
นอกเขตเทศบาล ดา้นทรัพยากรการจดัการ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัดี 2) ระดบัความคิดเห็นของผูป้ฏิบติังานฯ ในเขตเทศบาล และ
นอกเขตเทศบาล ดา้นกระบวนการการจดัการ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัดี 3) ค่าเฉล่ียของคะแนนคุณภาพชีวติผูสู้งอายใุนเขตเทศบาล 
และนอกเขตเทศบาล อยูใ่นระดบัปานกลาง  

ผลการด าเนินการการจดัการสวสัดิการดา้นกีฬานันทนาการมีประเด็นท่ีไม่มีการด าเนินการ ไดแ้ก่ การสนับสนุนงบ
ประมาณเพ่ือใหผู้สู้งอายไุดเ้ป็นตวัแทนในการแข่งขนักีฬาระหวา่งองคก์ร และผูสู้งอายไุดฝึ้กซอ้มกีฬาเพ่ือจะไปแข่งขนั 

ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียความคิดเห็นของผู ้ปฏิบัติงานด้านกีฬานันทนาการส าหรับผู ้สูงอายุ และ 
ความแตกต่างของค่าเฉล่ียคะแนนคุณภาพชีวติผูสู้งอาย ุในระหวา่งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล พบวา่การจดัการสวสัดิการ
ดา้นกีฬานนัทนาการเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอาย ุในเขตเทศบาลสูงกวา่นอกเขตเทศบาล อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ไดแ้ก่ 
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ดา้นทรัพยากรในการจดัการ 4 ขอ้ ดา้นกระบวนการการจดัการ 7 ขอ้ และคะแนนเฉล่ียคุณภาพชีวติผูสู้งอาย ุโดยในเขตเทศบาลจะ
มีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่นอกเขตเทศบาล อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 

 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในด้านการบริหาร 

 1. องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีขนาดแตกต่างกนัควรให้ความส าคญักบัผูสู้งอายุด้วยการจดัสรรทรัพยากรในการ
บริหารจดัการใหเ้ท่าเทียมกนั เน่ืองจากผูสู้งอายใุนทอ้งถ่ินมีความตอ้งการการบริการเช่นเดียวกนั 
 2. องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ควรให้ความส าคญักับวุฒิการศึกษาของผูป้ฏิบติังานท่ีเหมาะสมกับการจดักิจกรรม
นนัทนาการส าหรับผูสู้งอายใุนชุมชน 
 3. หน่วยงานท่ีเป็นหลกัดา้นกีฬา และการออกก าลงักาย เช่น การกีฬาแห่งประเทศไทย กรมพลศึกษา สถาบนัอุดมศึกษา 
ควรมีส่วนร่วมในการด าเนินการดา้นกีฬานนัทนาการส าหรับผูสู้งอายใุนชุมชน 
 4. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ควรหางบประมาณเพ่ิมเติมจากองคก์รเอกชน เพ่ือแกปั้ญหางบประมาณจากภาครัฐท่ีจ ากดั 

ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ปฏิบัตงิาน 
 1. ผูป้ฏิบติังานดา้นนนัทนาการผูสู้งอาย ุควรมีวฒิุการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบันนัทนาการ 
 2. หากผูป้ฏิบติังานไม่มีวฒิุการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบันนัทนาการ ควรจะไดรั้บการพฒันาความรู้เพ่ิมเติมอยา่งเป็นรูปธรรม 
เช่น ศึกษาต่อ การอบรมหลกัสูตรระยะสั้น 

ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
 1. ผลการวิจยัคร้ังน้ีเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการจดัการสวสัดิการดา้นกีฬาเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ ขอ้มูลท่ีได้
นั้นเป็นเพียงขอ้มูลพ้ืนฐานเพ่ือท่ีจะน าไปใชใ้นการวิจยัต่อไป ดงันั้นจึงควรศึกษาวิจยัเพ่ือพฒันารูปแบบในการจดัการสวสัดิการ
ดา้นกีฬาเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวติผูสู้งอายท่ีุเหมาะสมกบับริบทในแต่ละพ้ืนท่ี 
 2. การพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายใุนทอ้งถ่ิน เกิดจากความร่วมมือของภาคีในพ้ืนท่ีหลายส่วน เช่น โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล โรงพยาบาล ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั ส านักงานหลกัประกนัสุขภาพเขตพ้ืนท่ี อสม. ชมรมผูสู้งอายุ ดงันั้น 
จึงควรมีการท าวจิยัท่ีครอบคลุมภาคีทุกส่วน เพ่ือใหไ้ดผ้ลการวจิยัท่ีเกิดประโยชน์มากยิง่ข้ึน 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาบริบทชุมชนเก่ียวกบัการดูแลผูสู้งอายุในชุมชน 2) ศึกษาปัญหาและความตอ้งการของ

ผูสู้งอายุและผูดู้แลผูสู้งอายุต่อการจดัสวสัดิการชุมชน 3) เสนอแนะแนวทางการจดัสวสัดิการชุมชน กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ผูสู้งอายุ ผูดู้แล
ผูสู้งอายุ และกลุ่มผูน้ าชุมชน จ านวน 121 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั  วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ผลการศึกษา พบว่าดา้นบริบทการดูแลผูสู้งอายุของชุมชนต าบลล าเหย มีผูน้  าชุมชนท่ีมีภาวะความเป็นผูน้ าท่ีดี ใส่ใจความเป็นอยู่
ของคนในชุมชน มีชมรมผูสู้งอายุท่ีท  าให้ผูสู้งอายุสามารถท ากิจกรรม ดา้นผูดู้แลผูสู้งอายุให้การดูแลช่วยเหลือผูสู้งอายุอย่างทัว่ถึง ไม่ปล่อย
ให้มีผูสู้งอายุอาศยัอยู่เพียงคนเดียวตามล าพงั และมีเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ ท่ีท  าให้ผูสู้งอายดุ  ารงอยูไ่ดต้ามอตัภาพ และท าให้ผูสู้งอายุมีชีวิตความ
เป็นอยูดี่ข้ึน  
 ดา้นปัญหาและความตอ้งการของผูสู้งอายุ และผูท่ี้ดูแลผูสู้งอายุ พบว่า 1) ผูสู้งอายุส่วนมากมีปัญหาเร่ืองสุขภาพ และการเจบ็ป่วย 
2) ผูสู้งอายุในชุมชนเม่ือเจ็บป่วย ไม่มีกองทุน กลุ่มองค์กรให้การดูแล 3) ผูสู้งอายุตอ้งการจัดตั้งกองทุนสวสัดิการส าหรับผูสู้งอายุเพ่ือ
ประโยชน์ต่อผูสู้งอาย ุ
 ส าหรับขอ้เสนอแนะในการจดัสวสัดิการชุมชนพบวา่ ผูสู้งอายมีุความตอ้งการใหจ้ดัตั้งกลุ่ม หรือกองทุนดูแลผูสู้งอายุ และตอ้งการ
ใหมี้การจดัตั้งกองทุนการเงินส าหรับผูสู้งอาย ุหรือแมแ้ต่ความตอ้งการในเร่ืองของอาชีพและรายได ้
 

ค าส าคัญ : การดูแลผูสู้งอายุ ผูสู้งอาย ุปัญหาและความตอ้งการของผูสู้งอายุ การจดัสวสัดิการชุมชน 
 

Abstract  
The research aimed to: 1) study community context related to the group of elders, 2) study problems and needs of the elders a nd 

the group of elderly caregivers, and 3) propose community welfare establishment.  One hundred twenty-one samples consisted of the elderly 
group, the elderly caregivers and community leaders. In the present study, questionnaires were employed as main research inst ruments, and 
data was analyzed using percentage, mean and standard deviation. 
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The study found that community leaders had a good leadership and paid attention to the well -being of the community. There was 
an elderly club which gave the group of elders a place to do activities. Regarding to the elderly careg ivers, the elders were thoroughly looked 
after, not allowing the elders to live alone. All elders have received the allowances that helped them live according to pers onal circumstances. 
Furthermore, the allowances can help them live a better life. 

Problems and needs of the elderly group and the group of caregivers were as follows: 1) most of the elders had health problems 
and illness, 2) when elders were sick, there were no funds or organizations to provide them care and support, and 3) the elde rs desired to 
establish a welfare fund to benefit them. 

For suggestions on community welfare, it was found that the elders required to have a fund to look after an elderly group, 
especially for health and illness, it should be established. In addition, the elders needed to have old age pensions and financial fund including 
careers and incomes. 

 

Keywords : Elderly Caregiving, Elders, Problems and Needs of Elders, Community Welfare 
 
 

บทน า   
ประเทศไทยเป็นอีกประเทศหน่ึงท่ีก าลงัเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุ (Aging Society) กล่าวคือ โครงสร้างทางประชากรวยัสูงอายุ  

ท่ีมีอาย ุ60 ปีข้ึนไปมีสดัส่วนอยูท่ี่ร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด ในปี 2562 ประเทศไทยมีประชากรทั้งหมด  66,558,953 คนใน
จ านวนน้ีเป็นผูสู้งอาย ุ11,136,059 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 16.73 ของประชากรทั้งหมด  ประชากรไทยมีจ านวนผูสู้งอายเุพ่ิมข้ึน  
ในปี 2563 ประเทศไทยมีประชากรทั้งหมด  66,186,727 คนในจ านวนน้ีเป็นผูสู้งอาย ุ11,627,130 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 17.57  
ของประชากรทั้งหมด [1]  จากขอ้มูลดงักล่าวท าใหพ้บวา่จ านวนประชากรทั้งหมดของไทยตั้งแต่ปี 2562 ถึงปี 2563 มีจ านวนลดลง
กวา่ 337,226 คน แต่เป็นท่ีน่าสังเกตคือจ านวนผูสู้งอายมีุจ านวนเพ่ิมข้ึนจากปี 2562 ถึงปี 2563 จ านวน 491,071 คน  สอดคลอ้งกบั
สาเหตุท่ีอตัราผูสู้งอายุ (ร้อยละของประชากรอายุ 60 ปีข้ึนไปต่อประชากรทั้งหมด) เพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็วเช่นน้ี เน่ืองมาจากสาเหตุ
หลกั 2 ประการ 1 จ านวนเด็กเกิดในประเทศไทยลดลงอยา่งรวดเร็ว วถีิชีวติของคนไทยเปล่ียนไป ผูห้ญิงไทยรุ่นใหม่ แต่งงานและ
มีลูกนอ้ยลง และท่ีส าคญัคือ ในระยะเวลา 30-40 ปี ท่ีผ่านมาน้ี จ านวนเด็กท่ีเกิดนอ้ยลงอยา่งมากในวนัน้ีและวนัขา้งหนา้ จะยิ่งท า
ใหจ้ านวนสตรีในวยัมีบุตรลดลงอยา่งมากในอนาคต 2 คนไทยมีอายยุนืยาวข้ึนมาก เม่ือ 40-50 ปีก่อน อายคุาดเฉล่ียเม่ือแรกเกิดของ
คนไทยยนืยาวไม่ถึง 60 ปี ปัจจุบนัอายคุาดเฉล่ียของคนไทยสูงข้ึนถึง 77 ปี และจะยนืยาวข้ึนถึง 80 ปีในปี 2581 [2] 

การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรดงักล่าว ท าใหอ้ตัราส่วนประชากรผูสู้งอายมีุจ านวนเพ่ิมข้ึน ท าใหก้ารดูแลผูสู้งอายขุอง
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน (ครอบครัวผูสู้งอาย)ุ ใหก้ารดูแลชีวติความเป็นอยูข่องผูสู้งอายไุม่มีประสิทธิภาพมาก
พอ จึงท าให้ผูสู้งอายปุระสบปัญหาความยากล าบากในการด ารงชีวิตต่างๆ มากมาย ขอ้มูลจากการส ารวจประชากรสูงอายใุนประเทศ
ไทย พ.ศ. 2557 [3] พบว่าจ านวนผูสู้งอายุท่ีถูกทอดท้ิงให้อยู่เพียงล าพงั ในเขตเทศบาลมีมากถึงร้อยละ 10 และมีแนวโน้มว่าจะเพ่ิม
สูงข้ึนทุกๆ ปี ผูสู้งอายท่ีุมีอายตุั้งแต่ 80 ปีข้ึนไปเคยหกลม้สูงถึงร้อยละ 7 ส่วนในเร่ืองเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2558 มีผูสู้งอายท่ีุมีรายไดต้ ่า
กว่า 2,647 ต่อเดือน (ต ่าเส้นระดบัความยากจน) มีมากถึงร้อยละ 34.3 และมีแนวโน้มสูงข้ึนทุกๆ ปี เท่ากบัว่าปัญหาผูสู้งอายุยากจน 
มีเพ่ิมข้ึนทุกๆ ปี ผูสู้งอายท่ีุอาศยัรายไดจ้ากบุตรธิดาเป็นผูส่้งเสียก็มีจ านวนลดลงจากร้อยละ 52  ในปี พ.ศ. 2550 เหลือเพียงร้อยละ 37 
ในปี พ.ศ. 2557 และมีแนวโนม้ลดลงอยา่งต่อเน่ือง ยงัมีผูสู้งอายท่ีุยงัตอ้งออกมาท างานหาเล้ียงตนเองและครอบครัวอีกจ านวนมากจาก
ผลการส ารวจในปี 2557 มีจ านวนผูสู้งอายุท่ีมีอายุระหว่าง 60-64 ปี ท่ียงัตอ้งท างานหาเล้ียงตนเองและครอบครัวสูงถึงร้อยละ 59  
ส่วนผูสู้งอายท่ีุมีอายตุั้งแต่ 75 ปีข้ึนไปท่ียงัตอ้งท างานหาเล้ียงตนเองและครอบครัวก็มีจ านวนถึงร้อยละ 11 คน 

 จากสถานการณ์การดงักล่าวท าใหผู้ว้ิจยัไดเ้ล็งเห็นถึงปัญหาและความส าคญัของผูสู้งอาย ุและมีความตอ้งการท่ีจะศึกษา
เพ่ือเป็นแนวทางในการจดัสวสัดิการชุมชนใหก้บัผูสู้งอายโุดยมุ่งหวงัท่ีจะส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายใุนรูปแบบ
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สวสัดิการชุมชน ท่ีชุมชนเป็นผูด้  าเนินการและรับผลประโยชน์  โดยใช้ทุนและศักยภาพของผู ้สูงอายุและชุมชนเป็นฐาน  
อยา่งเช่นเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายท่ีุรัฐบาลไดจ่้ายใหก้บัผูสู้งอายทุุกคนท่ีมีอาย ุ60 ปีข้ึนไปท่ีไม่ไดรั้บเงินบ าเหน็จบ านาญ และเป็นผูสู้งอายุ
ท่ีมีรายไดน้้อยเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุดงักล่าวก็นับว่าเป็นทุนและศกัยภาพของผูสู้งอายุ ท่ีจะสามารถน ามาด าเนินการจดัสวสัดิการ
ชุมชนส าหรับผูสู้งอายุ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผูสู้งอายทุุกคนเขา้ถึงสวสัดิการชุมชนดงักล่าวเพ่ือส่งเสริมและพฒันาชีวิตความเป็นอยู่
ของผูสู้งอายุให้มีคุณภาพท่ีดีข้ึนได ้จากการศึกษาคน้ควา้ท่ีผ่านมายงัไม่พบการด าเนินการสวสัดิการชุมชนของผูสู้งอายท่ีุท าให้
ผูสู้งอายุทุกคนมีส่วนร่วมและบทบาทในการด าเนินกิจกรรม และรับผลประโยชน์ มีเพียงสวสัดิการชุมชนอ่ืนๆ ท่ีมีผูสู้งอายใุน
ชุมชนเพียงบางส่วนไม่ทั้งหมดเขา้ไปมีส่วนร่วม เน่ืองจากผูสู้งอายมุกัจะถูกมองวา่เป็นวยัพ่ึงพิงบุตรหลาน ไม่มีศกัยภาพเพียงพอใน
การด าเนินการจดัตั้งกลุ่มสวสัดิการชุมชนผูสู้งอายเุป็นของตนเอง  

ต าบลล าเหย อ าเภอดอนตูม จงัหวดันครปฐม เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีประชากรผูสู้งอายมุากกวา่ 1,453 คน และจากการเขา้ไปศึกษา
ส ารวจในพ้ืนท่ีของผูว้ิจยั พบว่ากลุ่มผูน้ าและชาวบา้นในต าบลล าเหยให้ความสนใจถึงสถานการณ์ของผูสู้งอายุ และสวสัดิการ
ชุมชนเป็นอยา่งมาก ท าใหผู้ว้จิยัสนใจท่ีจะท าการศึกษาวจิยัประเด็นดงักล่าวในพ้ืนท่ีของต าบลล าเหย 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพ่ือศึกษาบริบทชุมชนเก่ียวกบัการดูแลผูสู้งอายใุนชุมชนต าบลล าเหย อ าเภอดอนตูม จงัหวดันครปฐม  
 2. เพื่อศึกษาปัญหาและความตอ้งการของผูสู้งอายแุละผูดู้แลผูสู้งอายใุนการจดัสวสัดิการชุมชน ต าบลล าเหย อ าเภอดอนตูม 
จงัหวดันครปฐม 
  3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการจดัสวสัดิการชุมชนส าหรับผูสู้งอายขุองต าบลล าเหย อ าเภอดอนตูม จงัหวดันครปฐม 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
กรณีศึกษาปัญหาและความตอ้งการของผูสู้งอายแุละผูดู้แลผูสู้งอายตุ่อการจดัสวสัดิการชุมชน: กรณีศึกษาต าบลล าเหย 

อ าเภอดอนตูม จังหวดันครปฐม ผูว้ิจัยได้ก าหนด วิธีด าเนินการวิจัย โดยใช้วิธีการวิจัยแบบบรรยาย (Descriptive research)  
โดยมีรายละเอียดวธีิด าเนินการวจิยัดงัน้ี 
 กลุ่มตวัอย่าง ในการเก็บขอ้มูลรวบรวมกบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 121 คน ประกอบไปดว้ย ผูสู้งอายุ 95 คน โดยการใช้
ตารางส าเร็จรูปของทาโร ยามาเน่ (Yamane) จากจ านวนผูสู้งอาย ุ1,453 คน ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ในการสุ่ม ร้อยละ 90 ท่ีประชากร
ไม่เกิน 1,500 คน ผูดู้แลผูสู้งอาย ุ20 คน ผูว้จิยัไดใ้ชว้ธีิการเลือกแบบสโนวบ์อลล ์(snowball) และกลุ่มผูน้ าชุมชน 6 คน ผูว้จิยัไดใ้ช้
วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เพ่ือศึกษาเก่ียวกับปัญหาและความตอ้งการของผูสู้งอายุและผูท่ี้ดูแลผูสู้งอายุ 
รวมถึงแนวทางการจดัสวสัดิการส าหรับผูสู้งอายโุดยใชเ้บ้ียยงัชีพเป็นฐานอยา่งย ัง่ยนื 
 เกณฑ์การคดัเขา้ เป็นผูสู้งอายุท่ีมีอายุตั้งแต่ 60 ข้ึนไป ไดรั้บเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ มีความเขา้ใจในภาษาไทย มีสุขภาพ
แข็งแรงอยูใ่นสภาวะท่ีสามารถให้ขอ้มูลได ้และตอ้งอาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีแบบถาวร ผูดู้แลผูสู้งอาย ุเป็นญาติสืบสายโลหิตท่ีอาศยัอยู่
ในครอบครัวเดียวกนั ผูน้ าชุมชน ไดแ้ก่ผูน้ าชุมชนอยา่งเป็นทางการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากหน่วยงานภาครัฐ 
 เกณฑก์ารคดัออก ผูว้ิจยัใชเ้กณฑใ์นการคดัออกหากปรากฏวา่กลุ่มตวัอยา่งยา้ยถ่ินฐาน กลุ่มตวัอยา่งไม่ให้ความยนิยอม 
หรือเน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งประสงคท่ี์จะไม่เขา้ร่วมในการวจิยัต่อไป หรืออยูใ่นสภาวะท่ีไม่สามารถใหข้อ้มูลได ้
 ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ  
 ผูว้จิยัไดศึ้กษาต ารา เอกสาร และรายงานการวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการกลุ่มร้านคา้สวสัดิการชุมชน ใหค้รอบคลุม
ตามจุดมุ่งหมายของการวิจยัและตวัแปรท่ีศึกษา โดยผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามเสนอแก่ผูท้รงคุณวฒิุเพ่ือพิจารณาตรวจสอบความ
ถูกตอ้งเบ้ืองตน้ จากนั้นผูเ้ช่ียวชาญจึงพิจารณาตรวจสอบความถูกตอ้ง และแกไ้ขแบบสอบถามใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน  
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โดยแบ่งแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี  
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม เร่ืองสถานภาพ เพศ อายุ โดยมีลักษณะ 
เป็นแบบสอบถาม และแบบตรวจสอบรายการ (check list)  

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale) เพื่อศึกษาปัญหาและความตอ้งการของ
ผูสู้งอาย ุและผูดู้แลผูสู้งอาย ุเพื่อเสนอแนะแนวทางการจดัสวสัดิการชุมชนของต าบลล าเหย 

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 1. การตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) 

ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามใหผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่านพิจารณาเพ่ือหาค่าความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามและประเด็นท่ี
ตอ้งการทราบ (Index of Item – Objective Congruence = IOC) จากนั้นน าผลท่ีไดจ้ากการประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 
เพื่อพิจารณาถึงคุณภาพของขอ้ค าถาม ซ่ึงค่าดชันีความสอดคลอ้งอยูร่ะหวา่ง 0.67–1.00 ถา้ค่าต ่ากวา่ตดัท้ิงหรือปรับปรุงและแกไ้ข
ขอ้ค าถามนั้นใหมี้ความสมบูรณ์ร่วมกบัท่ีปรึกษาโครงการตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 

2. การตรวจสอบความเช่ือมัน่หรือความเท่ียง (Reliability) 
 หลงัจากหาค่าความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) และปรับปรุงแบบสอบถามตามค าแนะน าของท่ีปรึกษาและ
ผูเ้ช่ียวชาญ ผูว้จิยัไดน้ าเคร่ืองมือดงักล่าวไปทดลองใช ้(Try Out)   กบัสมาชิกลุ่มผูสู้งอายใุนพ้ืนท่ี ซ่ึงมีคุณลกัษณะท่ีใกลเ้คียงกลุ่ม
ประชากรเป้าหมายของการศึกษาในคร้ังน้ีจ านวน  121 คน จากนั้ นจึงน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถาม ดว้ยการวเิคราะห์สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค ซ่ึงไดค้วามเช่ือมัน่รวมเท่ากบั 0.882 
 วธีิการพทิกัษ์สิทธ์ิอาสาสมคัรวจิยั 

ผูว้ิจัยส่งโครงการวิจัยเขา้รับการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย  จากคณะอนุกรรมการการวิจัยในมนุษยแ์ละสัตว์  
มหาวทิยาลยัราชภฎันครปฐม (เลขใบรับรอง: 018/2562) เม่ือผา่นการอนุมติั  ผูว้จิยัไดท้ าการพิทกัษสิ์ทธ์ิของกลุ่มตวัอยา่ง แนะน า
ตวั ช้ีแจงในการเขา้ร่วมวิจยัใหอ้าสาสมคัรวิจยัทราบวตัถุประสงคแ์ละขั้นตอนการวิจยั แจกเอกสารขอ้มูลส าหรับอาสาสมคัรวจิยั 
โดยผูว้จิยัจะปฏิบติัตามน้ี 

1. ในระหวา่งสมัภาษณ์ หากท่านเกิดความไม่สบายใจในการสัมภาษณ์หรือตอบแบบสอบถาม ท่านสามารถถอนตวัไดท้นัที  
2. หากค าถามเหล่านั้นสร้างความรู้สึกไม่สบายใจใหก้บัท่าน หรือท่านไม่อยากตอบค าสมัภาษณ์ ท่านมีสิทธิท่ีจะถอนตวั

ไดท้นัที 
 3. ข้าพเจ้าจะยกเลิกการสัมภาษณ์ และท่านมีสิทธิถอนตัวออกจากการสัมภาษณ์เม่ือใดก็ได้ตามท่ีท่านประสงค์  
โดยไม่ตอ้งแจง้เหตุผลซ่ึงการถอนตวัออกจากการวจิยันั้น จะไม่มีผลกระทบในทางใด ๆ แก่ท่าน 
 4. ขอ้มูลจากการสมัภาษณ์จะถูกเก็บเป็นความลบั และถา้มีการน าเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวจิยั ขอ้มูลจะไม่สามารถระบุ
ถึงตวัท่าน และจะไม่ปรากฏอยูใ่นเล่มรายงาน และเม่ือเสร็จส้ินการวิจยัขอ้มูลทั้งหมดจะถูกท าลาย เช่น ภาพถ่าย ไฟลบ์นัทึกเสียง 
บนัทึกค าสมัภาษณ์ รายงานต่าง ๆ โดยผูว้จิยัจะไม่น าขอ้มูลเหลา้น้ีไปขยายผลหรือศึกษาต่อ 
 5. หากท่านไม่ไดรั้บความเป็นธรรมตามขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัไดแ้จง้ไปแลว้นั้น ท่านสามารถร้องเรียนขอความเป็นธรรมไดท่ี้ 
คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์และสัตว ์มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม ชั้น 4 อาคารศูนยศึ์กษาและพฒันาจงัหวดั
นครปฐม 85 ถนนมาลยัแมน อ. เมือง จ. นครปฐม 73000 โทรศพัท ์034-109300 ต่อ 3904 E-mail: encp.npru@gmail.com 
 การรวบรวมข้อมูล  

ส าหรับกระบวนการรวบรวมขอ้มูลผูว้ิจยัส่งหนังสือเพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลไปยงัองคก์าร
บริหารส่วนต าบลล าเหย ก านนั ผูใ้หญ่บา้น ประธานชมรมผูสู้งอายใุนพ้ืนท่ีต าบลล าเหย อ าเภอดอนตูมจงัหวดันครปฐม จากนั้นจึง
ประสานไปยงัผูน้ า เพื่อให้ผูน้ าประชาสัมพนัธ์ให้กลุ่มตวัอย่างรับทราบ เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บขอ้มูลในพ้ืนท่ีต่อไป 



Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 
 11  (January  - April)  35  - 44  (2021)     Vol. 11, No. 1 

39 

  

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ปีที่ 11 (ฉบับที่ 1)  มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2564 

เม่ือไดรั้บอนุมติัใหเ้ก็บขอ้มูล ผูว้จิยัจึงด าเนินการแจกแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 121 ชุด และรอรับกลบัคืนดว้ยตนเอง 
จากนั้นผูว้จิยัน าแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์และน ามาวเิคราะห์ดว้ยโปรแกรมทางสถิติ 
 การวเิคราะห์ข้อมูล ผูว้จิยัใชส้ถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

1. ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เร่ืองสถานภาพ เพศ อาย ุวเิคราะห์โดยการน าขอ้มูลมาแจกแจงความถ่ีและหาค่าร้อยละ 
2. ขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาและความตอ้งการของผูสู้งอายวุิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานทั้งน้ี

โดยมีเกณฑ์การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามของ Best [4] โดยไดก้ าหนดเกณฑ์ค่าเฉล่ียในการวดัระดบัความส าคญัของผูต้อบ
แบบสอบถาม  

 

ผลการวจัิย 
ส่วนที ่1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง 
 การศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ สถานภาพ เพศ อาย ุปรากฏผลการศึกษาดงัน้ี 
 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นผูสู้งอายุ จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 78.5 รองลงมาเป็นผูดู้แลผูสู้งอายุ จ านวน 19 คน  
คิดเป็นร้อยละ 15.7 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 53.7 และเพศชาย จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 46.3 
ส่วนใหญ่อาย ุ60 ปีข้ึนไป จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 81.0 รองลงมาไดแ้ก่อายรุะหวา่ง 30-39 ปี จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 9.1  
ส่วนที ่2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัญหาและความต้องการสวสัดกิารของผู้สูงอายุและผู้ทีดู่แลผู้สูงอายุ 
 ผลการศึกษาวเิคราะห์ปัญหาและความตอ้งการของผูสู้งอายแุละผูท่ี้ดูแลผูสู้งอาย ุซ่ึงปรากฏผลการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อประเด็นท่ีศึกษาอยู่ในระดับมากท่ีสุด (�̅�=4.30) (S.D. 0.389) 
ซ่ึงเม่ือจ าแนกรายขอ้โดยเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยได ้ดงัน้ี ผูสู้งอายุในชุมชนท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึนไปไดรั้บเบ้ียยงัชีพ
ผูสู้งอายทุุกคนเป็นประจ าทุกเดือน (�̅�=4.89) (S.D. 0.361) ถา้จะมีการจดัตั้งกองทุนสวสัดิการส าหรับผูสู้งอายจุะเกิดประโยชน์ต่อ
ผูสู้งอายุในชุมชนหรือไม่ (�̅�=4.72) (S.D. 0.595) เบ้ียยงัชีพท่ีผูสู้งอายุมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์มาก (�̅�=4.56)  
(S.D. 0.669) กลุ่มผูน้ าชุมชนใส่ใจความเป็นอยูข่องคนในชุมชนเป็นอยา่งดี โดยเฉพาะผูสู้งอาย ุ(�̅�=4.55) (S.D. 0.730) กลุ่มผูน้ า
ชุมชนมีความสามารถในการติดต่อประสานงาน และประสานกิจกรรม ภายในชุมชนและหน่วยงานภายนอกชุมชนเป็นอยา่งดี 
(�̅�=4.51) (S.D. 0.660) กลุ่มผูน้ าชุมชนมีความเป็นกันเอง ไม่ถือตวัไม่เจ้ายศเจา้อย่าง เขา้หาง่ายบริการช่วยเหลือดุจญาติมิตร 
(�̅�=4.51) (S.D. 0.634) ผูสู้งอายุในชุมชนทุกคนมีญาติพี่น้องลูกหลานคอยให้การดูแล (�̅�=4.50) (S.D. 0.787) ภาพรวมคุณภาพ
ชีวติของผูสู้งอายใุนชุมชนมีความสุขสุขภาพแขง็แรงพึ่งพาตนเองได ้(�̅�=4.48) (S.D. 0.731) กลุ่มผูน้ าชุมชนมีความซ่ือสตัยซ่ื์อตรง
และมีความเสียสละเพ่ือส่วนรวม (�̅�=4.46) (S.D. 0.719) ผูสู้งอายใุนชุมชนท่ีมีอาย ุ60 ปีข้ึนไปเป็นสมาชิกชมรมผูสู้งอาย ุ(�̅�=4.33)  
(S.D. 0.820) ความพึงพอใจต่อการท างานของผูน้ าชุมชน (�̅�=4.29) (S.D. 0.758) ผูสู้งอายใุนชุมชนส่วนมากมีปัญหาเร่ืองสุขภาพ 
(�̅�=4.10) (S.D. 0.800) ผูสู้งอายุในชุมชนเม่ือได้รับการเจ็บป่วย หรือเสียชีวิตมีหน่วยงานและกองทุนสวสัดิการคอยให้ความ
ช่วยเหลืออย่างเพียงพอ (�̅�=4.09) (S.D. 0.827) ผูสู้งอายุในชุมชนมีการรวมตัวท ากิจกรรมกันต่อเน่ืองเป็นประจ า (�̅�=4.02)  
(S.D. 0.931) ในชุมชนมีงบประมาณท่ีใชส้ าหรับการใหบ้ริการดูแลผูสู้งอายุ (�̅�=3.57) (S.D. 0.740) ผูสู้งอายใุนชุมชนส่วนมากเป็น
ขา้ราชการเกษียณอายรุาชการ (�̅�=3.22) (S.D. 0.980) 
ส่วนที ่3 ข้อเสนอแนะแนวทางการจดัสวสัดกิารชุมชนส าหรับผู้สูงอายุ 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพจากขอ้ค าถามปลายเปิด 1) ตอ้งการให้มีการจดัตั้งกลุ่ม หรือกองทุนดูแลผูสู้งอายดุา้น
สุขภาพและการเจ็บป่วย 2) อยากมีเงินบ านาญชราภาพ 3) ชุมชนควรมีการจดัตั้งกองทุนการเงินส าหรับผูสู้งอาย ุ4) ตอ้งการมีอาชีพ
และรายไดท่ี้ผูสู้งอายสุามารถท าได ้
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อภิปรายผล 
การอภิปรายผลการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดอ้ภิปรายผลตามวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาปัญหาและความตอ้งการของผูสู้งอายุ

และผู ้ดูแลผู ้สูงอายุในการจัดสวัสดิการชุมชน  และ 2) เพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดสวัสดิการชุมชนส าหรับผู ้สูงอายุ  
โดยการน าเสนอขอ้มูลออกเป็น 2 ส่วนประกอบดว้ย 
ส่วนที ่1 ปัญหาและความต้องการสวสัดกิารของผู้สูงอายุและผู้ทีดู่แลผู้สูงอายุ 
 ผลการศึกษาโดยภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นต่อประเด็นท่ีศึกษาอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงเม่ือจ าแนกรายขอ้
โดยเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยได ้ดงัน้ี 

1.1 ผูน้ าชุมชนในต าบลล าเหย อ าเภอดอนตูม จงัหวดันครปฐม มีความเอาใจใส่ความเป็นอยูข่องคนในชุมชนเป็นอยา่งดี 
โดยเฉพาะผูสู้งอายุ อยู่ในระดับมากซ่ึงมีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของ จักรีศรีจารุเมธีญาณ และพระถนัด วฑฺฒโน [5]  
ท่ีท าการศึกษาเร่ืองภาวะผูน้ ากบัการพฒันาชุมชน ผลการศึกษาพบวา่ผูน้ าเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นต่อการพฒันาในระดบัต่างๆ การพฒันาใน
ระดบัชุมชนก็เช่นเดียวกนั ถา้ผูน้ ามีคุณสมบติัท่ีพึงประสงค์ ก็จะสามารถใชคุ้ณสมบติัท่ีมีอยู่ท าให้เกิดประโยชน์ต่อการพฒันา
ชุมชน สังคม และเป็นการสร้างความสุข ความส าเร็จให้เกิดข้ึน อ านาจของผูน้ า จะตอ้งมีการใชใ้ห้ถูกตอ้งเพราะอ านาจเป็นส่ิงท่ีสร้าง
หายนะ หรือก่อให้เกิดอนัตรายแก่ชุมชนได ้ชุมชนจะพบกบัปัญหาในดา้นต่างๆ ตามมา การเลือกสรรผูน้ าของชุมชนสังคมก็เป็นส่ิงท่ีมี
ความส าคญัอยา่งยิ่ง คนท่ีเป็นผูน้ ามกัมีลกัษณะบางอยา่งท่ีเด่นกวา่ผูต้าม คนท่ีเป็นผูน้ ามกัเป็นคนท่ีมีอิทธิพลเหนือผูอ่ื้น ผูอ่ื้นยอมท าตาม 
อีกทั้ง ผูต้ามบางคนถึงกบัยอมถอดแบบผูน้ า บางคนลอกเลียนแบบอยา่งของผูน้ า 

1.2 ผูสู้งอายใุนชุมชนท่ีมีอาย ุ60 ปีข้ึนไปไดรั้บเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายทุุกคน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ย
หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายขุององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2552 หมวด 1 คุณสมบติัของผูท่ี้จะไดรั้บเบ้ียยงัชีพ 
จะตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติั และเป็นผูท่ี้ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มดงัต่อไปน้ี 1) มีสญัชาติไทย 2) มีภูมิล าเนาอยูใ่นเขตองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินตามทะเบียนบา้น 3) มีอาย ุ60 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป ซ่ึงไดล้งทะเบียน และยืน่ค  าขอรับเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายตุ่อองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 4) ไม่เป็นผูไ้ดรั้บสวสัดิการหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดจากหน่วยงานรัฐ รัฐวสิาหกิจ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ เงิน
บ านาญ เบ้ียหวดั บ านาญพิเศษ หรือเงินอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนั ผูสู้งอายท่ีุอยูใ่นสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ผูไ้ดรั้บเงินเดือน ค่าตอบแทน รายไดป้ระจ า หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืน ท่ีรัฐหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัให้
เป็นประจ า ยกเวน้ผูพ้ิการและผูป่้วยเอดส์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยงัชีพขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 กระทรวงมหาดไทย [6] 

1.3 การจดัตั้งกองทุนสวสัดิการส าหรับผูสู้งอายุจะเกิดประโยชน์ต่อผูสู้งอายุในชุมชนหรือไม่ ผลการศึกษาพบว่าหากมี 
การจดัตั้งกองทุนสวสัดิการส าหรับผูสู้งอายจุะเกิดประโยชน์ต่อผูสู้งอายใุนชุมชนมากท่ีสุด ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ
สุนทร ปัญญะพงษ์ และคณะ [7] ศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองรูปแบบการจดัสวสัดิการของผูสู้งอายใุนจงัหวดัชยัภูมิ พบว่า การจดัสวสัดิการ
ใหแ้ก่ผูสู้งอายท่ีุจดัข้ึนภายในชุมชน ส าหรับรูปแบบการจดัสวสัดิการให้แก่ ผูสู้งอายท่ีุมีด าเนินการข้ึนภายในชุมชน ประกอบดว้ย การ
จดัตั้งกองทุนออมทรัพย ์กองทุนฌาปนกิจศพ งาน บุญประเพณี และการจดัตั้งศูนยสุ์ขภาพผูสู้งอาย ุเป็นรูปแบบสวสัดิการท่ีสมาชิกใน
ชุมชนร่วมกนัจดัตั้งข้ึน เพ่ือดูแลผูสู้งอายใุนชุมชน เน่ืองจากสมาชิกผูสู้งอายุส่วนใหญ่เห็นว่าผูสู้งอายท่ีุเป็นชาวบา้นทัว่ไปไม่มีสิทธิ 
เหมือนกบัผูสู้งอายุท่ีเป็นขา้ราชการบ านาญเพราะรัฐดูแลสวสัดิการให้กลุ่มดงักล่าว ดงันั้น การจดัสวสัดิการ ให้แก่ผูสู้งอายุภายใน
ชุมชนดา้นกองทุนออมทรัพยจึ์งมีความส าคญัยิง่ต่อผูสู้งอาย ุทั้งน้ีเพ่ือใหผู้สู้งอายอุยูอ่ยา่งมีคุณค่ากบัลูกหลาน และชราอยา่งมีความสุข 

1.4 ผู ้สูงอายุ ผู ้ดูแลผู ้สูงอายุ และผู ้น าในต าบลล าเหย อ าเภอดอนตูม จังหวดันครปฐม มองว่าเบ้ียยงัชีพผู ้สูงอาย ุ
มีความส าคญัและเป็นประโยชน์ต่อผูสู้งอายมุาก สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Holzmann, Robert, and Richard Hinz [8] ศึกษาวจิยั
เก่ียวกบัเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุในศตวรรษท่ี 21: มุมมองระหว่างประเทศเก่ียวกบัระบบเงินช่วยเหลือและการปฏิรูป ผลการศึกษาพบว่า 
รัฐบาลในหลาย ๆ ประเทศ เช่น อินเดีย บงัคลาเทศ เนปาล ก าลงั เร่งด าเนินการ ให้การช่วยเหลือผูสู้งอายท่ีุยากจน ประสบปัญหาความ
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ยากล าบากในการด าเนินชีวิตใหมี้ความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนหรือหลุดพน้จากสภาพดงักล่าว การจ่ายเบ้ียยงัชีพถือเป็นการสร้างระบบการป้องกนั
ทางสงัคม (social protection program) ท่ีอีกวธีิหน่ึงท่ีรัฐบาลต่าง ๆ ทัว่โลกน ามาใชช่้วยเหลือผูสู้งอาย ุใหพ้น้จากสภาวะความยากจน  

1.5 กลุ่มผูน้ าชุมชนมีความสามารถในการติดต่อประสานงาน และประสานกิจกรรม ภายในชุมชนและหน่วยงาน
ภายนอกชุมชนเป็นอยา่งดี การประสานงานท่ีดีช่วยใหก้ารท างานบรรลุเป้าหมายได ้อยา่งราบร่ืนและรวดเร็ว ทุกคน ทุกฝ่ายมีความ
เขา้ใจถึงนโยบายและวตัถุประสงคข์องหน่วยงานไดดี้ยิ่งข้ึน ช่วยประหยดัเวลา เงิน วสัดุ และ ส่ิงของต่างๆ ในการท างาน ท าให ้
การด าเนินงานเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ เพ่ิมผลสัมฤทธ์ิของงานมากข้ึน และยงัสร้างความกลมเกลียว ความเขา้ใจอนัดีและ
ความสามคัคีอีกทั้งช่วยขจดัขอ้ขดัแยง้ใน การท างาน ป้องกนัการกา้วก่ายหนา้ท่ี ขจดัปัญหาการท างานซ ้ าซอ้น หรือเหล่ือมล ้ากนั 
ก่อให้เกิดการท างานเป็นทีม สร้างความส านึกในการรับผิดชอบร่วมกนั รวมถึงเขา้ใจขอ้เท็จจริงและปัญหาของหน่วยงานอ่ืน น าไปสู่ 
การกระตุน้ความคิดสร้างสรรคแ์ละลู่ทางการปรับปรุงงานต่อไป [9] 

1.6 กลุ่มผูน้ าชุมชนมีความเป็นกนัเอง ไม่ถือตวัไม่เจา้ยศเจา้อยา่ง เขา้หาง่ายบริการช่วยเหลือดุจญาติมิตร จากความเห็นของ
กลุ่มตวัอยา่งมองวา่ผูน้ าชุมชนในพ้ืนท่ีเป็นผูน้ าท่ีมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี มีความเป็นกนัเองกบัชาวบา้น ไม่ถือตวัไม่เจา้ยศเจา้อยา่งอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของวิชยั วศิวกลุวาณิช และคณะ [10] ท่ีไดท้ าการศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์องคป์ระกอบภาวะ
ผูน้ าแบบทรงประสิทธิผล ส าหรับนิสิตคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ผลการศึกษาพบวา่การวเิคราะห์องคป์ระกอบ
เชิงส ารวจและเชิงยนืยนั ใหค้วามส าคญักบัการมีมนุษยสมัพนัธ์ของผูน้ าถือเป็นองคป์ระกอบของภาวะผูน้ าแบบทรงประสิทธิผล  

1.7 ผูสู้งอายใุนชุมชนทุกคนมีญาติพ่ีนอ้งลูกหลานคอยใหก้ารดูแล การผลการศึกษาพบวา่ผูสู้งอายใุนต าบลล าเหย อ าเภอ
ดอนตูม จงัหวดันครปฐม พกัอาศยัอยูก่บัครอบครัว มิไดอ้ยูด่ว้ยตนเองเพียงล าพงั โดยมีญาติพ่ีนอ้ง บุตร หลานคอยใหก้ารดูแล การ
ท่ีผูสู้งอายมีุญาติพี่นอ้งลูกหลานสมาชิกในครอบครัวคอยให้การดูแล จะส่งผลใหผู้สู้งอายมีุสุขภาพร่างกาย และจิตใจท่ีดี และเห็น
ค่าความส าคญัของตนเอง เช่นการช่วยเล้ียงดูลูกหลาน การไดท้ าประโยชน์ใหก้บัสมาชิกในครอบครัว และการไดร่้วมท าประโยชน์
ให้แก่ชุมชน เป็นตน้ สอดคลอ้งกบัการศึกษาเก่ียวกบัผูสู้งอายไุทย บริบทของจงัหวดัมหาสารคาม ผลการศึกษาพบวา่ผูสู้งอายท่ีุมี
ระดบัของความสุขอยูใ่นระดบัท่ีสูง ส่วยใหญ่จะเป็นผูสู้งอายท่ีุมีศกัยภาพ และความสามารถท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว 
และสงัคม ซ่ึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความสุขนั้นก็คือ การเห็นคุณค่าและความส าคญัในตนเอง [11]   

1.8 ภาพรวมคุณภาพชีวติของผูสู้งอายใุนชุมชนมีความสุขสุขภาพแขง็แรงพึ่งพาตนเองได้ จากผลการศึกษาพบวา่ผูสู้งอายุ
มีความสุขสุขภาพแขง็แรง และสามารถพ่ึงพ่ึงพาตนเองได ้สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาในขอ้ 2.1 เก่ียวกบักลุ่มผูน้ าชุมชนใส่ใจความ
เป็นอยู่ของคนในชุมชนเป็นอย่างดี โดยเฉพาะผูสู้งอายุอยู่ในระดบัมากท่ีสุด และสอดคลอ้งกับผลการศึกษาในขอ้ 2.2 พบว่า
ผูสู้งอายุในชุมชนท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึนไปได้รับเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุทุกคนเป็นประจ าทุกเดือน อนัเป็นผลช่วยบรรเทาปัญหาเร่ือง
เศรษฐกิจ และความยากจนของผูสู้งอาย ุในขอ้ท่ี 2.4 ผูสู้งอายใุนต าบลล าเหยมองวา่เบ้ียยงัชีพท่ีผูสู้งอายมีุความเหมาะสมและเป็น
ประโยชน์มาก อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และผลการศึกษาในขอ้ท่ี 2.7 ผูสู้งอายใุนชุมชนทุกคนมีญาติพี่นอ้งลูกหลานคอยให้การดูแล 
ดงันั้นจากผลการศึกษาท่ีมีความสอดคลอ้งกนัของแต่ละขอ้ท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ก็สามารถยืนยนัไดว้่าภาพรวมคุณภาพชีวิตของ
ผูสู้งอายใุนต าบลล าเหย อ าเภอดอนตูม จงัหวดันครปฐม เป็นผูสู้งอายมีุความสุข สุขภาพแขง็แรงพึ่งพาตนเองไดจ้ริง 

1.9 กลุ่มผูน้ าชุมชนมีความซ่ือสัตยซ่ื์อตรงและมีความเสียสละเพ่ือส่วนรวม ผลการศึกษาพบว่าผูน้ ามีความซ่ือสัตยซ่ื์อตรง
และมีความเสียสละเพ่ือส่วนรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด การท่ีบุคคลมีความซ่ือสตัย ์ซ่ือตรงและมีความเสียสละเพ่ือส่วนรวมนบัวา่บุคลท่ี
ดี ยิ่งถา้คุณสมบัติดังกล่าวมีอยู่ในตวัผูน้ าแลว้ก็จะท าให้ผูน้ั้ นเป็นผูน้ าท่ีดี สามารถน าพาองค์กร น าพาชุมชนไปสู่ความส าเร็จได้ 
สอดคลอ้งกบังานของกิติ ตยคัคานนท์ [12] ไดน้ าเสนอคุณลกัษณะของผูน้ าท่ีดีว่าในดา้นความคิดและจิตใจ ผูน้ าท่ีดีจะตอ้งมีความ
ซ่ือสตัยสุ์จริตทั้งต่อตนเองและผูอ่ื้น  

1.10 ผูสู้งอายใุนชุมชนท่ีมีอาย ุ60 ปีข้ึนไปเป็นสมาชิกชมรมผูสู้งอาย ุแต่ก็ยงัมีผูสู้งอายบุางส่วนท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมของ
ชมรมผูสู้งอายขุองต าบลล าเหย และไม่ไดเ้ป็นสมาชิกของชมรมผูสู้งอาย ุแต่ถือวา่เป็นส่วนนอ้ยมาก เน่ืองจากผูสู้งอายดุงักล่าวมีปัญหา
เร่ืองสุขภาพ หรือผูสู้งอายท่ีุมีอาย ุ60 ปีตน้ ๆ  ท่ียงัแขง็แรงอยูก็่จะยงัท างานและประกอบอาชีพหารายไดใ้หก้บัตนเองและครอบครัว 
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1.11 การท างานของผูน้ าชุมชน จากผลการศึกษาพบวา่มีความพึงพอใจต่อการท างานของผูน้ าชุมชนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาในขอ้ 2.1 พบวา่ผูน้ าชุมชนไดเ้อาใจใส่ความเป็นอยูข่องคนในชุมชนเป็นอย่างดีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
สอดคลอ้งกบัขอ้ 2.5 ผลการศึกษาพบวา่กลุ่มผูน้ าชุมชนมีความสามารถในการติดต่อประสานงาน และประสานกิจกรรม ภายใน
ชุมชนและหน่วยงานภายนอกชุมชนเป็นอยา่งดีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบัขอ้ 2.6 ท่ีกลุ่มผูน้ าชุมชนมีความเป็นกนัเอง ไม่
ถือตวัไม่เจา้ยศเจา้อยา่ง เขา้หาง่ายบริการช่วยเหลือท่ีนอ้งประชาชนดุจญาติมิตรในระดบัมากท่ีสุด และยงัสอดคลอ้งกบัขอ้ 2.9 ผล
การศึกษาพบว่ากลุ่มผูน้ าชุมชนมีความซ่ือสัตยซ่ื์อตรงและมีความเสียสละเพ่ือส่วนรวม จากผลการศึกษาเก่ียวกบัผูน้ าชุมชนใน
ต าบลล าเหย อ าเภอดอนตูม จงัหวดันครปฐม ดงักล่าวจึงเป็นสาเหตุท่ีส่งผลใหก้ลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจต่อการท างานของผูน้ า
ชุมชนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เน่ืองจากผูสู้งอายสุ่วนมากเป็นสมาชิกชมรมผูสู้งอาย ุ

1.12 ผูสู้งอายุในชุมชนส่วนมากมีปัญหาเร่ืองสุขภาพอยูใ่นระดบัมาก เพราะผูสู้งอายุจะไดรั้บการดูแลเร่ืองสุขภาพจาก
ชมรมผูสู้งอาย ุมีความสอดคลอ้งกบัการศึกษาของศศิพฒัน์ ยอดเพชร [13]  ศึกษาเก่ียวกบัลกัษณะการด าเนินงานและกิจกรรมของ
ชมรมผูสู้งอายุ ผลการศึกษาพบว่ากิจกรรมของชมรมผูสู้งอายุส่วนมากเป็นกิจกรรมด้านสุขภาพ มุ่งเน้นให้ผูสู้งอายุไดรั้บการ
ช่วยเหลือไดรั้บการดูแลดา้นสุขภาพ เป็นสถานท่ีพบปะพูดคุย และท ากิจกรรมร่วมกนั ดงันั้นเม่ือผูสู้งอายใุนต าบลล าเหย อ าเภอ
ดอนตูม จงัหวดันครปฐมส่วนมากเป็นสมาชิกชมรมผูสู้งอายุก็จะไดรั้บการดูแลเร่ืองสุขภาพ และมีแนวโนม้ท่ีจะมีสุขภาพดีกว่า
ผูสู้งอายท่ีุไม่ไดเ้ป็นสมาชิกของชมรมผูสู้งอาย ุ

1.13 ผูสู้งอายใุนชุมชนเม่ือไดรั้บการเจ็บป่วย หรือเสียชีวติมีหน่วยงานและกองทุนสวสัดิการคอยใหค้วามช่วยเหลืออยา่ง
เพียงพอ เน่ืองจากเวลาผูสู้งอายุในต าบลล าเหย อ าเภอดอนตูม จงัหวดันครปฐม เม่ือเสียชีวิตทุกคนจะไดรั้บเงินช่วยเหลือจาก
กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ และเม่ือเจ็บป่วยก็จะใชสิ้ทธ์การรักษาฟรีตามนโยบายของรัฐ เช่นบตัร 30 บาท บตัรประกนัสงัคม เป็นตน้ 

1.14 ผูสู้งอายใุนชุมชนมีการรวมตวัท ากิจกรรมกนัต่อเน่ืองเป็นประจ า อยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาในขอ้ 2. 10 
จากผลการศึกษาพบว่าผูสู้งอายุในชุมชนท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึนไปเป็นสมาชิกชมรมผูสู้งอายุอยู่ในระดบัมากท่ีสุด นอกจากการรวมตัวท า
กิจกรรมทางศาสนา และประเพณีและวฒันธรรมท่ีท ากนัอยูเ่ป็นประจ าแลว้ ผูสู้งอายยุงัมีการรวมตวักนัท ากิจกรรมในชมรมผูสู้งอายอีุกดว้ย 

1.15 ในชุมชนมีงบประมาณท่ีใชส้ าหรับการให้บริการดูแลผูสู้งอายุอยู่ในระดบัมาก งบประมาณท่ีใชดู้แลผูสู้งอายุใน
ชุมชนโดยตรงไดแ้ก่เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุส่วนงบประมาณท่ีใชดู้แลผูสู้งอายใุนชุมชนทางออ้มไดแ้ก่การท่ีผูสู้งอายเุป็นสมาชิก กลุ่ม
หรือกองทุนต่าง ๆ เช่น เป็นสมาชิกกองทุนหมู่บา้น เป็นสมาชิกกลุ่มร้านคา้สวสัดิการชุมชน เป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย ์เป็นตน้ 

1.16 ผูสู้งอายุในชุมชนท่ีเป็นขา้ราชการเกษียณอายุมีจ านวนน้อยท่ีสุด เน่ืองจากว่าคนในต าบลล าเหย อ าเภอดอนตูม 
จงัหวดันครปฐม มีอาชีพหลกัคือท านา ท าสวน มีอาชีพเสริม คือการประกอบอาชีพอิสระท าเตาอั้งโล่ [14] 
ส่วนที ่2 ข้อเสนอแนะแนวทางการจดัสวสัดกิารชุมชนส าหรับผู้สูงอายุ 

พบวา่ผูสู้งอายจุ  านวนมากมีปัญหาเก่ียวกบัสุขภาพ ไดแ้ก่โรคเบาหวาน ความดนั ปวดตามร่างกาย หูตาพร่ามวั อลัไซเมอร์ 
และป่วยติดเตียงเป็นตน้ ท าให้กลุ่มตวัอย่างเสนอแนะในเร่ืองของการจดัตั้งกลุ่ม หรือกองทุนดูแลผูสู้งอายดุา้นสุขภาพและการ
เจ็บป่วย นอกจากน้ีผูสู้งอายยุงัใหค้วามส าคญักบัเร่ืองเศรษฐกิจไม่วา่จะเป็นความตอ้งการมีเงินบ านาญชราภาพ ความตอ้งการอยาก
ใหมี้การจดัตั้งกองทุนการเงินส าหรับผูสู้งอาย ุหรือแมแ้ต่ความตอ้งการในเร่ืองของอาชีพและรายได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติั
ผูสู้งอาย ุพ.ศ. 2546  โดยมีสาระส าคญัของพระราชบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งคือ ผูสู้งอายมีุสิทธิไดรั้บการคุม้ครองการส่งเสริมและการสนบัสนุน 
ในดา้นต่าง ๆ  เช่น การบริการทางการแพทยแ์ละการสาธารณสุขท่ีจดัให้ผูสู้งอายเุป็นกรณีพิเศษ ดว้ยความสะดวกและรวดเร็วการบริการ
การศึกษาการศาสนาและการให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็น ประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต การประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพท่ีเหมาะสม การท่ี
ประเทศไทยก าลงักา้วสู่สังคมผูสู้งอายโุดยสมบูรณ์ในอนาคตอนัใกลน้ี้ ท าให้มีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งพฒันาผูสู้งอายใุห้สามารถ
พึ่งพาตนเองได ้และพน้จากสภาพการเป็นภาระของสังคมหรือคนในครอบครัว ภารกิจน้ีเป็นหนา้ท่ีของทุกภาคส่วน ท่ีมีบทบาทในดา้น
การจา้งงานหรือการสร้างรายไดมิ้ใช่หนา้ท่ีของรัฐบาลเท่านั้น [15] 
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สรุปผลการศึกษา 
 1. บริบทชุมชนเก่ียวกับการดูแลผูสู้งอายุในชุมชนต าบลล าเหยในพ้ืนท่ีต าบลล าเหย อ าเภอดอนตูม จังหวดันครปฐม 
ท่ีคน้พบทุนและศักยภาพหมายถึงส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ และส่งผลดีในทางบวกส าหรับผูสู้งอายุ ประกอบไปด้วย 1) ผูน้ าชุมชน 
เน่ืองจากผูน้ าชุมชนมีคุณสมบติั และมีภาวะความเป็นผูน้ าท่ีดี ประกอบดว้ย การใส่ใจความเป็นอยูข่องคนในชุม โดยเฉพาะผูสู้งอาย ุ
เป็นผูน้ าท่ีมีความเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความซ่ือสัตยซ่ื์อตรง มีความสามารถในการติดต่อประสานงานทั้งภายในชุมชน และ
หน่วยงานภายนอกชุมชน เป็นผูท่ี้มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีเป็นกนัเอง และใหบ้ริการชาวบา้นดุจญาติมิตร 2) ชมรมผูสู้งอาย ุนบัวา่เป็นทุน 
และศกัยภาพท่ีส าคญัส าหรับผูสู้งอายุอีกอย่างหน่ึง เน่ืองจากผูสู้งอายุในชุมชนจ านวนมากเป็นสมาชิกของชมรมผูสู้งอายุ  ท าให้
ผูสู้งอายมีุพ้ืนท่ีในการมารวมตวักนัท ากิจกรรมต่าง ๆ   โดยเฉพาะกิจกรรมเก่ียวกบัสุขภาพ ซ่ึงจะส่งผลใหผู้สู้งอายมีุสุขภาพท่ีดี และ
ยงัเป็นพ้ืนท่ีให้ผูสู้งอายุไดม้าพบปะพูดคุยแลกเปล่ียนประสบการณ์ต่อกนั 3) ผูดู้แลผูสู้งอายุ ผูดู้แลผูสู้งอายุหมายถึงสมาชิกใคร
ครอบครัวท่ีให้การดูแลช่วยเหลือผูสู้งอาย ุเช่น บุตร ธิดา ลูก หลาน หรือญาติ เป็นตน้ การท่ีผูสู้งอายไุดอ้าศยัอยู่กบัครอบครัว และ 
มีสมาชิกภายในครอบครัวเป็นผูดู้แล ยอ่มดีกวา่ผูสู้งอายท่ีุอาศยัอยูเ่พียงคนเดียวตามล าพงั หรือผูสู้งอายท่ีุถูกทอดท้ิงให้อยูต่ามสถาน
สงเคราะห์ เพราะฉะนั้นผูดู้แลผูสู้งอายก็ุถือเป็นทุนและศกัยภาพเช่นกนั 4) เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุผูสู้งอายท่ีุมีอายตุั้งแต่ 60 ปีข้ึนไปทุก
คนจะไดรั้บเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายสุามารถช่วยลดปัญหาดา้นเศรษฐกิจ และท าใหผู้สู้งอายมีุชีวติความเป็นอยูดี่ข้ึน  
  2. ปัญหาและความต้องการของผูสู้งอายุ  และผูท่ี้ดูแลผูสู้งอายุในพ้ืนท่ีต าบลล าเหย อ าเภอดอนตูม จังหวดันครปฐม 
ประกอบดว้ย 1) ปัญหาเร่ืองสุขภาพ จากผลการศึกษาพบว่าผูสู้งอายสุ่วนมากมีปัญหาเร่ืองสุขภาพ และการเจ็บป่วยอนัเป็นผลมาจาก
การเปล่ียนแปลงทางดา้นร่างกายของผูสู้งอาย ุการเส่ือมถอยของสุขภาพตามกาลเวลา 2) ผูสู้งอายใุนชุมชนเม่ือเจ็บป่วย ไม่มีกองทุน 
กลุ่มองคก์ร หรือหน่วยงานใหก้ารช่วยเหลือ จะมีเพียงแค่กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์เท่านั้นท่ีเม่ือเสียชีวติแลว้ถึงจะไดรั้บเงินช่วยเหลือ 
3) จากผลการศึกษาพบวา่ถา้หากมีการจดัตั้งกองทุนสวสัดิการส าหรับผูสู้งอายจุะก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อผูสู้งอายใุนชุมชนมากท่ีสุด 
 3. กลุ่มตวัอยา่งเสนอแนะในเร่ืองของการจดัตั้งกลุ่ม หรือกองทุนดูแลผูสู้งอายดุา้นสุขภาพและการเจ็บป่วย นอกจากน้ี
ผูสู้งอายุยงัให้ความส าคญักบัเร่ืองเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นความตอ้งการมีเงินบ านาญชราภาพ ความตอ้งการอยากให้มีการจดัตั้ง
กองทุนการเงินส าหรับผูสู้งอาย ุหรือแมแ้ต่ความตอ้งการในเร่ืองของอาชีพและรายได ้

 

ข้อเสนอแนะ 
 1 ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์ 
 ชุมชนควรด าเนินการจัดตั้ งกองทุนสวสัดิการผูสู้งอายุ เพื่อมาดูและผูสู้งอายุในเร่ืองของสุขภาพและการเจ็บป่วย  
เพราะชุมชนยงัขาดกลุ่ม องค์กร ในระดบัชุมชนท่ีมาดูแลเร่ืองน้ีอยู่ จดัให้มีการขยายสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามล าดบัขั้น  
เม่ือกองทุนมีความเติบโตข้ึน 
 2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจิยัคร้ังต่อไป 
 2.1 ควรมีการศึกษาและวจิยัเก่ียวกบัรูปแบบการจดัตั้งกลุ่มสวสัดิการส าหรับผูสู้งอายท่ีุมีประสิทธิภาพ 

2.2 ศึกษาผลกระทบของการจดัสวสัดิการชุมชน  
2.3 ศึกษาการจดัตั้งกองทุนสวสัดิการชุมชนส าหรับผูสู้งอายใุนบริบทพ้ืนท่ีท่ีมีความแตกต่างกนั 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาช่องทางการตลาดและการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ชุมชนจากสัปปะรดผ่านระบบเครือข่าย 2) 

ออกแบบระบบช่องทางการตลาดจ าหน่ายผลิตภณัฑชุ์มชนจากสัปปะรดผ่านระบบเครือข่าย และ 3) จดัท าแผนการพฒันาช่องทางการจดั
จ าหน่ายของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากสับปะรด หมู่บา้นรวมไทย อ าเภอกุยบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ การวิจยัน้ีเป็นแบบ
ผสานวิธีใช้การเก็บขอ้มูลจากการมีส่วนร่วม การสังเกต สัมภาษณ์แบบเจาะลึกผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัจ านวน 15 คน การศึกษาความสนใจใน
ช่องทางการตลาดและการจ าหน่ายผลิตภณัฑชุ์มชน โดยใชแ้บบสอบถามกบัผูบ้ริโภคกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ
เชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน และการวเิคราะห์เน้ือหา 

ผลการวจิยัพบวา่ 1) ช่องทางการตลาดและการจ าหน่ายท่ีสร้างความสนใจให้ผูบ้ริโภคซ้ือผลิตภณัฑม์ากท่ีสุด คือ การจดัแสดงและ
จ าหน่ายสินคา้ในสถานท่ีต่างๆ และการจ าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ในรูปแบบท่ีหลากหลาย  2) การออกแบบระบบช่องทางการตลาด
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนออกแบบในรูปแบบของเว็บไซต์เพ่ือใช้ส าหรับการเป็นส่ือกลางในการประชาสัมพนัธ์ การน าเสนอข้อมูล
รายละเอียดผลิตภณัฑแ์ละขอ้มูลของกลุ่ม ตลอดจนสามารถส่ังสินคา้ไดภ้ายในเวบ็ไซต์เพ่ือขยายช่องทางการจดัจ าหน่าย และ 3) แผนการ
พฒันาช่องทางการจดัจ าหน่ายมีประเด็นส าคญั คือ การพฒันาเวบ็ไซต์กลางของกลุ่มส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจในการใช้ระบบหน้าร้าน
ออนไลน์ การพฒันาผูรั้บผดิชอบในการบริหารจดัการขอ้มูลในระบบและการเพ่ิมฐานขอ้มูลลูกคา้ 
 

ค าส าคัญ : ช่องทางการตลาด  ผลิตภณัฑชุ์มชน บา้นรวมไทย 
 

Abstract  
The purposes of this research were as follows : 1) to study marketing channels and distribution pineapple products of 

Baanruamthai 2) to design a marketing channel system, selling products to the community, and 3) to develop planning of marketing channels 
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for distribution community products of Baanruamthai . This research was a mixed method and data collection from cooperative, observing 
and in-depth interview of 15 key informants.  A study of interest in marketing channels and distribution of community products were carried 
out from 400 samples with questionnaires. Data were analyzed by using computer program with descriptive statistics, inferential statistics 
and content analysis. 

The results of the study were as follow: 1) Most of marketing channels for distribution community products that generate d interest 
from exhibiont and distribution in several places and social media. 2) The design of distribution channel was developed in the website 
platform for distribution, present the product detail, including ordering community products of Baanruamthai, and 3) The key issues of the 
development plan were website development of Baanruamthai, training the online store management system for members and custom er 
database management (CDM). 

 

Keywords : Marketing Channel, Community Products,  Baanruamthai 
 
 

บทน า   
การสร้างรายไดโ้ดยการน าทรัพยากรในพ้ืนท่ีมาสร้างมูลค่าเกิดเป็นสินคา้เพ่ือจ าหน่าย มีความส าคญัและเป็นนโยบาย

ระดบัชาติพิจารณาไดจ้ากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมฉบบัท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) เป็นแผนแรกท่ีถูกใชใ้หเ้ป็นกลไกเช่ือมโยงสู่
การขบัเคล่ือนการพฒันาประเทศไทยตามยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยการปรับโครงสร้างการผลิตและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ
ในแต่ละช่วงของห่วงโซ่มูลค่า เนน้สร้างความเขม้แขง็ใหก้บัปัจจยัพ้ืนฐาน ทุนทางเศรษฐกิจใหส้นบัสนุนการเพ่ิมศกัยภาพของฐาน
การผลิตและฐานรายไดเ้ดิม และยกระดบัห่วงโซ่มูลค่าดว้ยการใชเ้ทคโนโลยวีจิยัและพฒันาเพื่อสร้างนวตักรรมการผลิตท่ีเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดลอ้มและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด รวมทั้งสร้างสังคมผูป้ระกอบการให้มีทกัษะการท าธุรกิจท่ีทนัต่อการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี โดยมุ่งเนน้กระบวนการพฒันาเครือข่ายชุมชนภายใตร้ากฐานของความรู้สมยัใหม่ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
และวฒันธรรม รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือสร้างสินคา้ให้มีคุณภาพและมูลค่าสูงข้ึน ซ่ึงจะน าไปสู่การพฒันาเพ่ือ
ประโยชน์สุขท่ีย ัง่ยืนของสังคมไทยตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสร้างสมดุลการพฒันาในทุกมิติโดยการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจสู่ทิศทางการเติบโตในรูปแบบใหม่ ท่ีมุ่งพฒันาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เขม้แข็ง เพื่อลดการพึ่งพาปัจจยั
ภายนอก โดยการสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัผูป้ระกอบการในภาคการผลิตและบริการ โดยเฉพาะวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
ผูป้ระกอบการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์และผูป้ระกอบการในภาคเกษตรให้ใชภู้มิ ปัญญา  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวตักรรม 
และความคิดสร้างสรรค ์ เพ่ือยกระดบัสู่การผลิตและการใหบ้ริการบนฐานความรู้ และท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนใหมี้การ
เช่ือมโยงกบัประเทศในภูมิภาคต่างๆ บนพ้ืนฐานการพ่ึงพาซ่ึงกนัและกนั รวมทั้งสร้างภูมิคุม้กนัต่อกระแสการเปล่ียนแปลงจาก
ภายนอกและระดบัประเทศ  ตลอดจนเช่ือมโยงสู่การน าผลการวจิยัไปสู่การลงทุนเชิงพาณิชยใ์หม้ากยิง่ข้ึน [1] 

การพฒันาผลิตภณัฑแ์ละตราสินคา้โดยอาศยัหลกัการใชป้ระโยชน์ตามภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและสะทอ้นอตัลกัษณ์ชุมชน
ดว้ยกระบวนการท่ีผนวกความคิดสร้างสรรคซ่ึ์งเกิดจากองคค์วามรู้ และนวตักรรมน าเขา้สู่ขั้นตอนการพฒันาน าเอานยัส าคญัของ
การพฒันาอยา่งสร้างสรรคม์าด าเนินการขบัเคล่ือนการพฒันาวงกวา้งใหค้รอบคลุมภาคเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม
อย่างเช่ือมโยงกนับนพ้ืนฐานของวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินผนวกเขา้กบัการใชอ้งค์ความรู้ และนวตักรรมทั้งน้ี การพฒันา
จะตอ้งมุ่งสู่ความสร้างสรรคแ์ละเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มซ่ึงเป็นกระแสการพฒันาของโลกปัจจุบนั [2] ซ่ึงเป็นฐานคิดส าคญัในการ
พฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรคเ์พ่ือส่งเสริมศกัยภาพทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน และสร้างภาพลกัษณ์ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีให้
ความส าคญักบัการพฒันาเศรษฐกิจดา้นความคิดสร้างสรรคท่ี์สามารถน าภูมิปัญญาทั้งในส่วนบุคคลและชุมชนมาต่อยอดความคิด
สร้างสรรค ์สร้างเอกลกัษณ์ทางเศรษฐกิจ สร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บัสินคา้และบริการ ให้สามารถเพ่ิมรายไดแ้ก่ประชาชนของประเทศ
และสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและการคา้ให้กบัประเทศได ้ ซ่ึงแต่ละทอ้งถ่ินมีศกัยภาพ มีองค์ความรู้ มีทรัพยากร และ
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ไดรั้บการสนับสนุนดา้นต่างๆ จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถรวมกลุ่มกนัสร้างโอกาสในการท างานในลกัษณะกลุ่มอาชีพ  
กลุ่มวิสาหกิจเพ่ือน าทรัพยากรท่ีมีในทอ้งถ่ินมาสร้างมูลค่าเป็นสินคา้จ าหน่าย เกิดการประกอบการตามแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
เช่นเดียวกบัเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑ์จากสับปะรดในชุมชน เพ่ือสร้างเป็นรูปแบบการสร้างเครือข่ายเพ่ือ
ความเขม้แข็งของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑ์จากสับปะรด หมู่บ้านรวมไทย อ าเภอกุยบุรี จังหวดัประจวบคีรีขนัธ์  
ท่ีน าทรัพยากรผนวกกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสร้างสรรคจ์นเกิดผลิตภณัฑท่ี์เป็นอตัลกัษณ์ของทอ้งถ่ินท่ีมีความโดดเด่นนั้นคือ สบัปะรด  

การส่งเสริมเพ่ิมมูลค่าสินคา้ชุมชนและการส่งเสริมการตลาดสินคา้ชุมชนใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมี
พฤติกรรมการบริโภคท่ีเปล่ียนไปจึงเป็นเร่ืองท่ีจ าเป็นอยา่งยิง่ ดงัจะเห็นไดว้า่กระแสการซ้ือขายสินคา้ออนไลน์เขา้มามีบทบาทมาก
ข้ึนในตลาดการค้าขายปัจจุบัน ประกอบกับการแข่งขันทางการค้าของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วท าให้การ
โฆษณาการประชาสมัพนัธ์สินคา้มีช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะช่องทางทางเครือข่าย ทั้งน้ีผูผ้ลิตจะผลิตสินคา้
คุณภาพดีเพียงใดก็ตาม สินคา้นั้นคงใชป้ระโยชน์ไดใ้นกลุ่มผูบ้ริโภคไดจ้ านวนจ ากดั การจดัจ าหน่าย เป็นการศึกษาถึงกิจกรรมและ
สถาบนัการตลาดท่ีสร้างอรรถประโยชน์ทางดา้นเวลา สถานท่ีและความเป็นเจา้ของ เพื่อสามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคในตลาดเป้าหมายไดเ้ป็นอยา่งดี การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลย ีท าใหก้ารเพ่ิมทางการตลาดเปล่ียนจากเดิมอยา่งมากมาย  
ส่ือดิจิทลัและส่ือออนไลน์ เขา้มามีบทบาทการจ าหน่ายสินคา้  จากขอ้มูลปี 2018 ทัว่โลกมีผูใ้ชง้าน Social Media เป็นประจ า มาก
ถึง 3.196 พนัลา้นคน  แพลตฟอร์ม Social Media ยอดนิยมทัว่โลก ยงัคงเป็น “Facebook” ตามมาดว้ย “YouTube” ส่วนอนัดบั 3 คือ 
“Whatsapp” ต่อด้วย “Facebook Messenger” และ “WeChat” ส าหรับประเทศไทยมีผูใ้ช้งาน Social Media มากถึง 51 ล้านคน  
ใชเ้วลาในการเล่น Social Media โดยเฉล่ีย 3 ชัว่โมง 10 นาทีต่อวนั แอปพลิเคชนัท่ีมีการใชง้านสูงสุดในไทย อนัดบั 1 LINE อนัดบั 2 
Facebook อนัดบั 3 Facebook Messenger คนไทยอาย ุ15 ปีข้ึนไป มีพฤติกรรมการชอ้ปป้ิงออนไลน์  โดยพบวา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค
ต่อการซ้ือสินคา้ 71% คน้หาขอ้มูลสินคา้-บริการก่อนตดัสินใจซ้ือ 70% เขา้ไปดูร้านคา้ออนไลน์ 62% ตดัสินใจซ้ือสินคา้-บริการ
บนออนไลน์ 52% ปัจจุบนัมีคนไทย 11.92 ลา้นคน ซ้ือสินคา้อุปโภคบริโภคบน E-Commerce โดยคิดเป็นมูลค่าการยอดขายบน
ออนไลน์ 2.962 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ และยอดการใชจ่้ายต่อคนต่อปี อยูท่ี่ 248 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณกวา่ 8,600 บาท ในปี 
คศ. 2018 “ส่ือโฆษณา” เพื่อสร้าง Brand/Product Awareness ใหไ้ดผ้ล พบวา่ส่ือ 5 อนัดบัแรกท่ี “ทรงพลงั” ในการสร้างการรับรู้ใน
แบรนด์และสินคา้-บริการ คือ อนัดบั 1 ส่ือโทรทศัน์ อนัดบั 2 ส่ือออนไลน์ อนัดบั 3 ส่ือส่ิงพิมพ ์อนัดบั 4 ส่ือในสโตร์ อนัดบั 5 
โปสเตอร์[3] แต่ผูป้ระกอบการชุมชนส่วนใหญ่ผลิตตามรูปแบบท่ีเคยท ากนัมา โดยไม่ไดค้  านึงตลาดใหม่ท่ีสามารถพฒันาใหเ้ป็นท่ี
ยอมรับของผูบ้ริโภคและสร้างความจงรักภกัดีต่อสินคา้มากข้ึน ซ่ึงผลิตภณัฑชุ์มชนของบา้นรวมไทยมีความโดดเด่นมีเอกลกัษณ์
ของทรัพยากรพ้ืนถ่ิน แต่ผูบ้ริโภคยงัรู้จกัสินคา้ชุมชนของหมู่บา้นรวมไทยในวงจ ากดั  
  จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้จึงเห็นควรศึกษาและพฒันาการขยายช่องทางการตลาดผ่านระบบเครือข่ายเพ่ือจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
จากสับปะรดท่ีแสดงความเป็นเอกลกัษณ์ โดยน าทุนทางวฒันธรรมและทุนทรัพยากรพ้ืนถ่ินท่ีมีคุณค่าของชุมชนนั้นคือ สับปะรด
ของหมู่บา้นรวมไทย อ าเภอกยุบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เพ่ือสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร รับรู้ของผูบ้ริโภคและมี
คุณลกัษณะสอดคลอ้งกบัการยอมรับของผูบ้ริโภค ยกระดบัผลิตภณัฑชุ์มชนบนพ้ืนฐานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เพ่ือสร้างโอกาสทาง
การตลาดอนัจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจชุมชน และสร้างโอกาสในการด าเนินธุรกิจเชิงพาณิชยจ์ากฐานทรัพยากรท้องถ่ินท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ต่อไป  
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพ่ือศึกษาช่องทางการตลาดและจ าหน่ายผลิตภณัฑชุ์มชนจากสปัปะรดผา่นระบบเครือข่าย 

2. เพ่ือออกแบบระบบช่องทางการตลาดจ าหน่ายผลิตภณัฑชุ์มชนจากสปัปะรดผา่นระบบเครือข่าย 
3. เพ่ือจดัท าแผนการพฒันาช่องทางการจดัจ าหน่ายของวสิาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากสบัปะรด หมู่บา้นรวมไทย 

อ าเภอกยุบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
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ทบทวนวรรณกรรม 
1. การพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑชุ์มชน  
การพฒันาผลิตภณัฑ์ชุมชนเป็นแนวคิดท่ีเน้นการแสดงตวัตนของชุมชนเพื่อสร้าง  ผลิตภณัฑ์ในแต่ละพ้ืนท่ีโดยสร้าง

ความโดเด่นและสะทอ้นตวัตนของชุมชนนั้นๆ ผลิตภณัฑ์ชุมชนท่ีเป็นเอกลกัษณ์ท่องถ่ิน มีอตัลกัษณ์ท่ีแสดงความเป็นชุมชนมี
ความส าคญัต่อระบบสังคม กล่าวคือประการแรกท าให้เรารู้สึกวา่เป็นตวัเราหรือพวกเราท่ีแตกต่างจากคนอ่ืน โดยไม่จ าเป็นตอ้งมี
เพียงหน่ึงแต่อาจมีหลายลกัษณะท่ีประกอบข้ึนมา อตัลกัษณ์ไม่ใช่ส่ิงท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนมาพร้อมกบัคนหรือส่ิงของแต่
เป็นส่ิงท่ีถูกสร้างข้ึนและเปล่ียนแปลงได ้ซ่ึงบ่งบอกถึงลกัษณะเฉพาะ ลกัษณะพิเศษท่ีจะบ่งบอกตวัตนของส่ิงนั้นหรือบุคคลนั้น 
อตัลกัษณ์จึงเป็นคุณสมบติัท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของบุคคล เป็นความจริงเก่ียวกบัส่ิงท่ีบุคคลหรือส่ิงหน่ึงส่ิงใดเป็นอยู ่[4] ผลิตภณัฑ์
ชุมชนท่ีมีอตัลกัษณ์เฉพาะตวัจึงมีความเฉพาะท่ีท าใหโ้ดดเด่นข้ึนมาและมีความแตกต่างจากส่ิงอ่ืน แนวคิดน้ีจึงสามารถน ามาเป็น
แนวทางในการสนบัสนุนและส่งเสริมให้ทอ้งถ่ินสร้างสรรคอ์ตัลกัษณ์ผลิตภณัฑ ์(Product) โดยมีกิจกรรมการคิดคน้และพฒันา
ผลิตภณัฑท์างการตลาด การผลิต การบริหารจดัการ และการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยทีางดา้นการผลิตใหมี้คุณภาพเป็นท่ียอมรับและ
ตอ้งการของตลาดสากล โดยท่ีทอ้งถ่ินจ าเป็นตอ้งพ่ึงตนเอง (Self-reliance) เป็นหลกั ดงันั้นผูเ้ก่ียวขอ้งในขบวนการน้ีจ าเป็นตอ้ง
อุทิศพลงักาย (Energy) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ความปรารถนา (Desire) ท่ีจะใชท้รัพยากรท่ีหาพบในทอ้งถ่ินเป็นหลกั 
เพ่ือท่ีจะเกิดการสร้างงานสร้างรายได ้และน าไปสู่เป้าหมายของการกินดีอยูดี่ คุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน แสวงหารากฐานท่ี
ส าคญัของประเทศ นอกจากน้ีเป็นการสืบสานวฒันธรรมท่ีดีงามของท้องถ่ินให้คงอยู่ต่อไปการพฒันาผลิตภณัฑ์ชุมชนเป็น
แนวทางหน่ึงในการยกระดบัรายได้ ชีวิตความเป็นอยู ่และคุณภาพชีวิตของชาวบา้นหรือเกษตรกรในชนบทท่ีเป็นคนส่วนใหญ่
ของประเทศ แต่เป็นกลุ่มคนท่ียากจนท่ีสุดของประเทศ หากกลุ่มชาวบา้นหรือกลุ่มเกษตรกรเหล่าน้ีมีรายไดสู้งข้ึนจะส่งผลกระทบ
ดา้นบวกต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยในการประกอบธุรกิจชุมชนควรมุ่งเนน้สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน ส่งเสริม
ใหเ้กิดเศรษฐกิจชุมชนแบบพ่ึงตนเอง ใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน และวตัถุดิบในชุมชน โดยคนในชุมชน เพื่อคนในชุมชน โดยอาจพฒันา
ต่อยอดสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ ให้แก่งาน ผลงาน สินคา้ บริการ ด้วยการใช้ความคิดบนพ้ืนฐานของการใช้องค์ความรู้ 
สร้างสรรคง์าน และการใชท้รัพยสิ์นทางปัญญา ท่ีเช่ือมโยงกบัรากฐานทางวฒันธรรม ทรัพยากรท่ีมีอยูก่ารสั่งสมภูมิปัญญาของ
สงัคม เทคโนโลยแีละนวตักรรมโดยเรียก ธุรกิจรูปแบบดงัท่ีกล่าวมาน้ีวา่ เศรษฐกิจสร้างสรรค ์(Creative Economy: CE)   

2. การพฒันาช่องทางการตลาด 
การพฒันาและขยายช่องทางการตลาดเพ่ือจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์จะช่วยการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือ

การส่ือสารเพ่ือสร้างความพอใจต่อตราสินคา้หรือบริการ หรือความคิด หรือต่อบุคคล โดยใชจู้งใจให้เกิดความตอ้งการหรือเพ่ือ
เตือนความทรงจ า (Remind) ในผลิตภณัฑ์ โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเช่ือ และพฤติกรรมการซ้ือ [5] เป็นการ
ติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหวา่งผูข้ายกบัผูซ้ื้อ เพ่ือสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดต่อส่ือสารอาจใชพ้นกังานขาย 
(Personal selling) ท าการขายและการติดต่อส่ือสารโดยไม่ใช้คน (Non personal selling) เคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารมีหลาย
ประการ องค์การอาจเลือกใช้หน่ึงหรือหลายเคร่ืองมือซ่ึงตอ้งใช้หลกัการเลือกใช้เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดแบบประสม
ประสานกนั (Integrated Marketing Communication : IMC) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกบัลูกคา้ ผลิตภณัฑคู์่แข่งขนัโดยบรรลุ
จุดมุ่งหมายร่วมกนัได ้เคร่ืองมือการส่งเสริมการตลาดท่ีส าคญั มีดงัน้ี 1.การโฆษณา (Advertising) 2. การขายโดยใชพ้นกังานขาย 
(Personal selling) 3. การส่งเสริมการขาย (Sales promotion) หมายถึง เป็นส่ิงจูงใจระยะสั้ นท่ีกระตุ ้นให้เกิดการซ้ือหรือขาย
ผลิตภณัฑห์รือบริการ[6]  เป็นเคร่ืองมือกระตุน้ความตอ้งการซ้ือท่ีใชส้นบัสนุนการโฆษณา และการขายโดยใชพ้นกังานขาย [5] 
ซ่ึงสามารถกระตุน้ความสนใจ การทดลองใช้ หรือการซ้ือโดยลูกคา้คนสุดทา้ย หรือบุคคลอ่ืนในช่องทางการจดัจ าหน่าย การ
ส่งเสริมการขาย มี 3 รูปแบบ คือ (1) การกระตุน้ผูบ้ริโภค เรียกว่า การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่ผูบ้ริโภค (Consumer promotion)  
(2) การกระตุน้คนกลาง เรียกวา่ การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่คนกลาง (Trade promotion) (3) การกระตุน้พนกังานขาย เรียกวา่ การ
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ส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่พนักงานขาย (Sales force Promotion) 4. การให้ข่าวและประชาสัมพนัธ์ (Publicity and Public Relations)  
5. การตลาดทางตรง (Direct marketing หรือ Direct response marketing) ปัจจุบนัการพฒันาหรือการขยายช่องทางการตลาดนิยม
ท าในรูปแบบของการตลาดดิจิทลัครอบคลุมแพลตฟอร์มท่ีหลากหลายทั้งส่ือ ช่องทาง เคร่ืองมือ บริการและโปรแกรมประยุกต์ 
รูปแบบของการตลาดออนไลน์แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบใหญ่ ๆ ดงัน้ี 1.การตลาดผ่านส่ืออินเทอร์เน็ตหรือการโฆษณาออนไลน์  
2. การตลาดผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (Mobile marketing) 3. การใชก้ารตลาดผา่นโทรทศัน์ท่ีมีปฏิสมัพนัธ์ได ้(Interactive television)  

3. พฤติกรรมผูบ้ริโภคและการตดัสินใจซ้ือ 
พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการกระท าของบุคคลบุคคลหน่ึงซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัการหาใหม้าและการใชซ่ึ้งสินคา้และ

บริการ ส่วนพฤติกรรมผูซ้ื้อนั้น  หมายถึง การกระท าของบุคคลใดบุคคลหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแลกเปล่ียนสินคา้ และบริการดว้ยเงิน 
และรวมถึงการตดัสินใจ การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภค เป็นวิธีการศึกษาท่ีแต่ละบุคคลท าการตดัสินใจท่ีจะใชท้รัพยากร เช่น เวลา 
บุคลากร และอ่ืนๆ เก่ียวกบัการบริโภคสินคา้ ซ่ึงนกัการตลาดตอ้งศึกษาวา่สินคา้ท่ีเขาจะเสนอนั้น ใครคือผูบ้ริโภค (Who) ผูบ้ริโภคซ้ือ
อะไร (What) ท าไมจึงซ้ือ (Why) ซ้ืออย่างไร (How) ซ้ือเม่ือไร (When) ซ้ือท่ีไหน (Where) ซ้ือและใช้บ่อยคร้ังเพียงใด (How often) 
รวมทั้ งการศึกษาว่าใครมีอิทธิพลต่อการซ้ือเพ่ือคน้หาค าตอบ 7 ประการเก่ียวกับพฤติกรรมผูบ้ริโภคโมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
(Consumer behavior model) เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจ ท่ีท าให้เกิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์โดยมีจุดเร่ิมตน้จากการท่ีเกิดส่ิงกระตุน้ 
(Stimulus) ท่ีท าให้เกิดความตอ้งการ ส่ิงกระตุน้ผ่านเขา้มาในความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ (Buyer’s black box) ซ่ึงเปรียบเสมือนกล่องด า  
ท่ีผูผ้ลิตและผูข้ายไม่สามารถคาดได ้ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อท่ีจะไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะต่างๆ ของผูซ้ื้อ แมจ้ะมีการตอบสนองผู ้
ซ้ือ (Buyer’ response) หรือการตดัสินใจของผูซ้ื้อ(Buyer’s purchase decision) โดยการตดัสินใจผูบ้ริโภค ผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถ
คาดคะเนหรือไม่สามารถทราบความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้จึงจ าเป็นตอ้งพยายามคน้หากระบวนการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงไดรั้บอิทธิพล
มาจากลกัษณะของผูซ้ื้อและลกัษณะการตดัสินใจของผูซ้ื้อ [7] โดยมีกระบวนการเร่ิมตั้งแต่ 1.การรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหา 
(Problem/Need recognition) 2. การแสวงหาข้อมูล  (Information search) 3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of alternatives)  
4. การตดัสินใจซ้ือ (Purchase decision) และ 5. พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ (Post purchase behavior) ผูผ้ลิตหรือผูข้ายจึงมีความจ าเป็น
อยา่งยิง่ท่ีตอ้งศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคและการตดัสินใจซ้ือ เพื่อประโยชน์ในการผลิตและท าการตลาดใหต้รงใจผูบ้ริโภคท่ีสุด 

4. พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร 
การเปิดรับข่าวสารเป็นพ้ืนฐานหน่ึงในการวดัระดบัความสนใจ โดยเน้ือหาข่าวสารต่างๆท่ีผูรั้บสารไดรั้บนั้น สามารถใช้

เป็นเคร่ืองมือช้ีวดัพฤติกรรมของผูรั้บสารได ้เช่น ปริมาณการรับข่าวสารต่อวนัหรือต่อสัปดาห์ นอกจากนั้นการมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีมี
ส่วนร่วมในการแสดงออกถึงการช่ืนชอบเน้ือหา  บุคคลท่ีเปิดรับข่าวสารมาก ยิ่งมีหูตากวา้งไกล มีความรู้ความเข้าใจใน
สภาพแวดลอ้มและเป็นคนท่ีทนัสมยั ทนัเหตุการณ์กวา่บุคคลท่ีเปิดรับขา่วสารนอ้ย อยา่งไรก็ตาม บุคคลจะไม่รับข่าวสารทุกอยา่งท่ี
ผ่านมาสู่ตนทั้งหมด แต่จะเลือกรับรู้เพียงบางส่วนท่ีคิดวา่มีประโยชน์ต่อตน ดงันั้น ข่าวสารท่ีหลัง่ไหลผ่านเขา้มาไปยงับุคคลจาก
ช่องทางต่าง ๆ นั้นมกัจะถูกคดัเลือกตลอดเวลา ข่าวสารท่ีน่าสนใจ มีประโยชน์และเหมาะสมตามความนึกคิดของผูรั้บสาร จะเป็น
ข่าวสารท่ีก่อใหเ้กิดความส าเร็จในการส่ือสาร [8] โดยกระบวนการเลือกรับข่าวสารหรือเปิดรับข่าวสารเปรียบเสมือนเคร่ืองกรอง
ข่าวสาร ในการรับรู้ของมนุษย ์ซ่ึงประกอบดว้ยการกลัน่กรอง 4 ขั้นตามล าดบั ดงัต่อไปน้ี 1) การเลือกเปิดรับเป็นขั้นแรกในการ
เลือกช่องทางการส่ือสาร บุคคลจะเลือกเปิดรับส่ือและข่าวสาร จากแหล่งสารท่ีมีอยู่ด้วยกันหลายแหล่ง เช่นการเลือกซ้ือ
หนังสือพิมพฉ์บบัใดฉบบัหน่ึง เลือกเปิดวิทยุ กระจายเสียงสถานีใดสถานีหน่ึงตามความสนใจและความตอ้งการของตน อีกทั้ง
ทกัษะและความช านาญในการรับรู้ข่าวสารของคนเรานั้นก็ต่างกนั บางคนถนดัท่ีจะฟังมากกวา่อ่าน ก็จะชอบฟังวิทย ุดูโทรทศัน์
มากกว่าอ่านหนังสือเป็นตน้ 2) การเลือกให้ความสนใจ ผูเ้ปิดรับข่าวสารมีแนวโนม้ท่ีจะเลือกสนใจข่าวจากแหล่งใดแหล่งหน่ึง 
โดยมกัเลือกตามความคิดเห็น ความสนใจของตน เพ่ือสนบัสนุนทศันคติเดิมท่ีมีอยูแ่ละหลีกเล่ียงส่ิงท่ีไม่สอดคลอ้งกบัความ รู้ความ 
เขา้ใจหรือ ทศันคติเดิมท่ีมีอยู่แลว้ เพ่ือไม่ให้เกิดภาวะทางจิตใจท่ีไม่สมดุลหรือมีความไม่สบายใจ ท่ีเรียกว่า ความไม่สอดคลอ้ง
ทางดา้นความเขา้ใจ (Cognitive dissonance)  3) การเลือกรับรู้และตีความหมาย เม่ือบุคคลเปิดรับขอ้มูลข่าวสารแลว้ ก็ใช่วา่จะรับรู้
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ข่าวสารทั้งหมดตามเจตนารมณ์ของ ผูส่้งสารเสมอไปเพราะคนเรามกัเลือกรับรู้และตีความหมายสารแตกต่างกนัไปตามความสนใจ 
ทศันคติ ประสบการณ์ ความเช่ือ ความตอ้งการ ความคาดหวงั แรงจูงใจ สภาวะทางร่างกาย หรือสภาวะทางอารมณ์และจิตใจ 
ฉะนั้นแต่ละคนอาจตีความเฉพาะข่าวสารท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะส่วนบุคคลดงักล่าว นอกจากจะท าให้ข่าวสารบางส่วนถูกตดัท้ิง
ไปยงัมีการบิดเบือนข่าวสารใหมี้ทิศทางเป็นท่ีน่าพอใจของแต่ละบุคคลดว้ย 4) การเลือกจดจ าบุคคลจะเลือกจดจ าข่าวสารในส่วนท่ี
ตรงกับความสนใจ ความตอ้งการ ทัศนคติ ฯลฯ ของตนเอง และมกัจะลืมหรือไม่น าไปถ่ายทอดต่อในส่วนท่ีตนเองไม่สนใจ  
ไม่เห็นดว้ย หรือเร่ืองท่ีขดัแยง้คา้นกบัความคิดของตนเอง ข่าวสารท่ีคนเราเลือกจดจ าไวน้ั้น มกัมีเน้ือหาท่ีจะช่วยส่งเสริมหรือ
สนบัสนุนความรู้สึกนึกคิด ทศันคติ ค่านิยม หรือความเช่ือของแต่ละคนท่ีมีอยูเ่ดิมใหมี้ความมัน่คงชดัเจนยิ่งข้ึน และเปล่ียนแปลง
ยากข้ึน เพ่ือน าไปใชเ้ป็นประโยชน์ในโอกาสต่อไป ส่วนหน่ึงอาจน าไปใชเ้ม่ือเกิดความรู้สึกขดัแยง้และมีส่ิงท่ีท าใหไ้ม่สบายใจ 

5. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Decision making) ไม่ไดห้มายความว่าจะเป็นการตดัสินใจเพียงอย่างเดียว ยงัใชก้าร

ตัดสินใจควบคู่ไปกับการด าเนินงาน (Implementation) ด้วย เช่น ในการจัดองค์กร การก าหนดกิจกรรมการพัฒนา และ 
การตดัสินใจยงัมีความเก่ียวขอ้งกบัประชาชนในเร่ืองผลประโยชน์ (Benefits) และการประเมินผล (Evaluation) ในกิจกรรมพฒันาดว้ย 
ซ่ึงเพียส์และสไตเฟล (Pearse & Stiefel ) [9] ไดอ้ธิบายถึงประเภทของการมีส่วนร่วมวา่มี 4 ขั้นตอน คือ 1. การมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจ 2. การมีส่วนร่วมในขั้นปฏิบติัการ 3. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ และ 4 .การมีส่วนร่วมในการประเมินผล การพฒันา
แบบมีส่วนร่วมแบ่งตามระดบัความเขม้ขน้ของการมีส่วนร่วมได ้ [10] ดงัน้ี 1) การแจง้ขอ้มูลเพื่อทราบ 2) การปรึกษาหารือ 3) การเป็น
หุ้นส่วน และ4) การบริหารจดัการตนเอง ส าหรับเคร่ืองมือท่ีน ามาใชใ้นกระบวนการพฒันาแบบมีส่วนร่วม มีรูปแบบหลากหลาย เช่น 
การจดัเวทีชุมชนหรือเรียกเป็นทางการวา่การประชุม การสัมภาษณ์ การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการใหส้มาชิก ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเขา้
มามีส่วนร่วมเก่ียวขอ้งในการด าเนินงานพฒันาร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ แกไ้ขปัญหา ใชค้วามคิดสร้างสรรค ์ความรู้ความช านาญร่วมกบั
การใชว้ทิยากรท่ีเหมาะสม และสนบัสนุน ติดตามผลการปฏิบติังานของกลุ่ม ชุมชนและเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งในการท างานร่วมกนั 

 

วธีิด าเนินการวจัิย 
1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง       

1.1 การวจิยัเชิงคุณภาพ  
 ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัจากตวัแทนผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการพฒันาและส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผู ้น าชุมชน สมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสับปะรด อ าเภอกุยบุรี  จังหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ รวมทั้งส้ิน 15 คน      
 1.2 การวจิยัเชิงปริมาณ 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ ประชาชนทัว่ไปท่ีเปิดรับขอ้มูลเก่ียวกบัช่องทางการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑชุ์มชน  
 กลุ่มตวัอยา่ง ไดจ้ากผูบ้ริโภคทัว่ไปท่ีเปิดรับขอ้มูลเก่ียวกบัช่องทางการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑชุ์มชน ท่ีมีขนาดใหญ่
และไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน ตามการค านวณจากสูตรขนาดตวัอย่างของ W.G. Cochran โดยก าหนดระดับค่าความเช่ือมนั 
ร้อยละ 95 และระดบัค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 ใชข้นาดตวัอยา่งอยา่งนอ้ย 384 คน  จึงจะสามารถประมาณค่าร้อยละ ก าหนด
ความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 ท่ีระดับความเช่ือมนัร้อยละ 95 เพื่อความสะดวกในการประเมินผล และการวิเคราะห์ขอ้มูล 
คณะผูว้จิยัจึงใชข้นาดกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 ตวัอยา่ง โดยการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental sampling)  
 2. ตวัแปรการวจิยั 
 ตวัแปรตน้ คือ เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้ระดบัการศึกษา สถานภาพครอบครัว  ภูมิล าเนา 
 ตวัแปรตาม คือ ช่องทางการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑชุ์มชน 
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3. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
เคร่ืองมือท่ีใชส้ าหรับผูใ้หข้อ้มูลส าคญัคือ แบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพื่อใชส้นทนาถาม- ตอบกบัผูใ้หข้อ้มูลส าคญั

จากตวัแทนผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ขอ้ค าถามแบบก่ึงโครงสร้างเพ่ือให้ทราบถึงศกัยภาพดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ของ
วสิาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากสบัปะรด หมู่บา้นรวมไทย อ าเภอกยุบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  
 ส าหรับการศึกษาช่องทางการตลาดและจ าหน่ายผลิตภณัฑชุ์มชนจากสับปะรดผ่านระบบเครือข่ายจากประชาชนทัว่ไป
เคร่ืองมือท่ีใชคื้อ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนถามกลุ่มตวัอย่างเพ่ือศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารผ่านช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน คิดค่าความเช่ือมั่นโดยวิธีครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าเท่ากับ 0.890โดยสร้างเป็น
แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) ถามเก่ียวกบัช่องทางการจ าหน่ายท่ีท าให้ผูบ้ริโภคสนใจซ้ือผลิตภณัฑ์
ชุมชนในลกัษณะมาตราส่วนประมาณค่า แบ่งออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด  

4.วธีิการรวบรวมข้อมูล 
 4.1 ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยศึกษาเอกสารการด าเนินงาน การสมัภาษณ์ พดูคุยและจดัสถานการณ์ให้กลุ่ม
บุคคลท่ีถือเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลแสดงความคิดเห็น การตอบค าถามคณะผูว้ิจยัจะใชว้ิธีการสังเคราะห์ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดจ้ากการ
สมัภาษณ์ พดูคุย ศึกษาเอกสารต่างๆ และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ จากการตอบค าถามโดยกรอบการเก็บรวบรวมขอ้มูลจะศึกษาขอ้มูล
ท่ีเป็นบริบท จดัสถานการณ์เพ่ือกระตุน้ใหเ้กิดกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้และประสบการณ์ โดยจดักระบวนการใหผู้ใ้ห้ขอ้มูล
ส าคญัมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในการจดัการขอ้มูลใหเ้ป็นระบบ จากผูใ้หข้อ้มูลส าคญั      
 4.2 ผูว้ิจยัและผูช่้วยวิจยัเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามเพ่ือให้ไดค้  าตอบตามประเด็นในแต่ละขอ้กบักลุ่มตวัอย่าง 
โดยการเก็บข้อมูลจะใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) เม่ือกรอกข้อมูลครบถ้วนหลังจากนั้ นน า
แบบสอบถามมาตรวจสอบวา่มีขอ้ผิดพลาดหรือไม่เพ่ือใหไ้ดค้  าตอบท่ีสมบูรณ์ 
 4.3 น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเคราะห์ในขั้นตอนท่ี 4.1 และ 4.2 มาใชเ้ป็นแนวทางการพฒันาแอฟพลิเคชัน่ช่องทาง
การตลาดของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑ์จากสับปะรด หมู่บา้นรวมไทย อ าเภอกุยบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ และ
ประเมินร่วมกนัอีกคร้ังกบัผูน้ าชุมชน ตวัแทนกลุ่มและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เพ่ือพฒันาเป็นแอฟพลิเคชัน่ช่องทางการตลาดของ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากสับปะรด หมู่บา้นรวมไทย อ าเภอกุยบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์เพ่ือจ าหน่ายสินคา้และ
ส่ือสารการตลาด และพฒันาแผนการพฒันาช่องทางการจดัจ าหน่ายของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูผลิตภณัฑจ์ากสับปะรดหมู่บา้น
รวมไทย อ าเภอกยุบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยใชใ้ชก้ระบวนการมีส่วนรวมของกลุ่มบุคคลในเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัวสิาหกิจ
ชุมชนในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  เพ่ือสร้างแผนการพฒันาช่องทางการจดัจ าหน่ายของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑจ์าก
สับปะรด หมู่บา้นรวมไทย อ าเภอกุยบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ สรุปผลการวิจยัเสนอแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อพิจารณาใชเ้ป็น
แนวทางในการก าหนดนโยบาย แผนงานพฒันาช่องทางการตลาดผลิตภณัฑชุ์มชนของกลุ่มต่อไป  

5. การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิตทิีใ่ช้ในการวจิยั 
 น าแบบสอบถามทั้งหมดลงรหสัและวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ โดยใชส้ถิติในการวเิคราะห์
ขอ้มูล ไดแ้ก่ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) วิเคราะห์แนวทางการพฒันาแอฟพลิเคชัน่ช่องทาง
การตลาด และการจดัท าแผนโดยการวเิคราะห์เชิงเน้ือหา (Content analysis) 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
การศึกษาเร่ือง การขยายช่องทางการตลาดเพ่ือจ าหน่ายผลิตภณัฑชุ์มชนบา้นรวมไทย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ผลการวจิยัพบวา่  
1. ช่องทางการตลาดเพ่ือจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ชุมชนท่ีผูบ้ริโภคสนใจ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเป็นชาย คิดเป็น 

ร้อยละ 63 ช่วงอายขุองผูต้อบแบบสอบถามอยูใ่นช่วงอาย ุ31-40 คิดเป็นร้อยละ 36.6 ส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็น
ร้อยละ 46 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 30,000 บาท มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 39.4 โดยส่วนใหญ่มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญา
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ตรี คิดเป็นร้อยละ71.4 สถานะภาพทางครอบครัวส่วนใหญ่โสด คิดเป็นร้อยละ 65.3 มีภูมิล าเนาอยู่กรุงเทพมหานคร คิดเป็น 
ร้อยละ 28 ในส่วนช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความสนใจในการซ้ือผลิตภัณฑ์ คือ  
ส่ือออนไลน์ ไดแ้ก่ เฟสบุ๊ค เวบ็ไซต์ของกลุ่ม เป็นส่วนใหญ่ คิดรวมเป็นร้อยละ 48.1 รองลงมาคือ ผ่านทางงานแสดงสินคา้ใน
สถานท่ีต่าง ๆ ผา่นทางร้านขายของฝาก คิดเป็นร้อยละ41  

2. การออกแบบระบบช่องทางการตลาดจ าหน่ายผลิตภณัฑชุ์มชนจากสปัปะรดผา่นระบบเครือข่าย การขยายช่องทางการ
จดัจ าหน่ายของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑ์จากสับปะรด หมู่บา้นรวมไทย อ าเภอกุยบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดย
ออกแบบข้ึนมาในรูปแบบของเว็บไซต์เพ่ือใช้ส าหรับการเป็นส่ือกลางในการประชาสัมพนัธ์ การน าเสนอขอ้มูลรายละเอียด
ผลิตภณัฑ ์และ ขอ้มูลของกลุ่ม ตลอดจนสามารถสัง่สินคา้ไดภ้ายในเวบ็ไซต ์ซ่ึงมีโครงสร้างของเวบ็ไซตป์ระกอบไปดว้ยส่วนหลกั 
ดงัน้ี (รูปท่ี 1) 

 
รูปท่ี 1 โครงสร้างของเวบ็ไซตว์สิาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากสบัปะรด หมู่บา้นรวมไทย อ าเภอกยุบุรี  

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
 

โดยส่วนหนา้แรกจะเป็นส่วนพ้ืนท่ีของการประชาสัมพนัธ์ต่าง ๆ ส่วนท่ี2  คือส่วนสินคา้และบริการ ประกอบดว้ยส่วน
ของรายละเอียดสินคา้ ตะกร้าสินคา้ และระบบช าระเงิน ส่วนท่ี 3 ร้านคา้/ชุมชน ส่วนท่ี 4 เก่ียวกบัเรา ประกอบไปดว้ย ประวติัความ
เป็นมา เป้าหมายและวตัถุประสงคข์องกลุ่ม ส่วนท่ี 5 ระบบสมาชิก ประกอบดว้ย ส่วนของการรับสมคัรผูซ้ื้อสินคา้ ส่วนของการ
รับสมคัรผูข้ายสินคา้ และการเขา้สู่ระบบ และส่วนท่ี 6 ติดต่อเรา ประกอบดว้ยรายละเอียดต่าง ๆ เก่ียวกบั การติดต่อส่ือสาร ไดแ้ก่ 
ท่ีอยู ่โทรศพัท ์อีเมล เฟสบุ๊ค แผนท่ี ในรูปแบบ ดงัตวัอยา่ง รูปท่ี 2 
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รูปท่ี 2  แสดงหนา้แรกของเวบ็ไซตว์สิาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากสบัปะรด หมู่บา้นรวมไทย อ าเภอกยุบุรี  

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
 

การจดัสินคา้และบริการ ประกอบดว้ยส่วนของรายละเอียดสินคา้ ตะกร้าสินคา้ และระบบช าระเงิน ดงัตวัอยา่ง รูปท่ี 3 
 

 
 

รูปท่ี 3 แสดงสินคา้/บริการของเวบ็ไซตว์สิาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากสบัปะรด หมู่บา้นรวมไทย อ าเภอกยุบุรี  
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

 

ระบบสมาชิก ประกอบดว้ย ส่วนของการรับสมคัรผูซ้ื้อสินคา้ ส่วนของการรับสมคัรผูข้ายสินคา้ และการเขา้สู่ระบบ ดงัตวัอยา่งรูป
ท่ี 4 และรูปท่ี 5 

 
รูปท่ี 4 แสดงช่องทางการสมคัรเป็นสมาชิกของผูซ้ื้อ 
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รูปท่ี 5 แสดงช่องทางการสมคัรเป็นผูผู้ข้าย 

 

ข้อมูลส าหรับติดต่อ ประกอบด้วยรายละเอียดต่าง ๆ เก่ียวกับการติดต่อส่ือสาร ได้แก่ ท่ีอยู่ โทรศัพท์ อีเมล เฟสบุ๊ค แผนท่ี 
ดงัตวัอยา่งรูปท่ี 6  

 
รูปท่ี 6  แสดงช่องทางการติดต่อส่ือสาร 

 

3. แผนการพฒันาช่องทางการจดัจ าหน่ายของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑ์จากสับปะรด หมู่บ้านรวมไทย 
อ าเภอกยุบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ประกอบดว้ย  
 1. การวิเคราะห์ศกัยภาพทางดา้นการตลาด พบวา่ 1) ดา้นผลิตภณัฑ ์ผลิตภณัฑข์องทางกลุ่มเป็นผลิตภณัฑท่ี์เกิดจาก
การแปรรูปผลิตภณัฑ์สับปะรด มีทั้งผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นเคร่ืองใช ้ผลิตภณัฑ์ดา้นอาหาร ท าให้มีความหลากหลายในการตอบโจทย์
ผูบ้ริโภคและมีกลุ่มเป้าหมายท่ีหลากหลายตามรูปแบบของผลิตภณัฑ ์2) ดา้นราคา การตั้งราคาผลิตภณัฑต์่าง ๆ   ของทางกลุ่มพบวา่
ราคาสินคา้บางช้ิน มีราคาต ่าเกินไป บางช้ินมีราคาสูงเกินไป และการตั้งราคายงัไม่สะทอ้นตน้ทุนในการด าเนินงาน 3) ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย ช่องทางการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์เดิมทางกลุ่มจะจ าหน่ายท่ีร้านคา้ของทางกลุ่ม มีการออกร้านจ าหน่ายสินคา้กบัทาง
พฒันาชุมชน ทางหน่วยราชการอ่ืน ๆ บ้างตามเทศกาล ไม่มีจ าหน่ายผ่านตวัแทน มีการจ าหน่ายผ่านทางช่องทางไลน์ และเฟส 
ส่วนตวัของสมาชิก ท าให้ไม่เป็นท่ีรู้จกั 4) ดา้นการส่งเสริมการตลาด ทางกลุ่มมีการส่งเสริมการตลาดค่อนขา้งนอ้ย ขาดการโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์เชิงรุก มีการจดัท าโปรโมชัน่บางคร้ัง เช่น ส่วนลดทางการคา้ การประชาสมัพนัธ์กิจกรรมงานของชุมชน เป็นตน้  

2. การส่งเสริมความรู้เก่ียวกบัการตลาดและช่องทางการตลาด พบวา่ มีจุดอ่อนเร่ืองของความรู้ดา้นการตลาด การท า
การตลาดแบบเดิม ช่องทางการจ าหน่ายท่ีจ ากดั และยงัเป็นช่องทางการจ าหน่ายในรูปแบบเดิม คือการวางจ าหน่ายท่ีกลุ่ม หรือออก
งานแสดงสินคา้ต่าง ๆ ร่วมกบัหน่วยราชการ  

3. การพฒันาช่องทางการจดัจ าหน่าย  พบวา่ควรมีการพฒันาช่องทางจดัจ าหน่ายในหลากหลายรูปแบบเพ่ือใหเ้กิดการ
เขา้ถึงกลุ่มวสิาหกิจชุมชนท่ีเพ่ิมมากข้ึน โดยมีการด าเนินการพฒันาช่องทางการจดัจ าหน่ายดงัน้ี 1) การพฒันาเวบ็ไซตก์ลางของกลุ่ม 
โดยประกอบไปด้วยการท างานต่าง ๆ คือ มีข้อมูลรายละเอียดของกลุ่ม มีระบบหน้าร้านออนไลน์ มีระบบสมาชิกร้านค้า  
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มีระบบสมาชิกผูซ้ื้อสินคา้ มีระบบช าระเงิน มีส่วนของการติดต่อระหวา่งผูซ้ื้อ กบัทางกลุ่มฯ 2) ส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจในการใช้
ระบบแก่ทางกลุ่มฯ 3) ก าหนดผูรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการขอ้มูลในระบบ เพ่ือให้ระบบมีความทนัสมยั และบริหารจดัการ
ยอดขายของกลุ่ม 4) เพ่ิมฐานขอ้มูลลูกคา้ใหก้ลุ่ม โดยส่งค าเชิญชวนยงักลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เพ่ือประชาสมัพนัธ์ใหก้บักลุ่มเป้าหมายทราบ 

 

การอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเ ร่ื อง  การขยายช่องทางการตลาดเพ่ือจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน บ้านรวมไทย อ าเภอกุยบุ รี   
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ พบว่า กลุ่มลูกคา้เป้าหมายส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วง 21-40 ปี เป็นส่วนใหญ่ มีอาชีพ พนักงานบริษทัเอกชน 
ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ โดยมีรายไดอ้ยูใ่นช่วง ต ่ากวา่ 15,000 บาท ถึง 45,000 บาท ภูมิล าเนาของกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่อยูใ่น กรุงเทพฯ 
และภาคอีสานเป็นส่วนใหญ่ ช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีความน่าสนใจ ไดแ้ก่ ผ่านงานแสดงสินคา้ ผ่านทางร้านขายของฝาก ผ่านทาง
ช่องทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซ่ึงสอดคลอ้งกบั นีรนุช โชติพนัธ์ [11] พบว่า ผูบ้ริโภคมีความเห็นดา้นการให้บริการผ่านร้านคา้อยูใ่น
ระดบัมาก  ในส่วนช่องทางจดัจ าหน่ายท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ สอดคลอ้งกบั จีระนนัต ์เจริญรัตน์ สุพิชญา นิลจินดาและ
มนัสนันท์ น่ิมพิศาล [12]  เร่ือง การศึกษาแนวทางการสร้างช่องทางการตลาดผา้ห่มส่ีเขาลายดอกแกว้ ผ่านโซเชียลมีเดีย : กรณีศึกษา  
กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรทอผา้ อ.เต่างอย จ.สกลนคร พบว่ากลุ่มขาดความรู้ความเขา้ใจดา้นการตลาด การพฒันาช่องทางการจดัจ าหน่าย  
การใชเ้ทคโนโลยีต่าง ๆ ส่วนช่องทางการจดัจ าหน่ายบนระบบเครือข่ายสอดคลอ้งกบั นีรนุช โชติพนัธ์  [11]. เร่ือง ส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อช่องทางการจดัจ าหน่ายไวน์ พบวา่ ผูบ้ริโภคมีความเห็นดา้นการใหบ้ริการผา่นทางอิเล็กทรอนิกส์ ในระดบัมาก  
 ในส่วนของการขยายช่องทางการจดัจ าหน่ายของวิสาหกิจชุมชน บา้นรวมไทย อ าเภอกุยบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
เลือกการพฒันาเวบ็ไซต์ของกลุ่มเพ่ือเป็นการขยายช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยออกแบบข้ึนมาในรูปแบบของเวบ็ไซต์เพ่ือใช้
ส าหรับการเป็นส่ือกลางในการประชาสัมพนัธ์ การน าเสนอขอ้มูลรายละเอียดผลิตภณัฑ ์และ ขอ้มูลของกลุ่ม ตลอดจนสามารถสั่ง
สินคา้ไดภ้ายในเวบ็ไซต์ ซ่ึงมีโครงสร้างของเวบ็ไซต์ดงัน้ีคือ 1) ส่วนหน้าแรก จะเป็นส่วนพ้ืนท่ีของการประชาสัมพนัธ์ต่าง ๆ  
2) ส่วนสินคา้และบริการ ประกอบดว้ยส่วนของรายละเอียดสินคา้ ตะกร้าสินคา้ และระบบช าระเงิน 3) ร้านคา้/ชุมชน 4) เก่ียวกบั
ร้าน ประกอบไปดว้ย ประวติัความเป็นมา เป้าหมายและวตัถุประสงคข์องกลุ่ม 5) ระบบสมาชิก ประกอบดว้ย ส่วนของการรับ
สมคัรผูซ้ื้อสินคา้ ส่วนของการรับสมคัรผูข้ายสินคา้ และการเขา้สู่ระบบ 6) ติดต่อเรา ประกอบดว้ยรายละเอียดต่าง ๆ เก่ียวกบั การ
ติดต่อส่ือสาร ไดแ้ก่ ท่ีอยู ่โทรศพัท ์อีเมล เฟสบุ๊ค แผนท่ี เป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั จารุณี  ภทัรวงษธ์นา [13]  ซ่ึงพบวา่ การพฒันา
ระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ ท่ีมีความสามารถในการน าเสนอสินคา้ ขายสินคา้ผา่นทางออนไลน์ การจดัการดูและระบบ  
 ในส่วนของการจัดท าแผนการพฒันาช่องทางการจัดจ าหน่ายของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านรวมไทย อ าเภอกุยบุรี  
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ พบวา่ มีจุดอ่อนในเร่ืองของ ความรู้ดา้นการตลาด การท าการตลาดแบบเดิม ช่องทางการจ าหน่ายท่ีจ ากดั 
และยงัเป็นช่องทางการจ าหน่ายในรูปแบบเดิม คือการวางจ าหน่ายท่ีกลุ่ม หรือออกงานแสดงสินคา้ต่างๆ ร่วมกบัหน่วยราชการ 
และการวิเคราะห์ในส่วนของช่องทางจดัจ าหน่าย พบวา่ควรมีการพฒันาช่องทางจดัจ าหน่ายในหลากหลายรูปแบบเพ่ือใหเ้กิดการ
เขา้ถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีเพ่ิมมากข้ึน โดยมีการด าเนินการพฒันาช่องทางการจดัจ าหน่ายดงัน้ี 1) การพฒันาเวบ็ไซตก์ลางของ
กลุ่ม โดยประกอบไปดว้ยการท างานต่าง ๆ คือ มีขอ้มูลรายละเอียดของกลุ่ม มีระบบหนา้ร้านออนไลน์ มีระบบสมาชิกร้านคา้ มี
ระบบสมาชิกผูซ้ื้อสินคา้ มีระบบช าระเงิน มีส่วนของการติดต่อระหวา่งผูซ้ื้อ กบัทางกลุ่มฯ 2) ส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจในการใช้
ระบบแก่ทางกลุ่มฯ 3) ก าหนดผูรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการขอ้มูลในระบบ เพื่อให้ระบบมีความทนัสมยั และบริหารจดัการ
ยอดขายของกลุ่ม 4) เพ่ิมฐานขอ้มูลลูกคา้ใหก้ลุ่ม โดยส่งค าเชิญชวนยงักลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เพ่ือประชาสมัพนัธ์ใหก้บักลุ่มเป้าหมาย
ทราบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั วิมลพกัตร์ พงษป์ระไพ  [14] เร่ืองการพฒันาช่องทางการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑผ์า้ทอเกาะยอโดยชุมชนมี
ส่วนร่วม พบวา่ ควรมีการพฒันาช่องทางการจดัจ าหน่ายในรูปแบบของพาณิชยอี์เลก็ทรอนิกส์ 
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ข้อเสนอแนะ 
1.ขอ้เสนอแนะเพื่อการน าไปใช ้
เวบ็ไซต์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑ์จากสับปะรดหมู่บา้นรวมไทย อ าเภอกุยบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ท่ี

พฒันานาข้ึนโดยนกัวจิยั สมาชิกกลุ่มและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียควรน าไปใชป้ระโยชน์โดยเป็นส่ือกลางส าหรับใชเ้ป็นช่องทางในการ
จ าหน่ายสินคา้ของกลุ่มและชุมชน เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาด และสร้างการรับรู้ในผลิตภัณฑ์ท่ีแสดงให้ผูบ้ริโภคและ
ประชาชนทัว่ไปทราบวา่ผลิตภณัฑคุ์ณภาพเหล่าน้ีเป็นของวสิาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากสบัปะรดหมู่บา้นรวมไทย เพื่อ
ประโยชน์ในการน าไปจ าหน่ายในนามของกลุ่ม สร้างการท างานร่วมกนั โดยร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์ โดยพฒันา
ปรับปรุงทั้งผลิตภณัฑแ์ละช่องทางการจดัจ าหน่ายใหต้รงใจผูบ้ริโภคยิง่ข้ึนต่อไป 

2. ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 
ผลการวิจยัสามารถน าสู่นโยบายสาธารณะดา้นการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน โดยองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ร่วมกบั

สมาชิกกลุ่มวสิาหกิจชุมชน และประชาชนในหมู่บา้นรวมไทย  ร่วมก าหนดแผนและกิจกรรมเพ่ือพฒันาผลิตภณัฑท่ี์เป็นอตัลกัษณ์
ของพ้ืนท่ี และใชช่้องทางการจดัจ าหน่ายในนามกลุ่มโดยเฉพาะการท าธุรกิจทางส่ือออนไลน์ เพื่อประโยชน์ในการขยายการตลาด
ของสินคา้ชุมชน ส่งเสริมการสร้างรายไดใ้หชุ้มชนอยูดี่มีสุขยิง่ข้ึนไป 

3. ขอ้เสนอแนะการวจิยัคร้ังต่อไป  
 3.1 ควรมีการพฒันาความรู้ความสามารถดา้นการตลาดและช่องทางการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑผ์่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
ท่ีหลากหลายมากข้ึน  
 3.2 ควรมีการเพ่ิมช่องทางการจดัจ าหน่ายออนไลน์ ในรูปแบบอ่ืน เพ่ิมมากข้ึน  
 3.3 ควรมีการส่งเสริมสนบัสนุนสมาชิกในกลุ่มใหใ้ชช่้องทางการจดัจ าหน่ายออนไลน์ท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
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บทคดัย่อ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ระดับปัจจัยภาวะผู ้น าการเปล่ียนแปลง  การใช้อ  านาจของผู ้บริหาร การรับรู้  

ในความสามารถของตนเอง เจตคติต่ออาชีพครู และแรงจูงใจในการท างานของครู 2) ระดบัการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครู  
3) ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทั้ง 5 ปัจจยักบัการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครู และ 4) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังาน ตามมาตรฐาน
วชิาชีพครูของครูในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ครูสังกดัส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 310 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั คุณภาพเคร่ืองมือมีค่าความเช่ือมัน่ของปัจจยั 5 ปัจจยัอยูร่ะหวา่ง 0.806 - 0. 981 ส่วนการปฏิบติังานตามมาตรฐานวชิาชีพ
ครู มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.973 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์สัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน และการวเิคราะห์ถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ 

ผลการวิจยั พบว่า 1) ปัจจยัทั้ง 5 ปัจจยั มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 2) การปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครู มีค่าเฉล่ีย
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 3) ปัจจยัทั้ง 5 ปัจจยัมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครู อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 และ 4) ปัจจยัทั้ง 5 ปัจจยัส่งผลต่อการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีอ  านาจพยากรณ์ไดร้้อยละ 64.30 โดยปัจจยัท่ีมีอ  านาจพยากรณ์มากท่ีสุด คือ การรับรู้ในความสามารถของ
ตนเอง รองลงมา คือ แรงจูงใจในการท างานของครู ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง การใชอ้  านาจของผูบ้ริหาร อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี .01 
และเจตคติต่ออาชีพครู  อย่างมีนัยส าคัญทาง .05 สามารถเขียน เป็นสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน Z' y = -.221X1 
+.199X2+.585X3+.088X4+.229X5 
 

ค าส าคัญ : ปัจจยัท่ีส่งผล การปฏิบติังานตามมาตรฐาน มาตรฐานวชิาชีพครู 
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Abstract  
The purposes of this research were to study; 1) levels of factors in terms of transformational leadership, authority usage of  

administrators, self-efficacy, teachers’ attitude towards teaching profession, and teacher's work motivation; 2) levels of teacher  performance 
according to teacher professional standard; 3) relationship between five factors and teacher performance according to teacher  professional 
standard; and 4) factors affecting teacher performance according to teacher professional standard in sch ools under the office of 
Chachoengsao primary educational service area 2. The samples were 310 teachers under the office of Chachoengsao primary educa tional 
service area 2 in the academic year 2019. The research instrument was questionnaires using rating s cale. In terms of the tool quality, it 
showed the reliability of five factors was between 0.806-0.981, and the reliability of teacher performance according to teacher professional 
standard was at 0.973. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, the Pearson Product-Moment 
Correlation, and Multiple Regression Analysis. 

The research results showed as follows: 1) the level of the five factors overall was at a high level. 2) the level of the tea cher 
performance according to teacher professional standard overall was at a high level. 3) the five factors had a positive relation with the teacher 
performance according to teacher professional standard with the statistical significance of .01, and 4) the five factors affe cted the teacher 
performance according to teacher professional standard in schools under the office of Chachoengsao primary educational servic e area 2. All 
five factors had 64.30% predictive power with the most predictive power being self -efficacy, followed by teacher's work motivation, 
transformational leadership, and authority usage of administrators with the statistical significance of 0.1, and teachers’ at titude towards 
teaching profession with the statistical significance of 0.5. The predictive equation could be wr itten in form of standard scores as  
Z' y = -.221X1+.199X2+.585X3+.088X4+.229X5   

 

Keywords : Factors Affecting, Teacher Performance According to Professional Standard, Teacher Professional Standard  
 
 

บทน า   
การศึกษาเป็นกระบวนการท่ีช่วยในการพฒันาคนไทยให้มีความเจริญงอกงามทั้งดา้นความรู้ สติปัญญา มีคุณธรรม 

สามารถท างานโดยใชก้ระบวนการคิด วิเคราะห์ แกปั้ญหาและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม มาตรา 6 ไดก้ าหนดใหก้ารจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพ่ือพฒันาคน
ไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวติ สามารถ
อยู่ร่วมกับผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสุข และมาตรา 53 ได้ระบุให้มีองค์กรวิชาชีพครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา และผูบ้ริหารการศึกษา  
มีอ านาจหนา้ท่ีก าหนดมาตรฐานวชิาชีพ ก ากบัดูแลการปฏิบติัตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวชิาชีพ รวมทั้งการพฒันาวชิาชีพ
ครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา และผูบ้ริหารการศึกษา เพ่ือให้การปฏิบัติงานของครูในการจัดการศึกษาให้กับผูเ้รียนมีมาตรฐาน  
มีประสิทธิภาพเพ่ือตอบสนองต่อความมุ่งหมายและหลกัการของการจดัการศึกษา ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ [1] 

สถานศึกษาเป็นหน่วยงานท่ีส าคญัท่ีสุด ผลการศึกษาข้ึนอยู่กับการปฏิบติังานของสถานศึกษา แต่การท่ีสถานศึกษา  
จะด าเนินการจดัการศึกษาให้บรรลุจุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพได ้ตอ้งอาศยัปัจจยัหลายประการ เช่น ผูบ้ริหาร ครู ชุมชน 
ผูป้กครองนกัเรียน ซ่ึงปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุด คือ ครูท าหนา้ท่ีหลกัทางดา้นการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ย
วธีิการต่าง ๆ  ในการท าใหก้ารจดัการศึกษาใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายอยา่งมีประสิทธิภาพได ้[2] ครูมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบต่อการ
อบรมสั่งสอนศิษยใ์ห้มีความรู้ความสามารถ ซ่ึงเป็นงานหลกัของผูเ้ป็นครู [3] ครูมีบทบาทส าคญัมากทางการศึกษา เพราะหนา้ท่ี
ของครู คือการอบรม สั่งสอนศิษยใ์ห้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีสติปัญญา ซ่ึงจะส่งผลต่อการพฒันาประเทศชาติต่อไป [4] 
โดยครูมีบทบาทและหนา้ท่ีทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนในการอบรมสั่งสอนศิษยใ์ห้มีความเจริญกา้วหนา้ ในขณะเดียวกนัครู  
ก็ตอ้งพฒันาตนเอง พฒันางาน และพฒันาสังคมควบคู่กันไปตลอดเวลา [5] คุรุสภาได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมขอ้บังคบัคุรุสภา  
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ในส่วนของวิชาชีพครูเพ่ือให้สอดคลอ้งกับการเปล่ียนแปลง และทิศทางการศึกษาของชาติ โดยออกขอ้บงัคบัคุรุสภาว่าดว้ย
มาตรฐานวชิาชีพ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2562 ก าหนดใหม้าตรฐานวชิาชีพครู 3 ดา้น ประกอบดว้ย 1) มาตรฐานความรู้และประสบการณ์
วชิาชีพ 2) มาตรฐานการปฏิบติังาน และ 3) มาตรฐานการปฏิบติัตน [6] 
 มาตรฐานการปฏิบติังานของครูเป็นขอ้ก าหนดเก่ียวกบัคุณลกัษณะหรือการแสดงพฤติกรรมการปฏิบติังานและพฒันา
งานซ่ึงผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบัติตาม เพ่ือให้เกิดผลตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายการเรียนรู้หรือการจัด
การศึกษา รวมทั้งตอ้งฝึกฝนให้มีทกัษะหรือความช านาญสูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้เกิดความช านาญในการประกอบอาชีพตาม
ระดบัคุณภาพมาตรฐาน การปฏิบติังานก าหนดใหผู้ป้ระกอบวชิาชีพครูจะตอ้งต่อใบอนุญาตทุก ๆ  5 ปี มาตรฐานการปฏิบติังานของ
ครูมี 3 ประการ ไดแ้ก่ การปฏิบติัหน้าท่ีครู การจดัการเรียนรู้ และความสัมพนัธ์กบัผูป้กครองและชุมชน เพ่ือให้การปฏิบติัตาม
มาตรฐานเกิดประโยชน์ต่อครู ผูเ้รียน และประเทศชาติ [6] ไดมี้ผูศึ้กษาเก่ียวกบัการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครูหลายท่าน 
พบวา่ มีหลายปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครู เช่น ผลการวิจยั ของอุรุชา หอณรงคศิ์ริ [7] พบวา่ การใช้
อ านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นอ านาจจากการไดรั้บหรือการเป็นเจา้ของขอ้มูล อ านาจจากการบงัคบัขู่เข็ญ อ านาจจากการ
เช่ือมโยง อ านาจการให้รางวลั อ านาจจากความ เป็นผูเ้ช่ียวชาญ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานครู และพบวา่
ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งผลต่อการปฏิบติังานตามมาตรฐานวชิาชีพครูของครูในสถานศึกษา ดา้นท่ีมี
อ านาจพยากรณ์ไดแ้ก่ การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบนัดาลใจ การกระตุน้ ทางปัญญาและการค านึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล [8] และตวัแปรแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และตวัแปรเจตคติต่อวิชาชีพครู เป็นตวัแปรท่ีมีอิทธิพลทางตรงต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบติังานของขา้ราชการครู สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 1 เขต 2 
และเขต 3 [9] ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรจนารถ  เจียมบรรจง [10] พบว่า ปัจจยัดา้นการรับรู้ความสามารถของตนเอง ในการปฏิบติังาน 
ปัจจยัดา้นการพฒันาตนเอง ปัจจยัดา้นเจตคติต่อวิชาชีพครู ส่งผลต่อการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของครู 
สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดันครนายก สามารถพยากรณ์ไดร้้อยละ 62.90 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 จากรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561 เก่ียวกบัการบริหารงานดา้นคุณภาพการศึกษา ของส านกังาน เขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่าระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยรวม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีคะแนนเฉล่ีย  
ปีการศึกษา 2559 ร้อยละ 40.23 ปีการศึกษา 2560 มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 37.33 ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกนัแลว้ ปีการศึกษา 2560 ต  ่ากวา่ 
ปีการศึกษา 2559 ร้อยละ 2.90 และระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  จากผลการประเมินเม่ือเทียบกบัปีการศึกษา 2559 ลดลง 3 กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ คือ คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 มีคะแนนเฉล่ีย 23.91 ปีการศึกษา 2560 มีคะแนนเฉล่ีย 20.15 ซ่ึงลดลงร้อยละ 3.76 
วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 มีคะแนนเฉล่ีย 32.39 ปีการศึกษา 2560 มีคะแนนเฉล่ีย 29.84 ลดลงร้อยละ 2.55 และภาษาองักฤษ  
ปีการศึกษา 2559 มีคะแนนเฉล่ีย 27.04 ปีการศึกษา 2560 มีคะแนนเฉล่ีย 26.57 ซ่ึงลดลงร้อยละ 0.47 ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) โดยผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2  ไดก้ าหนดแนวทางในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน ของส านักงาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  
เขต 2 มิติท่ี 1 ดา้นการศึกษา (Education) และมิติท่ี 3 มิติดา้นบุคลากรท่ีเป็นเลิศ (Personal Excellence) ประกอบดว้ย 1) พฒันาครู
และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญในต าแหน่งอยา่งมืออาชีพ 2) พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา มุ่งมัน่ใน
การพฒันาตนเอง เป็นก าลงัส าคญัในการยกระดบัคุณภาพผูเ้รียน พร้อมรับการเปล่ียนแปลง  และ 3) พฒันาครูและบุคลากรทาง 
การศึกษามีศกัยภาพ การใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการศึกษาและเทคโนโลยดิีจิทลัเพื่อการเรียนรู้ [11]  
 จากการศึกษารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2561  
ของสถานศึกษาในสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 สามารถสรุปไดว้า่ ครูควรจดักิจกรรมท่ีเนน้ให้
ผูเ้รียน ไดมี้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์อย่างหลากหลาย [12] ควรมีการส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญ ก าหนด
แผนพฒันาครูอยา่งชดัเจน [13] ควรส่งเสริมครูให้มีการผลิตส่ือและสร้างนวตักรรม เพ่ือใชใ้นการจดัการเรียน การสอน และโรงเรียน
บา้นธรรมรัตน์ใน [14] ไดเ้สนอจุดควรพฒันา คือ ครูควรผลิตส่ือและสร้างนวตักรรมเพื่อใชใ้นการจดัการเรียนการสอน ครูควรจดัท า



Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 
 11  (January  - April)  58  - 69  (2021)     Vol. 11, No. 1 

61 

  

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ปีที่ 11 (ฉบับที่ 1)  มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2564 

วิจยัในชั้นเรียน จากปัญหาส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผูเ้รียนในสถานศึกษาโดยตรง และเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานตามมาตรฐาน
วชิาชีพครูของครู ตามท่ีส านกังานเลขาธิการคุรุสภาไดก้ าหนดมาตรฐานการปฏิบติังานไว ้ซ่ึงสถานศึกษาตอ้งใชเ้ป็นแนวทางในพฒันา
ครูใหมี้คุณภาพตามวตัถุประสงค ์เป้าหมายของการจดัการศึกษาและครูตอ้งใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังาน รวมทั้งตอ้งฝึกฝนพฒันา
ตนเองใหมี้ทกัษะ หรือความช านาญสูงข้ึน ดงันั้นผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพ
ครูของครูในโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ซ่ึงผลการศึกษาเร่ืองน้ีเพ่ือน าไปใชเ้ป็นขอ้มูล
ในการพฒันาผูบ้ริหารและการพฒันาการปฏิบติังานของครู ปรับปรุงและพฒันาคุณภาพในการบริหารสถานศึกษาต่อไป 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
1. เพื่อศึกษาระดบัปัจจยัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง การใชอ้ านาจของผูบ้ริหาร การรับรู้ในความสามารถของตนเอง เจตคติ  

ต่ออาชีพครู และแรงจูงใจในการท างานของครู สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
  2. เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
  3. เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง การใชอ้ านาจของผูบ้ริหาร การรับรู้ในความสามารถ 
ของตนเอง เจตคติต่ออาชีพครู และแรงจูงใจในการท างานของครูกบัการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูในโรงเรียน 
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 4. เพื่อศึกษาปัจจยัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง การใชอ้ านาจของผูบ้ริหาร การรับรู้ในความสามารถของตนเอง เจตคติต่อ
อาชีพครู และแรงจูงใจในการท างานของครูท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูในโรงเรียน สังกดัส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 1. ประชากรในการวิจัย คร้ังน้ี ไดแ้ก่ ครูโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  
ปีการศึกษา 2562 จ านวน 149 โรงเรียน จ านวนครู 1,515 คน 

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คร้ังน้ี เป็นโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ปี
การศึกษา 2562 จ านวน 310 คนไดม้าโดย ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง จากตารางของเครจซ่ี และมอร์แกน [15] จากนั้นใชว้ิธีการสุ่ม 
แบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) โดยใชข้นาดโรงเรียนเป็นหน่วยของการสุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มตวัอย่างโรงเรียนขนาดเล็ก 
จ านวน 30 โรงเรียน ขนาดกลาง จ านวน 41 โรงเรียน และขนาดใหญ่ จ านวน 4 โรงเรียน จากนั้นเลือกตวัอยา่งครูตามสดัส่วนของ
ประชากรแต่ละชั้นโดยใชก้ารเทียบบญัญติัไตรยางศ ์
 3. การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย การวจิยัในคร้ังน้ีผูว้จิยัสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั จากนั้นน าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่านตรวจสอบหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ความเท่ียงตรงดา้น
เน้ือหา ภาษาท่ีใชใ้นแบบสอบถาม แลว้น ามาหาค่าดชันีความสอดคลอ้งอยูร่ะหวา่ง 0.67 – 1.00 หลงัจากนั้นผูว้จิยัไดท้ าการปรับแก้
แบบสอบถามตามค าแนะน า  และน าแบบสอบถามไปใชก้บัครูท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 คน ในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เพ่ือตรวจสอบหาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามดว้ยวิธีของครอนบาค พบว่า 
แบบสอบถามมีค่าความเช่ือมัน่ของปัจจยัทั้ง 5 ปัจจยั ระหวา่ง 0.806 - 0. 981  ส่วนการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครู มีค่า
ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.973  
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู ้วิจัยด าเนินการ ดังน้ี 1) ผู ้วิจัยขอหนังสือจาก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ราชนครินทร์ เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บขอ้มูลไปเสนอต่อเพ่ือขอความอนุเคราะห์จากผูอ้  านวยการสถานศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ในการขออนุญาตให้ครูในสถานศึกษาเป็นกลุ่มตวัอยา่งแบบสอบถาม 



Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 
 11  (January  - April)  58  - 69  (2021)     Vol. 11, No. 1 

62 

  

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ปีที่ 11 (ฉบับที่ 1)  มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2564 

2) ผูว้ิจัยน าแบบสอบถามไปเก็บขอ้มูลดว้ยตนเองโดยการน าหนังสือขอความอนุเคราะห์ ส่งท่ีผูอ้  านวยการสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผูว้ิจยัไดรั้บแบบสอบถามคืนมา คิดเป็น 17.74% เน่ืองจากระหว่าง 
การเก็บขอ้มูลมีการแพร่ระบาด ของเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-19) ผูว้ิจยัจึงไดจ้ดัท าแบบสอบถามออนไลน์ (Google form) และ 
ส่ง QR-Code ของแบบสอบถามออนไลน์ไปยงัผูอ้  านวยการสถานศึกษา ขอความอนุเคราะห์ใหแ้จง้ครูในสถานศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง
ให้ขอ้มูลในแบบสอบถามออนไลน์ พร้อมแจ้งวนัในการเก็บขอ้มูลแบบสอบถามออนไลน์ ภายใน 5-7 วนั ผูว้ิจัยได้รับแบบสอบ 
ถามคืนมา คิดเป็น 82.26% และ 3) ผูว้จิยัน าแบบสอบถามท่ีรวบรวมไดม้าตรวจสอบความถูกตอ้ง ความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล ผูว้ิจยัตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามจากนั้นด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติ คือ  
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั และการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ แบบ Enter 

 

สรุปผลการวจัิย 
 1. ผลการศึกษาระดบัของภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง การใชอ้ านาจของผูบ้ริหารการรับรู้ในความสามารถของตนเอง  
เจตคติต่ออาชีพครู แรงจูงใจในการท างานของครู พบวา่ มีค่าเฉล่ียโดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก เรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียจาก
มากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ เจตคติต่ออาชีพครู การรับรู้ในความสามารถของตนเอง แรงจูงใจในการท างานของครู และภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลง ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียล าดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ การใชอ้  านาจของผูบ้ริหาร ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากครูพิจารณาวา่ ปัจจยัทั้ง 5 
ปัจจัย เป็นองค์ประกอบท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้การปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครูบรรลุตามวตัถุประสงค์และมีคุณภาพ  
อีกทั้งยงัเป็นองคป์ระกอบท่ีช่วยพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาใหดี้ยิ่งข้ึน ผลการวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสังคม แพงแสง
ไพศาล [16] ท่ีพบวา่ ปัจจยัท่ีคาดวา่ส่งผลต่อการปฏิบติังานตามมาตรฐานวชิาชีพครู โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 1.1 ระดบัเจตคติต่ออาชีพครู พบวา่ มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เป็นล าดบัแรก ทั้งน้ีเน่ืองจากครูพิจารณา
วา่ อาชีพครูเป็นอาชีพท่ีมีเกียรติควรค่าแก่การยกยอ่ง และเห็นวา่อาชีพครูมีความส าคญัต่อการพฒันาประเทศ จึงมีความภาคภูมิใจ 
ศรัทธาในอาชีพครูและมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครูผลการศึกษาน้ีสอดคลอ้งกับงานวิจยัของรจนารถ เจียมบรรจง [10] ท่ีพบว่า  
ดา้นเจตคติต่อวชิาชีพครูอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
 1.2 ระดบัการใชอ้  านาจของผูบ้ริหาร ผลการวิจยัพบว่า มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมากเป็นล าดบัสุดทา้ย ทั้งน้ี
เน่ืองจากครูพิจารณาวา่ ผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีการมอบหมายงาน
เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ครูปฏิบติัตาม มีวิธีการในการแจง้ขอ้มูล เผยแพร่ข่าวสารใหค้รูรับรู้อยา่งทัว่ถึง มีการน าหลกัการใชอ้  านาจ
ของผูบ้ริหารมาใชใ้นการบริหารงานในระดบัมาก เพ่ือประสิทธิภาพของสถานศึกษา ผลการวิจยัคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
อุรุชา หอณรงคศิ์ริ [7] ท่ีพบวา่ การใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษาสงักดัโรงเรียนเทศบาลในจงัหวดัฉะเชิงเทรา อยูใ่นระดบัมาก  

2. ผลการศึกษาระดบัการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูในโรงเรียน สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่า การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครู มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับมาก  
เม่ือเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นการปฏิบติัหนา้ท่ีครู และดา้นความสมัพนัธ์กบัผูป้กครองและชุมชน ส่วนดา้น
ท่ีมีค่าเฉล่ียเป็นล าดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ ดา้นการจดัการเรียนรู้ ทั้ งน้ีเน่ืองจากครูพิจารณาว่า การปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครู  
เป็นขอ้ปฏิบติัส าหรับครูในการประกอบวชิาชีพ อีกทั้งครูอาจพิจารณาวา่การปฏิบติังานตามมาตรฐานวชิาชีพครูเป็นบทบาทหนา้ท่ี
ของครูผูส้อน สอดคลอ้งกบัรจนารถ เจียมบรรจง [10] ท่ีพบว่า การปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของครู สังกดั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดันครนายก โดยภาพรวมมีระดบัการปฏิบติัมากโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 2.1 จากผลการศึกษา พบวา่ การปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครู ดา้นการปฏิบติัหนา้ท่ีครู มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด เป็นล าดบัแรก ทั้งน้ีเน่ืองจากครูในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พิจารณาวา่ 
การปฏิบติัหน้าท่ีครู เป็นภารกิจอนัส าคญัท่ีครูจะตอ้งปฏิบติัด้วยความมุ่งมัน่ในการพฒันาผูเ้รียนดว้ยจิตวิญญาณความเป็นครู  
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มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบติัหนา้ท่ี และส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ผูเ้รียน เป็นการปฏิบติัหนา้ท่ีครูท่ีดี สอดคลอ้งกบังานวจิยั 
ของอภิสิทธ์ิ เลขาตระกลู [17] ท่ีพบวา่ การปฏิบติังานตามมาตรฐานวชิาชีพ ของครูในสถานศึกษา อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
 2.2 จากผลการศึกษา พบวา่ การปฏิบติังานตามมาตรฐานวชิาชีพครู ดา้นการจดัการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 
เป็นล าดบัสุดทา้ย ทั้งน้ีเน่ืองจาก ครูในโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พิจารณาว่า  
การจดัการเรียนรู้ ตามมาตรฐานวิชาชีพครูเป็นส่ิงท่ีดี ซ่ึงครูมีการปฏิบติังานร่วมกบัผูอ่ื้นอย่างสร้างสรรค ์มีการจดักิจกรรมและ
สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนมีความสุขในการเรียน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพฒันาวิชาชีพ สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยั
ของขวญัชยั ปัจจยัตา [18] ท่ีพบวา่ การตดัสินใจปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลท่ีจะเกิดกบัผูเ้รียน อยูใ่นระดบัมาก  
 3. จากผลการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง การใชอ้  านาจของผูบ้ริหาร การรับรู้ในความสามารถ
ของตนเอง เจตคติต่ออาชีพครู และแรงจูงใจในการท างานของครูกบัการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูในโรงเรียน 
สงักดัส านกังาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวจิยัสามารถแสดงไดต้ามตารางท่ี 1 
 

ตารางที ่1 ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทั้ง 5 ปัจจยักบัการปฏิบติังานตามมาตรฐานวชิาชีพครูของครูในโรงเรียน สงักดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  

ตวัแปร X1 X2 X3 X4 X5 y 
X1 1.000      
X2 .835** 1.000     
X3 .358** .458** 1.000    
X4 .316** .295** .558** 1.000   
X5 .347** .404** .516** .393** 1.000  
Y .262** .401** .764** .493** .569** 1.000 

 

 จากตารางท่ี 1 พบว่า การรับรู้ในความสามารถของตนเองมีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดับมากกับการปฏิบัติงาน  
ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 อยา่งมีนยัส าคญั 
ทางสถิติ ท่ีระดบั .01 และการใชอ้ านาจของผูบ้ริหาร เจตคติต่ออาชีพครูและแรงจูงใจในการท างานของครูมีความสมัพนัธ์ทางบวก
ในระดบัปานกลาง กบัการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูในโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ส่วนภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงมีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัน้อย  
กบัการปฏิบติังาน ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .01 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 3.1 ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงมีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูในโรงเรียน สังกดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิ (rx1y=.262)
ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั และมีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบันอ้ย สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ สายไหม ดาบทอง 
[19] ท่ีไดศึ้กษา พบวา่ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนในโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 3 มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการปฏิบติังานของครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ในระดบัต ่า อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 
ท่ีระดบั .01 

3.2 การรับรู้ในความสามารถของตนเองมีความสัมพนัธ์กับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูใน
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิ (rx3y=.764) ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัและมีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวจิยั
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ของ รจนารถ เจียมบรรจง [10] ท่ีไดศึ้กษาพบว่า ปัจจยัระดบับุคคลดา้นการรับรู้ความสามารถของตนเองกบัการปฏิบติังานตาม
มาตรฐานวชิาชีพทางการศึกษาของครู มีความสมัพนัธ์อยูใ่นระดบัมาก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 4. ผลการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูในโรงเรียน สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 สามารถแสดงไดต้ามตารางท่ี 2 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณของตวัแปรท่ีใชพ้ยากรณ์ปัจจยัท่ีส่งผลการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครู  
ในโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 

ตวัแปร 
การปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู  

b S.E.b. β t Sig 
ค่าคงท่ี (Constant) .946 .181  5.214 .000 
ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง (X1) -.136 .039 -.221 -3.484** .001 
การใชอ้ านาจของผูบ้ริหาร (X2) .133 .045 .199 2.997** .003 
การรับรู้ในความสามารถของตนเอง (X3) .531 .043 .585 12.422** .000 
เจตคติต่ออาชีพครู (X4) .093 .045 .088 2.072* .039 
แรงจูงใจในการท างานของครู (X5) .193 .035 .229 5.537** .000 
R = .802 , R2 =.643 , adjusted R2 = .637, S.E.b = .30169 
  

 จากตารางท่ี 2 พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูในโรงเรียน สังกดัส านักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่า ปัจจยัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง การใชอ้  านาจของผูบ้ริหาร การรับรู้ใน
ความสามารถของตนเอง เจตคติ ต่ออาชีพครู และแรงจูงใจในการท างานของครู ส่งผลต่อการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครู
ของครูในโรงเรียน สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ซ่ึงมีอ านาจพยากรณ์การปฏิบติังานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูไดร้้อยละ 64.30 โดยปัจจยัท่ีมีอ านาจพยากรณ์มากท่ีสุดคือ  การรับรู้ในความสามารถของตนเอง รองลงมา 
แรงจูงใจในการท างานของครู ภาวะผูน้ า การเปล่ียนแปลง การใชอ้  านาจของผูบ้ริหาร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .01 และเจตคติตอ่
อาชีพครู อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .05  

 สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบไดด้งัน้ี 
Y' = .946+ -.136X1+.133X2 +.531X3+.093 X4+.193 X5 

 สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐานไดด้งัน้ี 
Z' y = -.221X1+.199X2+.585X3+.088X4+.229X5   

 

อภิปรายผล  
 จากการศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีประเด็นท่ีน่าสนใจน ามาอภิปราย ดงัน้ี 
 1. ปัจจยัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง ส่งผลทางลบต่อการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูในโรงเรียน สังกดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากครู พิจารณาวา่ 
การแสดงพฤติกรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ในการพฒันาการ
ท างานของครู ผูบ้ริหารจะแสดงพฤติกรรมกระตุน้ใหค้รูมีการยอมรับในตวัผูบ้ริหาร รวมทั้งกระตุน้ใหค้รูเห็นความส าคญัในการมี
ส่วนร่วมท างาน และเห็นความส าคญัในการท างานใหป้ระสบผลส าเร็จ ซ่ึงหากผูบ้ริหารแสดงพฤติกรรมมากเกินไป ท าให้ครูขาด
ความมั่นใจ ในการท างาน ดังท่ี สุรินทร์ ผุดผ่อง และอัญชนา พานิช [20] กล่าวว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นตัวแปรท่ีส าคัญ  
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การใชภ้าวะผูน้ าท่ีชาญฉลาดจะส่งผลใหบุ้คลากรปฏิบติังาน ยอมอุทิศตนเพื่อการปฏิบติังาน มีความกระตือรือร้น และยอมอุทิศตน
เพื่อความส าเร็จของงาน อีกทั้งอาจเป็นไปไดว้า่ ครูในโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  
เป็นคนรุ่นใหม่ ท่ีสามารถน าตนเองในการท างานใหส้ าเร็จไดด้ว้ยตนเอง ซ่ึงจากการพิจารณาขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
พบวา่ ส่วนใหญ่มีอาย ุ26 – 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.52 สอดคลอ้งกบักานตพิ์ชชา เก่งการช่าง [21] ท่ีกล่าววา่  ผูท่ี้มีอายอุยูใ่นช่วงน้ี
จะให้ความส าคญักบักระบวนการคิดมากกว่าการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัดตามค าสั่ง มกัไม่ตอ้งการค าแนะน าว่าควร
หรือไม่ควรท าอะไร แต่ให้ความสนใจ กบัผลส าเร็จของงานมากกวา่วิธีการท างาน ผูบ้ริหารควรแนะแนวทางการปฏิบติัมากกว่า
มุ่งเนน้วธีิการท างาน หรือการบอกผูป้ฏิบติังานวา่จะตอ้งท าอะไร ท าใหผู้ป้ฏิบติังานมองเห็นบทบาทของตนเอง เขา้ใจวา่ตนเองตอ้ง
ปฏิบติัอยา่งไร ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งติดตามการท างานห่างๆ โดยใหอ้ านาจและความอิสระในการบริหารจดัการพอสมควร สอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของดนัแฮม และคลาเฟ็น [22] ภาวะผูน้ า ของผูบ้ริหารมีความส าคญัส่งผลต่อการยอมรับ ความเช่ือถือ และศรัทธา  
ถา้ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ าท่ีเหมาะสม งานของหน่วยงาน ก็จะสามารถด าเนินไปดว้ยความเรียบร้อย แต่ถา้ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ าไม่
เหมาะสม ย่อมส่งผลให้หน่วยงานขาดประสิทธิภาพ ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาขาดความเช่ือถือ ความศรัทธาต่อผูบ้ริหาร สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของแมคเกรเกอร์ [23] ตามทฤษฎี Y ท่ีเช่ือวา่บุคคล มีความรับผิดชอบและความคิดสร้างสรรค ์ไม่ควรถูกบงัคบัหรือควบคุม
มากเกินไป และแนวคิดของวิลเล่ียม จี อูชิ [24] ท่ีกล่าววา่ องคก์ารตอ้งมีหลกัเกณฑท่ี์ควบคุมมนุษย ์แต่มนุษยก็์รักความเป็นอิสระ 
และมีความตอ้งการ หนา้ท่ีของผูบ้ริหารจึงตอ้งปรับเป้าหมายขององคก์ารใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายของบุคคลในองคก์าร โดยการ
ใหค้วามไวว้างใจแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และการใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชา มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ   
 2. การใช้อ านาจของผูบ้ริหาร ส่งผลทางบวกต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทั้งน้ีเน่ืองจาก ครูพิจารณาวา่ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีการมอบหมายงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
มีการลงโทษครูท่ีท าผิดดว้ยการภาคทณัฑ์ ตดัเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ซ่ึงผูบ้ริหารมีการใชอ้  านาจในการบริหารเพ่ือน าไปสู่
ผลส าเร็จของสถานศึกษา สอดคลอ้งกบัแนวคิดของแมคเคิลแลนด ์[25] กล่าววา่ อ านาจท่ีเกิดข้ึนในองคก์ารสามารถเป็นเคร่ืองบ่งช้ี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององคก์ารได้ บุคคลท่ีจะท างานไดท้ั้งหมดขององคก์ารให้ส าเร็จลุล่วงไปได ้แต่ตอ้งบริหารงาน
เพื่อใหค้นอ่ืนๆ ท างานเพื่อองคก์าร ผูบ้ริหาร จึงจ าเป็นจะตอ้งมีการใชอ้ านาจ สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของนิลุบล  จนัทร์นิยม [26] 
พบว่า การใชอ้ านาจในการบริหารของผูบ้ริหาร เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของครูสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยร่วมกนัท านายไดร้้อยละ 63.70 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 3. การรับรู้ในความสามารถของตนเอง ส่งผลทางบวกต่อการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูในโรงเรียน 
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทั้งน้ีเน่ืองจากครูในสงักดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พิจารณาวา่ ตนเองมีความตั้งใจ เอาใจใส่ ท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย
ส าเร็จตามวตัถุประสงค์โดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มท่ี สอดคล้องกับแนวคิดของกรีนเบิร์ก [27] กล่าวว่า การรับรู้
ความสามารถของตนเองท าให้เช่ือว่าบุคคลท่ีรับรู้ความสามารถของตนเองท่ีจะปฏิบติังานได้ประสบความส าเร็จในงานนั้น 
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของศศิวรรณ อินทรวงศ์ [28] กล่าววา่ การรับรู้ความสามารถของตนเอง คือการท่ีบุคลากรรับรู้และเช่ือใน
ความสามารถของตนเองวา่จะสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดต้ามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีตั้งไว ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รจนารถ  
เจียมบรรจง [10] พบวา่ ปัจจยัระดบับุคคลดา้นการรับรู้ความสามารถของตนเองในการปฏิบติังาน เป็นตวัพยากรณ์ท่ีส่งผลต่อการ
ปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของครู สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดันครนายก สามารถพยากรณ์ได้
ร้อยละ 62.90 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
 4. เจตคติต่ออาชีพครู ส่งผลทางบวกต่อการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีเน่ืองจาก ครูในสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พิจารณาว่า ครูปฏิบติังานสอนดว้ยความตั้งใจ มีความภูมิใจ มีความรักในอาชีพครู 
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สอดคลอ้งกบัแนวคิดของสุดคนึง ปกปิด [9] กล่าววา่ ครูมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ มีใจรักในงานสอน ปฏิบติัการสอนอยา่ง
ตั้งใจ  และแนวคิดของมณเฑียร ตอ้ยมาเมือง [29] กล่าววา่ ผูป้ระกอบวิชาชีพครูจะตอ้งมีศรัทธาในวิชาชีพ ทุ่มเท อบรมสั่งสอน 
ช้ีแนะแนวทางเพ่ือให้ลูกศิษยเ์ป็นคนดี มีความรู้ สามารถด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข สอดคลอ้งกบังานวิจยัของรจนารถ  
เจียมบรรจง [10] ไดศึ้กษา พบวา่ ปัจจยัระดบับุคคลของครู ดา้นเจตคติต่อวิชาชีพครู ส่งผลต่อการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพ
ทางการศึกษาของครู สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดันครนายก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

5. แรงจูงใจในการท างานของครู ส่งผลทางบวกต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูในโรงเรียน  
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทั้งน้ีเน่ืองจาก ครูในสงักดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีความพยายามในการท างานใหป้ระผลส าเร็จ ท างานดว้ยความเตม็ใจ 
หลีกเล่ียงความขดัแยง้ในการท างาน จึงท าใหก้ารท างานประสบความส าเร็จ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของอารีย ์หม่องศิริ [30] กล่าววา่ 
แรงจูงใจมีผลต่อการปฏิบติังานในองคก์าร สามารถส่งผลให้การปฏิบติังานประสบผลส าเร็จ หากบุคคลมีก าลงัใจ มีแรงจูงใจใน
การท างาน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสังคม  แพงแสงไพศาล [16] พบว่า ปัจจยัท่ีร่วมกนัส่งผลต่อการปฏิบติังานตามมาตรฐาน
วชิาชีพครูของขา้ราชการครูคือ การรับรู้ในความสามารถของตนเอง (X1) ความมัน่คงในการท างาน (X2) เจตคติต่อวชิาชีพครู (X4) 
และแรงจูงใจในการปฏิบติังาน (X3) สามารถพยากรณ์ค่าเฉล่ียของการปฏิบติังานตามมาตรฐานวชิาชีพครู ไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 สามารถร่วมพยากรณ์ไดร้้อยละ 74.60  

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ขอ้เสนอแนะเพื่อการน าผลการวจิยัไปใช ้

 1.1 จากการศึกษาพบว่า การใช้อ านาจของผูบ้ริหาร มีค่าเฉล่ียเป็นล าดับสุดท้าย ดังนั้น ผูบ้ริหารควรมีการน า
หลกัการใชอ้ านาจมาใชใ้นการบริหารงาน อย่างมีศิลป์และนุ่มนวล โดยอาจให้ครูมีส่วนร่วมในการก าหนดระเบียบการท างาน 
กติกาต่างๆ รวมทั้ งเกณฑ์ในการพิจารณาความดีความชอบ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบติังานเป็นส าคญัและน าไปสู่
ผลส าเร็จของสถานศึกษา  
 1.2 จากการศึกษา การปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่า ดา้นการจดัการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ียเป็นล าดบัสุดทา้ย ดงันั้น ผูบ้ริหารควรมีการส่งเสริมและ
พฒันาความรู้ดา้นการท าวจิยั  และการสร้างและพฒันานวตักรรม เช่น การอบรมใหค้วามรู้จากวทิยากรท่ีเช่ียวชาญดา้นวิจยั ดา้นส่ือ
การเรียนการสอน จดัหาหนงัสือ ต ารา ดา้นการวจิยั ดา้นการสร้างและพฒันาส่ือการเรียนการสอนไวใ้หค้รูไดศึ้กษาคน้ควา้เพ่ิมเติม 
จดัใหมี้การประกวดผลงานวจิยั ส่ือการเรียนการสอนของครู โดยเชิญผูท้รงคุณวฒิุจากภายนอกมาเป็นผูป้ระเมิน พร้อมทั้งมีรางวลั
เป็นก าลงัใจใหก้บัครูท่ีมีผลงานดีเด่น 
 1.3 จากการศึกษา พบว่า ปัจจยัดา้นภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง มีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติังานตามมาตรฐาน
วชิาชีพครูของครูในโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดงันั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษารวมทั้ง
ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ในการจดัการศึกษาใหค้วามส าคญัในการส่งเสริมใหค้รูมองปัญหาต่างๆ วา่เป็นส่ิงท่ีทา้ทายความสามารถ กระตุน้
การวิเคราะห์ปัญหาหลายแง่มุม กระตุน้ให้ครูเห็นความส าคญัของการมีส่วนร่วม และเห็นว่าตนมีคุณค่ามีความส าคญัต่อการ
ปฏิบติังานให้บรรลุวตัถุประสงค์ ผูบ้ริหารคอยเป็นท่ีปรึกษาให้ค  าแนะน าและส่งเสริม สนบัสนุนครูให้พฒันาตนเอง ซ่ึงจะท าให้
การบริหารจดัการของสถานศึกษาเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 1.4 จากการศึกษา พบว่า ปัจจยัดา้นการใชอ้ านาจของผูบ้ริหาร มีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติังานตามมาตรฐาน
วชิาชีพครูของครูในโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดงันั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษารวมทั้ง
ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษา ควรใหค้วามส าคญัในการบริหารจดัการสถานศึกษาเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ โดยอาศยัการ
ใชอ้ านาจการให้รางวลั มีการยกย่องชมเชยและประกาศเกียรติคุณแก่ครูท่ีมีผลงานดีเด่น ใชอ้  านาจจากการไดรั้บหรือการเป็น
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เจา้ของขอ้มูล มีการแจง้ขอ้มูลเผยแพร่ข่าวสารใหค้รูรับรู้อยา่งทัว่ถึง และรวบรวมขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ ทนัต่อเหตุการณ์
มาใช้ในการบริหารสถานศึกษา การใช้อ านาจตามกฎหมาย โดยมีการมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อกัษรให้ครูปฏิบัติตาม  
ซ่ึงผูบ้ริหารควรเลือกวธีิการใชอ้  านาจอยา่งเหมาะสม ซ่ึงจะท าใหค้รูปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน    
 1.5 จากการศึกษา พบว่า ปัจจยัดา้นการรับรู้ในความสามารถของตนเอง มีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติังานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดังนั้น ผูบ้ริหาร
สถานศึกษารวมทั้งผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษา ควรให้ความส าคญัในการสนบัสนุนให้ครูมีความมัน่ใจ ตั้งใจท างานท่ี
ไดรั้บมอบหมายให้บรรลุวตัถุประสงค์ของงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใชค้วามรู้ความสามารถอย่างเต็มท่ี เพ่ือส่งเสริมให้ครู
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี เตม็ความสามารถจนเกิดความภาคภูมิใจในการท างานส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ 
 1.6 จากการศึกษา พบวา่ ปัจจยัดา้นเจตคติต่ออาชีพครู มีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครู
ของครูในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดงันั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษารวมทั้งผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้ง ในการจดัการศึกษา ควรใหค้วามส าคญัในการส่งเสริม สนบัสนุนใหค้รูมีการพฒันาตนเอง มีความภาคภูมิใจและศรัทธา
ในอาชีพครู โดยการให้รางวลั ช่ืนชม มอบเกียรติบตัรแก่ครูท่ีมีผลงานดีเด่น และปฏิบติัหนา้ท่ีไดเ้ป็นอยา่งดี ให้รู้สึกว่าอาชีพครู 
เป็นอาชีพท่ีมีเกียรติควรค่าแก่การยกยอ่ง และมีความส าคญัต่อการพฒันาประเทศ เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานใหมี้
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 1.7 จากการศึกษา พบวา่ ปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการท างานของครู มีความสัมพนัธ์ กบัการปฏิบติังานตามมาตรฐาน
วชิาชีพครูของครูในโรงเรียน สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดงันั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษารวมทั้ง
ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษา สนับสนุนครูให้มีความพยายามท างานให้ส าเร็จตามวตัถุประสงค์ ท างานดว้ยความเต็มใจ 
เพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพและหลีกเล่ียงความขดัแยง้ในการปฏิบติังาน เปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นและใหค้รูมีส่วนร่วม
ในการวางแผนงาน มีการสร้างขวญัและก าลงัใจในการท างานโดยการยกยอ่งชมเชยครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีดี เพื่อให้ครูปฏิบติังานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  
 1.8 การศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง การใชอ้ านาจของผูบ้ริหาร การรับรู้ในความสามารถของ
ตนเอง เจตคติต่ออาชีพครู และแรงจูงใจในการท างานของครู ส่งผลต่อการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูในโรงเรียน
สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดงันั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรใหค้วามส าคญักบัการใชภ้าวะ
ผูน้ าการเปล่ียนแปลงและการใชอ้ านาจในการบริหารสถานศึกษาอย่างเหมาะสมโดยพิจารณาการแสดงพฤติกรรมดงักล่าวให้
สอดคลอ้งกับสถานการณ์ และควรส่งเสริม สนับสนุนให้ครูเกิดการรับรู้ในความสามารถของตนเอง มีเจตคติต่ออาชีพครู มี
แรงจูงใจในการท างาน ซ่ึงจะส่งผลให้การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดีข้ึน ซ่ึงจะส่งผลใหก้ารด าเนินงานของสถานศึกษามีประสิทธิภาพต่อไป  

2. ขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 
 2.1 ควรมีการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของครูตามตวัช้ีวดัของส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา  
 2.2 ควรศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพเก่ียวกบัปัจจยัดา้นภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู โดยเป็นการศึกษาเพื่อให้ไดข้อ้มูลเชิงลึก และสามารถน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการวางแผนปรับปรุง และพฒันา
โรงเรียนหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 
 

เอกสารอ้างองิ   
[1] กระทรวงศึกษาธิการ. พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542. พมิพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ: โรงพมิพอ์กัษรไทย; 2553. 



Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 
 11  (January  - April)  58  - 69  (2021)     Vol. 11, No. 1 

68 

  

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ปีที่ 11 (ฉบับที่ 1)  มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2564 

[2] ปราณี คาดการณ์ไกล. การใชอ้  านาจของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครูสังกดัส านกังาน เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2. [วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต]. นครปฐม: มหาวทิยาลยัศิลปากร ; 2556. 

[3] ยนต ์ชุ่มจิต. ความเป็นครู. พมิพค์ร้ังท่ี 5. กรุงเทพฯ: โอเดียสโตร์; 2553. 
[4] วราภรณ์ เมฆขาว. พฤติกรรมการนิเทศของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของครูตามมาตรฐานวชิาชีพครูในโรงเรียนท่ีจดัการเรียน

การสอนเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา สังกดัส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ. [วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต]. 
นครปฐม: มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม ; 2557. 

[5] จิราวรรณ จนัทร์แยม้. ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารกบัผลการปฏิบติังาน ตามมาตรฐานวชิาชีพของ
ครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจงัหวดัสมุทรสงคราม. [วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต]. ราชบุรี: มหาวิทยาลยัราชภฏั
หมู่บา้นจอมบึง; 2553. 

[6] ส านกังานเลขาธิการคุรุสภา. มาตรฐานวชิาชีพ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2562. ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 136, ตอนพเิศษท่ี 68; หนา้ 19-20; 2562. 
[7] อุรุชา หอณรงคศิ์ริ. การใชอ้  านาจของผูบ้ริหารสถานศึกษา ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของครู สังกดัเทศบาลในจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา. [วทิยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต]. ฉะเชิงเทรา: มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์; 2557. 
[8] อรอุษา มหาสุวรรณ. ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครูใน

สถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1. [วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต]. 
ฉะเชิงเทรา: มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์; 2559. 

[9] สุดคะนึง ปกปิด. ปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบติังานของขา้ราชการครู สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 1 เขต 2 และ เขต 3. [วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต]. เชียงราย: มหาวิทยาลยั
ราชภฏัเชียงราย; 2561. 

[10] รจนารถ เจียมบรรจง. ปัจจยัระดบับุคคลท่ีส่งผลการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของครู สังกดัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน จงัหวดันครนายก. [วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต]. ปทุมธานี: มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี; 2558.  

[11] ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2. รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2562. ฉะเชิงเทรา: 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2; 2562. 

[12] โรงเรียนบา้นหนองปรือกนัยาง. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR) ระดบัปฐมวยั และ
ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561. ฉะเชิงเทรา: โรงเรียนบา้นหนองปรือกนัยาง; 2561. 

[13] โรงเรียนสียดัพฒันา. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR) ระดับปฐมวยั และระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561. ฉะเชิงเทรา: โรงเรียนสียดัพฒันา; 2561. 

[14] โรงเรียนบา้นธรรมรัตน์ใน. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR) ระดบัปฐมวยั และระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561. ฉะเชิงเทรา: โรงเรียนบา้นธรรมรัตน์ใน; 2561. 

[15] Krejcie M.R. & Morgan D.W. Determining sample size for research activities. Educational and psychological Measurement. 1970. 
[16] สังคม  แพงแสงไพศาล. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานตามมาตรฐานวชิาชีพครูของขา้ราชการครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 4. [การศึกษาคน้ควา้อิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต]. มหาสารคาม: มหาวทิยาลยัมหาสารคาม; 2556. 
[17] อภิสิทธ์ิ เลขาตระกูล. พฤติกรรมการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา จงัหวดัเพชรบุรี. [วทิยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต]. นครปฐม: มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม; 2559. 
[18] ขวญัชยั ปัจจยัตา. การศึกษาการปฏิบติังานตามมาตรฐานวชิาชีพครูของขา้ราชการครูในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี การศึกษา

ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3. [วทิยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต]. จนัทบุรี: มหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี; 2555. 
[19] สายไหม ดาบทอง. ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนกับการปฏิบัติงานของครู ตามเกณฑ์

มาตรฐานวิชาชีพครูในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3. [วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต]. 
นนทบุรี: มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช; 2558. 

[20] สุรินทร์ ผดุผอ่ง และอญัชนา พานิช. ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการจดัการความขดัแยง้ของสถานศึกษาในจงัหวดั
เพชรบุรี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 10. วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 2561;8(1):  93-102. 



Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 
 11  (January  - April)  58  - 69  (2021)     Vol. 11, No. 1 

69 

  

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ปีที่ 11 (ฉบับที่ 1)  มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2564 

[21] กานต์พิชชา เก่งการช่าง. เจนเนอเรชัน่วายกบัความทา้ทายใหม่ในการบริหารทรัพยากรบุคคล. วารสารสังคมศาสตร์ และศิลปะ
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 2556;2(1): 18-25.  

[22] Dunham & Klafehn. Trandformational leadership and the Nurse Executive. JONA; 1990.   
[23] McGregor, Douglas. The Human Side of Enterprise. New York: McGeaw-Hill; 1960. 
[24] William G. Ouchi. How American Business Can Meet the Japanese Challenge. United States: Adison-Wesley Publishing; 1981. 
[25] McClelland, D. C. The achievement society. New York: The Free Press; 1961. 
[26] นิลุบล  จนัทร์นิยม. การใชอ้  านาจในการบริหารของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของครูสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2. [วทิยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต]. นครปฐม: มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม; 2559. 
[27] Greenberg, J.  Managing Behavior in Organizations. 3Rd. United States: Pearson Education; 2002.   
[28] ศศิวรรณ อินทรวงศ์.  อิทธิพลระหว่างการรับรู้ความสามารถในตนเอง การรับรู้ลกัษณะงานท่ีตนปฏิบัติและคุณภาพชีวิตท่ีดีใน 

การท างานท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของบุคลากรในสถาบนัอุดมศึกษากลุ่มใหม่. [วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต]. 
ปทุมธานี: มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี; 2560. 

[29] มณเฑียร ตอ้ยมาเมือง. การพฒันาครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของโรงเรียนบา้นหนองไผ่ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 2. [วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต]. เพชรบูรณ์: มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์; 2550. 

[30] อารีย ์หม่องศิริ. ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครูกบัประสิทธิผลของโรงเรียนในกลุ่มเมือง ฉะเชิงเทรา 1 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1. [วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต]. ชลบุรี: 
มหาวทิยาลยับูรพา; 2560. 



Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 
 11  (January  - April)  70  - 81  (2021)     Vol. 11, No. 1 

70 

  

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ปีที่ 11 (ฉบับที่ 1)  มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2564 

ผลการใช้แบบฝึกทกัษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์ โดยใช้วธิี SQACC 
ประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เร่ือง บทประยุกต์ ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 

 

The Effect of Using Exercises Focused on Problem Solving Process in Mathematics 
on SQACC Steps Contribute to Learning in a STAD Technique Cooperation Group  

in Application Unit of Grade 6 Students 

 

สิริศกัด์ิ  อยูเ่ป็นสุข 
Sirisak Yupensuk 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้ จ.เพชรบุรี 76120 
Department of Mathematics, Tessaban 5 Banhuaisaitai School, Phetchaburi 76120 

 

*To whom correspondence should be addressed. e-mail: sirisakyupensuk@gmail.com 
 

Received: 9 February 2021 Revised: 28 March 20212  Accepted: 2 April 2021 
 

บทคดัย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 4 ประการ คือ 1) เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  
ทางคณิตศาสตร์โดยใช้วิธี SQACC ประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เร่ือง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียน 3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังเรียน และ 4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1 โรงเรียนเทศบาล 5  
บา้นหว้ยทรายใตท่ี้มีต่อการเรียนโดยการใชแ้บบฝึกทกัษะกระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์โดยใชว้ธีิ SQACC ประกอบการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เร่ือง บทประยุกต ์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  ผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1 
จ านวน 35 คน ซ่ึงเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาล 5 บา้นห้วยทรายใต ้สังกดัเทศบาลเมืองชะอ า ดว้ยการสุ่มแบบ
กลุ่ม  (Cluster Random Sampling) ด าเนินการวิจัยโดยใช้รูปแบบวิจัยเชิงทดลอง แบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียววดัผลก่อนและหลงัทดลอง  
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา คร้ังน้ี คือ 1) แบบฝึกทกัษะกระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์โดยใชว้ิธี SQACC ประกอบการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เร่ือง บทประยกุต ์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  จ  านวน 8 เล่ม 2) แผนการจดัการเรียนรู้  จ  านวน 17 แผน จ านวน 17 ชัว่โมง 
3) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เร่ือง  บทประยุกต์  ชนิดเลือกตอบ  4  ตวัเลือก  จ านวน 20 ขอ้  มีค่าความยาก-ง่าย อยู่ระหว่าง 
0.26-0.73  และค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.26-0.55  มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากับ 0.71 4) แบบทดสอบวดัความสามารถการแก้ปัญหา  
ทางคณิตศาสตร์  เร่ือง  บทประยุกต์  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  แบบอตันัย   จ  านวน  3  ขอ้ มีค่าความยาก-ง่าย อยู่ระหว่าง  0.46-0.48 และค่า
อ านาจจ าแนกอยูร่ะหวา่ง  0.35-0.39  ค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบเท่ากบั 0.85 และ 4)  แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียนเป็นมาตรา
ส่วนประมาณค่า  5 ระดบั จ านวน 10 ขอ้ มีค่าอ  านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.44-0.80  ค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบเท่ากบั 0.88  เคร่ืองมือ
ทั้งหมด ไดผ้่านการตรวจจากผูเ้ช่ียวชาญและปรับปรุงแกไ้ข เพ่ือใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง  การวิเคราะห์ขอ้มูลใชค่้าเฉล่ีย ค่าร้อยละ 
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติค่า  Dependent t-test  สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 
 ผลการวิจยั พบว่า 1) แบบฝึกทกัษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้วิธี SQACC ประกอบการเรียนรู้ แบบกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค STAD เร่ือง บทประยกุต ์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีประสิทธิภาพเท่ากบั 86.55/84.16  ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ ์80/80 2) ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1 ท่ีเรียนโดยการใชแ้บบฝึกทกัษะกระบวนการแกปั้ญหา ทางคณิตศาสตร์ โดยใชว้ธีิ SQACC 
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ประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เร่ือง บทประยกุต ์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อน
เรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 3)  ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ของผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1   ท่ีเรียนโดย
การใชแ้บบฝึกทกัษะกระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใชว้ธีิ SQACC ประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เร่ือง บท
ประยกุต ์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 และ 4)  ความพึงพอใจของผู ้เรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 6/1 ท่ีมีต่อการเรียนโดยการใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  
ทางคณิตศาสตร์โดยใช้วิธี SQACC ประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เร่ือง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีระดบั 
ความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด   
 

ค าส าคัญ : การแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์   วธีิ SQACC   เทคนิค STAD  
 

Abstract  
This study had four objectives; 1) to establish and investigate the efficiency of using of exercises focused on problem solvi ng 

process in Mathematics on SQACC steps contribute to learning in a STAD technique cooperation group in “Application Unit” of g rade 6 
students at the effectiveness criteria of 80/80. 2) to compare the learning achievement before and after learning with the le arning set of 
exercises 3) to compare the ability of mathematical problems solving before and after being taught with the learn ing set of exercises  
4) to study the satisfaction of PrathomSuksa 6/1 students of Tessaban 5 Banhuaisaitai School on learning set of exercises  

The samples were grade 6/1 students under the Education Division, Phetchaburi Municipality, Phetchaburi Province  who were 
currently studying in Semester 2 academic year 2018 at Tessaban 5 Banhuaisaitai School. There was 1 classroom, and 35 student s in total. 
The sampling technique was cluster random sampling. The research was conducted by using the experimental rese arch model. The one-
group pretest- posttest design was used for the study. The tools used in the study were; 1) 8 sets of different topics for exercises focused  on 
problem solving process in Mathematics on SQACC steps contribute to learn in a STAD technique cooperation group in Application Unit 
of grade 6 students 2) 17 lesson plans for exercises focused on problem solving process in Mathematics on SQACC steps contribute to learn 
in a STAD technique cooperation group in application unit of grade 6 students 3) Application Unit achievement test for grade 6 students 
which contained 20 questions with 4 multiple choice answers. The difficulty-easy value was between 0.26-0.73 and the classification power 
was between 0.26-0.55 with a confidence value of 0.71. 4) application unit ability test for grade 6 students which contained 3 questions. 
The difficulty-easy was between 0.46-0.48 and the classification power was between 0.35-0.39 with a confidence value of 0.85, and 5) the 
satisfactory questionnaire of the students toward the learning by exercises focused on problem solving process in Mathematics on SQACC 
steps contribute to learning in a STAD technique cooperation group in application unit of grade 6 students was derived by the  10 questions 
with 5 different ratio scale. There was a classifying power between 0.44-0.80 with a confidence value of 0.88. All research tools was proved 
by experts and improved to be used in this research. The data analysis used in this research were  average, percentage, stand ard deviation 
and the dependent t-test used to test the hypothesis.  

The research result as follows: 1) the effectiveness value of the exercises focused on problem solving process in Mathematics on SQACC 
steps contribute to learning in a STAD technique cooperation group in “Application Unit” of Pratomsuksa grade 6 students was at 86.55/84.16 which 
was higher than the criteria of 80/80. 2) the learning achievement of the students after learning with the exercises focused on problem solving process 
in Mathematics on SQACC steps contribute to learning in a STAD technique cooperation group in application unit of  Pratomsuksa grade 6 students 
was significantly higher than before studying at the statistical significance level  of .05 3) the student's ability to solve math problems of grade 6/1 
learners after being taught  the exercises focused on problem solving process in Mathematics on SQACC steps contribute to learning in a STAD 
technique cooperation group in application unit of Pratomsuksa grade 6 students was higher than before being taught at the statistical significance 
level of .05 4) The students were satisfied with the learning by using exercises focused on problem solving process in Mathematics on SQACC steps 
contribute to learning in a STAD technique cooperation group in application unit of Pratomsuksa grade 6 students which was in a highest level. 
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บทน า   
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 ไดก้ าหนดแนวนโยบายหลกัในการจดั

การศึกษาของชาติ ท่ีมุ่งเน้นให้ทุกคนไดเ้รียนรู้ตลอดชีวิต โดยให้สังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา มีการพฒันาสาระและ
กระบวนการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง ส่งเสริมใหมี้การปฏิรูปการเรียนการสอนท่ีใหค้วามส าคญักบัผูเ้รียน เพ่ือใหเ้กิดการพฒันาตนเอง
ไดต้ามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพอยา่งแทจ้ริง [1] สอดคลอ้งกบัการจดัการศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศกัราช 2551 ไดมุ่้งพฒันาผูเ้รียน ซ่ึงเป็นก าลงัส าคญัของชาติให้เป็นมนุษยท่ี์มีความสมดุล ทั้งดา้นร่างกาย ความรู้คุณธรรม  
มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยดึมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น
ประมุข โดยมุ่งเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั [2] คณิตศาสตร์เป็น 1 ใน 8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนตอ้งเรียน เพราะคณิตศาสตร์มี
บทบาทส าคญัยิ่งต่อการพฒันาความคิดมนุษย ์ท าให้มนุษยมี์ความคิดสร้างสรรคคิ์ดอยา่งมีเหตุผล เป็นระบบ ระเบียบ มีแบบแผน 
สามารถวเิคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ไดอ้ยา่งถ่ีถว้นรอบคอบ ท าใหส้ามารถคาดการณ์ วางแผน ตดัสินใจ และแกปั้ญหาไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งและเหมาะสม คณิตศาสตร์เป็นเคร่ืองมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  ตลอดจนศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด ารงชีวติและช่วยพฒันาคุณภาพชีวติใหมี้คุณภาพใหดี้ข้ึน  [3] กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
จึงได้ก าหนดการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีลักษณะดังกล่าว เพ่ือให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา ฝึกกระบวนการคิด  
โดยก าหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ประกอบดว้ย สาระท่ี 1 จ านวนและการด าเนินการ สาระท่ี 2 การวดั สาระท่ี 3 เรขาคณิต 
สาระท่ี 4 พีชคณิต สาระท่ี 5 การวิเคราะห์ขอ้มูลและความน่าจะเป็น และสาระท่ี 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  
ซ่ึงสาระท่ี 6 ไดก้ าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ในมาตรฐาน ค 6.1 คือ มีความสามารถในการแกปั้ญหา การใหเ้หตุผล การส่ือสาร การส่ือ
ความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ และมีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์[2]  แสดงวา่ การแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์เป็นความสามารถหน่ึงในทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีมีความ
จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีควรฝึกใหผู้เ้รียนในชั้นเรียน เพราะประสบการณ์น้ีจะเป็นรากฐานส าคญัน าไปสู่การพฒันาวิธีการคิดและเสริมสร้าง
ทกัษะการแกปั้ญหาต่าง ๆ 
 จากการจดักิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทศบาล 5 บา้นหว้ยทราย
ใต ้ อ าเภอชะอ า  จงัหวดัเพชรบุรี  สังกดัเทศบาลเมืองชะอ า  จากรายงานสรุปผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน ในระดบัชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 พบวา่ ในปีการศึกษา 2559 มีผลการเรียนคิดเป็นร้อยละ 68.13  (ผลการเรียนระดบั 1-2 วิชาคณิตศาสตร์) พบวา่ 
อยู่ในระดบัพอใช ้ถือว่าต ่ากว่าเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด  คือ ร้อยละ 70 [4] ซ่ึงจะเห็นไดว้่าคุณภาพการศึกษาของผูเ้รียนในวิชา
คณิตศาสตร์ยงัไม่ประสบผลส าเร็จ  และจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการพฒันาปรับปรุง จากการติดตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียนอย่าง
ต่อเน่ืองท าใหพ้บปัญหา คือ ผูเ้รียนขาดทกัษะการแกปั้ญหา  ทกัษะการคิดค านวณ  การใหเ้หตุผล และการสร้างความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
นอกจากน้ีผูเ้รียนไม่คุน้เคยกบัการเรียนการสอนท่ีเนน้ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การแกปั้ญหาทั้ง ๆ 
ท่ีวิธีสอนท่ีเนน้กระบวนการแกปั้ญหามีความส าคญัและเหมาะสมท่ีจะใชใ้นการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เป็นอยา่งยิ่ง และจากการ
ส ารวจและวิเคราะห์เน้ือหาในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 พบว่า เร่ือง  บทประยุกต์ เป็นเน้ือหาท่ีผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจยาก และ 
เป็นเน้ือหาท่ีเป็นปัญหามากส าหรับการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก  โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ถา้ผูเ้รียนขาดทกัษะ 
การคิดค านวณ  การตีความในโจทย ์แลว้ท าให้ผูเ้รียนเกิดความสับสนไม่สามารถแกปั้ญหาหรือหาค าตอบได ้จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ี
ผูเ้รียน จะตอ้งไดรั้บการพฒันา เพ่ือให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อย่างเขา้ใจและสามารถน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้นอกจากน้ีวิธี 
การสอน และตวัผูเ้รียน เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าใหผ้ลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่า [5] 
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 การแก้ปัญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์วิธีหน่ึง คือ การฝึกทักษะ ซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียนเรียนรู้  
ดว้ยตนเองตามอตัภาพ ผูเ้รียนแต่ละคนมีความสามารถแตกต่างกนั การให้ผูเ้รียนไดท้ าแบบฝึกเหมาะสมกบัความสามารถ ของแต่
ละคน ใช้เวลาท่ีแตกต่างกันออกไปตามลักษณะการเรียนรู้ของแต่ละคน จะท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพ ท าให้ผูเ้รียนเกิดก าลงัใจในการเรียนรู้ นอกจากนั้นยงัเป็นการซ่อมเสริมผูเ้รียนท่ีเรียนไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน [6] 
จะเห็นวา่ แบบฝึกเป็นส่ือการสอนท่ีท่ีจดัท าข้ึน เพ่ือให้ผูเ้รียนไดศึ้กษาท าความเขา้ใจ และฝึกฝนจนเกิดแนวคิดท่ีถูกตอ้ง เกิดทกัษะ
ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง นอกจากนั้นแบบฝึกยงัเป็นเคร่ืองช่วยบ่งช้ีใหค้รูทราบวา่ผูเ้รียนหรือผูใ้ชแ้บบฝึก มีความรู้ความเขา้ใจในบทเรียน  
และสามารถน าความรู้ไปใชไ้ดม้ากนอ้ยเพียงใด ผูเ้รียนมีจุดเด่นท่ีควรส่งเสริมหรือมีจุดดอ้ยท่ีตอ้งการปรับปรุงแกไ้ขตรงไหนและ
อยา่งไร แบบฝึกท่ีดีและสมบูรณ์จึงอาจใชแ้ทนแบบทดสอบประเภทวินิจฉัยการเรียน ในการประเมินผลความกา้วหนา้ของผูเ้รียนได ้
แบบฝึกเป็นเคร่ืองมือ ท่ีครูทุกคนใชใ้นการตรวจสอบความรู้ความเขา้ใจ และพฒันาทกัษะของผูเ้รียน [7] 
 วธีิการจดัการเรียนการสอนท่ีน่าสนใจส าหรับผูเ้รียนประถมศึกษาอีกวธีิหน่ึง คือ การสอนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD 
(Student Teams Achievement Divisions) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative learning) เป็นวิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลาง โดยเตรียมผูเ้รียนให้ด ารงชีวิตอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ผูเ้รียนท างานร่วมกนัเป็นกลุ่มเล็ก ๆ มีความสามารถ
ในการเรียนแตกต่างกนั สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีเป้าหมายการท างานร่วมกนั  เพ่ือความส าเร็จของกลุ่ม [8, 9]  การจดัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสมัฤทธ์ิ (Student team achievement division หรือ STAD) เป็นหน่ึงในเทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือท่ีเนน้การจดัสภาพแวดลอ้มทางการเรียนใหผู้เ้รียนท่ีความสามารถต่างกนัไดเ้รียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่มเลก็ ๆ โดยท่ีแต่ละคนมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้และความส าเร็จของกลุ่มอยา่งแทจ้ริง  ผูเ้รียนท่ีเรียนเก่งจะช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีอ่อนกวา่  ผูเ้รียนท่ีอ่อนกวา่ก็จะ
มีความพยายามมากข้ึน เพราะความส าเร็จของบุคคลถือเป็นความส าเร็จของกลุ่มดว้ย ซ่ึงขอ้ดีของการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ (STAD) ผูเ้รียนท่ีมีความสามารถต่างกนัไดเ้รียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่มเล็ก ๆ มีการช่วยเหลือกนัเรียนรู้ 
ท่ีจะบรรลุเป้าหมายของกลุ่มส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ิมสูงข้ึน [10] การเรียนรู้ดว้ยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD  จะไดผ้ลดี
นั้นตอ้งใชป้ระกอบกบัแบบฝึกทกัษะ เพราะแบบฝึกทกัษะเป็นส่ืออีกประเภทหน่ึง ท่ีเป็นส่วนเพ่ิมเติมหรือเสริมใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติั 
เพ่ือให้เกิดความรู้ความเขา้ใจเพ่ิมข้ึนการใชแ้บบฝึกทกัษะประกอบการเรียนรู้จะช่วยเสริมสร้างให้ผูเ้รียนไดฝึ้กฝนเรียนรู้ จนเกิด
ความรู้ความเขา้ใจและความช านาญในเร่ืองนั้นไดเ้ร็วข้ึน ท าใหก้ารเรียนประสบผลส าเร็จ [11]  
 จากปัญหาและความส าคัญของปัญหาท าให้ผู ้ศึกษาสนใจท่ีจะพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ โดยไดส้ังเคราะห์วิธี SQACC  ซ่ึงผูศึ้กษาน าแนวคิดของโพลยา และยทุธวิธีในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์โดยการ
สร้างตารางเก็บขอ้มูล มาประยกุตใ์ชเ้ป็นกระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์โดยใชว้ิธี SQACC มีขั้นตอน ไดแ้ก่ 1) ส่ิงท่ีโจทย์
ก าหนดให้ (Specifying : S) 2) ส่ิงท่ีโจทยถ์าม (Questions : Q) 3) การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของโจทย ์(Analyzing relationship in 
a problem : A) 4) การค านวณหาค าตอบ (Calculating an answer : C) และ 5) สรุปค าตอบ (Conclusion : C) รวมกบัการจดัการเรียน
การสอนเทคนิค STAD โดยมีการแบ่งกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีความสามารถสูง  ปานกลาง  และต ่า ออกเป็นกลุ่มยอ่ยกลุ่มละ 4-6 คน เรียน
ร่วมกนั ในขณะเรียนสมาชิกในกลุ่มช่วยกนัเรียนรู้  มีการช่วยเหลือกนัในการท างาน  เพ่ือให้สมาชิกทุกคนในกลุ่ม ไดรั้บผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายของกลุ่มท่ีตั้งไวร่้วมกนั ซ่ึงเป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจะส่งเสริมความร่วมมือในการท างานกลุ่ม พฒันาทกัษะ
การท างาน ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริง  
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะกระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์โดยใชว้ิธี SQACC ประกอบ 
การเรียนรู้ แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เร่ือง บทประยกุต ์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนโดยการใช้แบบฝึกทกัษะกระบวนการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์โดยใชว้ธีิ SQACC ประกอบการเรียนรู้ แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เร่ือง บทประยกุต ์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   
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 3. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังเรียนโดยการใช้แบบฝึกทักษะ
กระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์โดยใชว้ิธี SQACC ประกอบการเรียนรู้ แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เร่ือง บทประยกุต ์
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   

4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1 โรงเรียนเทศบาล 5 บา้นห้วยทรายใตท่ี้มีต่อการเรียน  
โดยการใชแ้บบฝึกทกัษะกระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์โดยใชว้ิธี SQACC ประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
STAD เร่ือง บทประยกุต ์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 

ขอบเขตการวจัิย 

 1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 1.1 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียน
เทศบาล 5 บา้นห้วยทรายใต ้ สังกดัเทศบาลเมืองชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี จ านวน 2 ห้องเรียน ประกอบดว้ย ป.6/1 จ านวน 35 คน  
และ ป.6/2 จ านวน 32 คน รวม 67 คน   
 1.2 กลุ่มตวัอย่าง คือ ผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6/1 โรงเรียนเทศบาล 5 บา้นห้วยทรายใต ้ สังกดัเทศบาลเมือง
ชะอ า  จงัหวดัเพชรบุรี จ านวน 35 คน ท่ีก าลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ดว้ยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster  Random 
Sampling) โดยใชห้น่วยหอ้งเรียนเป็นหน่วยของการสุ่ม โดยแต่ละกลุ่มมีลกัษณะภายในกลุ่มท่ีหลากหลายหรือมีความแตกต่างใน
ท านองเดียวกนั แต่ระหวา่งกลุ่มมีความคลา้ยคลึงกนั 

2. ตวัแปรทีใ่ช้ในการศึกษา 
 2.1 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ การจดัการเรียนรู้โดยการใชแ้บบฝึกทกัษะกระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์โดยใชว้ธีิ 
SQACC ประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เร่ือง บทประยกุต ์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
 2.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 1) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เร่ือง บทประยกุต ์ชั้นประถมศึกษา 
ปีท่ี 6  2) ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เร่ือง บทประยกุต ์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   
3) ความพึงพอใจของผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1  ท่ีมีต่อการเรียนโดยการใชแ้บบฝึกทกัษะกระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ 
โดยใชว้ธีิ SQACC ประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เร่ือง บทประยกุต ์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

3. เน้ือหา 
 ในการศึกษาผลการใช้แบบฝึกทกัษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้วิธี SQACC ประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค STAD เร่ือง บทประยกุต ์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยอา้งอิงเน้ือหาในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพทุธศกัราช 2551  
และหลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล  5  บา้นหว้ยทรายใต ้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ซ่ึงประกอบดว้ยเน้ือหาทั้งหมด 8  เล่ม  

4. ระยะเวลาทีใ่ช้ในการศึกษา 
ระยะเวลาในการวจิยั คือ ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2561 รวมเวลาทดลอง 17  ชัว่โมง  

 

ระเบียบวธีิวจัิย 

 วธีิด าเนินการวจิยั 
 การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงทดลอง  (Experimental  Research)  โดยใชรู้ปแบบการทดลองแบบกลุ่มเดียว
ทดสอบก่อน-หลงัการทดลอง (One Group Pretest-Posttest Design) 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัมี 4 ชนิด ประกอบดว้ย  1)  แบบฝึกทกัษะกระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์โดยใชว้ิธี 
SQACC ประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เร่ือง บทประยกุต ์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  จ านวน 8 เล่ม 2)  แผนการ
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จดัการเรียนรู้ แบบฝึกทกัษะกระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์โดยใชว้ิธี SQACC ประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
STAD เร่ือง  บทประยกุต์  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 17  ชัว่โมง  3)  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์  เร่ือง บทประยกุต ์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน  20  ขอ้ 4)  แบบทดสอบวดัความสามารถในการแกปั้ญหาทาง
คณิตศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เร่ือง บทประยกุต ์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 3 ขอ้ และ 5)  แบบสอบถามความ
พึงพอใจของผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1 ท่ีมีต่อการเรียนโดยการใชแ้บบฝึกทกัษะกระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้
วธีิ SQACC ประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เร่ือง บทประยกุต ์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
 ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 1. แบบฝึกทกัษะกระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์โดยใชว้ิธี SQACC ประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
STAD เร่ือง บทประยกุต ์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพ  ดงัน้ี  1) ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 และหลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 บา้นห้วยทรายใต ้ค าอธิบายรายวิชา  และเน้ือหา กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เร่ือง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  เพ่ือท าความเข้าใจเก่ียวกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
สาระส าคญั และสาระการเรียนรู้แกนกลาง 2) วเิคราะห์ผลการเรียนรู้ เน้ือหาสาระ และเวลาเรียน  เร่ือง บทประยกุต ์กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  3) ศึกษาหลกัการและวธีิการสร้างแบบฝึกทกัษะ  4) สร้างแบบฝึกทกัษะ จ านวน  8  เล่ม  
5) น าแบบฝึกทกัษะเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือหาคุณภาพโดยใชแ้บบประเมิน แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ซ่ึงมี 5 
ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก  ปานกลาง  นอ้ย  นอ้ยท่ีสุด  [12] ซ่ึงคะแนนประเมินของผูเ้ช่ียวชาญโดยภาพรวมมีความเหมาะสมมาก
ท่ีสุด  6) น าแบบฝึกทกัษะไปหาค่าประสิทธิภาพแบบรายบุคคล (Individual Tryout) เท่ากบั 82.62/82.86 หาค่าประสิทธิภาพแบบ
กลุ่มเล็ก (Small Group Tryout) เท่ากับ 84.46/83.17 หาค่าประสิทธิภาพแบบภาคสนาม (Field Tryout) เท่ากับ 84.68/82.95  
7) น าแบบฝึกทกัษะไปใชจ้ดัการเรียนการสอนกบักลุ่มตวัอยา่งต่อไป  
 2. แผนการจดัการเรียนรู้แบบฝึกทกัษะกระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์โดยใชว้ิธี SQACC ประกอบการเรียนรู้ 
แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เร่ือง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  มีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพ ดังน้ี 1) ศึกษา
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และหลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล  5 บ้านห้วยทรายใต ้  
เพ่ือท าความเขา้ใจเก่ียวกบัมาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดั และสาระการเรียนรู้แกนกลาง จุดประสงคก์ารเรียนรู้ เร่ือง บทประยกุต์   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 2) วิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหาสาระ  และเวลาเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง  
บทประยกุต ์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 3) เขียนแผนการจดัการเรียนรู้แบบฝึกทกัษะ จ านวน 17 แผน 17 ชัว่โมง  4) น าแผนการจดัการ
เรียนรู้พร้อมแบบประเมินเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ ประกอบด้วยผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน น าคะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินของ
ผูเ้ช่ียวชาญทั้ง  5 ท่าน มาวเิคราะห์หาค่าเฉล่ีย  ซ่ึงคะแนนประเมินของผูเ้ช่ียวชาญ โดยภาพรวมพบวา่ แผนการจดัการเรียนรู้มีความ
เหมาะสมมากท่ีสุด  5) น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเสร็จสมบูรณ์ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
 3. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เร่ือง บทประยกุต ์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
มีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพ  ดงัน้ี 1) ศึกษาวิธีการและหลกัเกณฑใ์นการออกขอ้สอบแบบปรนยัชนิดเลือกตอบจากหนงัสือ
การวดัผลและประเมินผลต่าง ๆ 2) ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 และหลกัสูตรสถานศึกษา  
โรงเรียนเทศบาล  5  บา้นห้วยทรายใต ้ เก่ียวกบัค าอธิบายรายวิชา  มาตรฐานการเรียนรู้   ตวัช้ีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง  เร่ือง  
บทประยุกต์ ชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 6 3) วิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้  เน้ือหาสาระ และเวลาเรียน เร่ือง บทประยุกต์  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เพ่ือใชใ้นการก าหนดความส าคญัของเน้ือหา น ามาก าหนดผงัขอ้สอบ น ้ าหนักของขอ้สอบ โดยค านึงถึง
จ านวนชั่วโมงและเวลาท่ีก าหนด  4) สร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เร่ือง   
บทประยกุต ์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ซ่ึงเป็นแบบปรนยัเลือกตอบชนิด  4 ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้ ซ่ึงครอบคลุมเน้ือหาสาระทั้งหมด 
แลว้คดัเลือกให้เหลือ  20  ขอ้ 5) น าแบบทดสอบเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ ประกอบดว้ยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา และท าการประเมินความสอดคลอ้งระหวา่งแบบทดสอบฯ กบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ แลว้วิเคราะห์ดชันีความ
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สอดคลอ้ง (IOC) [13] 6) ค่าดชันีความสอดคลอ้งอยู่ระหว่าง 0.80–1.00 แสดงว่า แบบทดสอบวดัไดต้รงตามเน้ือหาและผลการ
เรียนรู้สามารถน าไปใชไ้ด ้ 7) น าแบบทดสอบไปทดสอบกบัผูเ้รียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูเ้รียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 แลว้น าแบบทดสอบมาหาคุณภาพรายขอ้ จากนั้นคดัเลือกขอ้สอบท่ีผา่นเกณฑไ์วจ้ านวน 20 ขอ้ ซ่ึง
มีค่าความยาก-ง่าย อยู่ระหว่าง 0.26-0.73 และค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.26-0.55  8) หาค่าความเช่ือมัน่ทั้ งฉบับ 
(Reliability) ของแบบทดสอบโดยใชสู้ตรโลเวท (Lovett)  [14] พบวา่ มีค่าความเช่ือมัน่ ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.89  จดัพิมพแ์บบทดสอบ
เป็นฉบบัสมบูรณ์ เพ่ือน าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
 4. แบบทดสอบวดัความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เร่ือง บทประยกุต ์
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพดงัน้ี 1) ศึกษาวิธีการและหลกัเกณฑใ์นการออกขอ้สอบแบบอตันัยจาก
หนงัสือการวดัผลและประเมินผลต่าง ๆ 2) ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 และศึกษาหลกัสูตร
สถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาล  5 บา้นห้วยทรายใต ้ เก่ียวกบัค าอธิบายรายวิชา  มาตรฐานการเรียนรู้   ตวัช้ีวดั  สาระการเรียนรู้
แกนกลาง  เร่ือง  บทประยกุต์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  3) ก าหนดรูปแบบ  และก าหนดเกณฑก์ารให้คะแนนของแบบทดสอบวดั
ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เร่ือง บทประยกุต ์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดย
ก าหนดเกณฑใ์หค้ะแนนแบบรูบริค 4) สร้างแบบทดสอบจ านวน 5 ขอ้ ซ่ึงครอบคลุมเน้ือหาสาระทั้งหมด แลว้คดัเลือกใหเ้หลือ  3  
ขอ้ 5) น าแบบทดสอบเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ ประกอบดว้ยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  และท า
การประเมินความสอดคลอ้งระหวา่งแบบทดสอบฯ กบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ แลว้วเิคราะห์ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) [13] 6) ค่า
ดชันีความสอดคลอ้งอยูร่ะหวา่ง 0.80-1.00  แสดงวา่ แบบทดสอบวดัไดต้รงตามเน้ือหาและผลการเรียนรู้ สามารถน าไปใชว้ดัได้   
7) น าแบบทดสอบไปทดสอบกับผูเ้รียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงเป็นนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชะอ าคือ ผูเ้รียน
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 100  คน แลว้น าแบบทดสอบมาหาคุณภาพเป็นรายขอ้ 
จากนั้นคดัเลือกขอ้สอบท่ีผ่านเกณฑไ์วจ้ านวน 3 ขอ้ ซ่ึงมีค่าความยาก-ง่าย อยูร่ะหวา่ง  0.46-0.48 และค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่
ระหวา่ง  0.35-0.39  8) หาค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั (Reliability) ของแบบทดสอบโดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α -Coefficient) 
ไดค้่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.85 9) จดัพิมพแ์บบทดสอบเป็นฉบบัสมบูรณ์ เพ่ือน าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
 5. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อการเรียนโดยการใชแ้บบฝึกทกัษะกระบวนการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้วิ ธี  SQACC ประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เ ร่ือง บทประยุกต์  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพ  ดงัน้ี 1) ผูศึ้กษาไดด้ าเนินการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อการเรียนโดยการใชแ้บบฝึกทกัษะกระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์โดยใชว้ิธี SQACC 
ประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD  เร่ือง บทประยกุต ์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ซ่ึงเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) ตามขั้นตอน   2) ศึกษาทฤษฎีและวธีิการสร้างแบบสอบถามจากต าราการวดัผลการศึกษา 3) วเิคราะห์ก าหนดนิยาม
พฤติกรรมท่ีตอ้งการวดัใหช้ดัเจน  4) สร้างแบบสอบถามจ านวน 10 ขอ้ 5) น าแบบสอบถามความพึงพอใจเสนอผูเ้ช่ียวชาญ  เพื่อหา
ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ระหวา่งขอ้ค าถามกบั ความพึงพอใจของผูเ้รียน  โดยใชค้่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.50  ข้ึนไป  
[13] แลว้วเิคราะห์หาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งแบบสอบถามความพึงพอใจกบัขอ้ค าถาม  พบวา่ ขอ้ค าถาม 10 ขอ้ มีค่าความ
สอดคลอ้งตั้งแต่ 0.80-1.00 6) หาค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ ด้วยวิธีการหาความสัมพนัธ์ระหว่างคะแนนรายขอ้กับคะแนนรวม  
โดยวิธีการ Item Total Correlation โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน  พบว่า ได้ข้อค าถามท่ีเข้าเกณฑ์  
จ านวน 10 ขอ้ มีค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ตั้งแต่  0.44-0.80 7) หาค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัของแบบสอบถาม  โดยใชสู้ตรสมัประสิทธ์ิ
แอลฟา  (α -Coefficient) ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั  0.88  8) น าแบบสอบถามความพึงพอใจไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
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ผลการวจัิย 
ตารางที ่ 1  ประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะฯ 

ค่าประสิทธิภาพ จ านวนผู้เรียน คะแนนเตม็ คะแนนเฉลีย่ ร้อยละ 
กระบวนการ (E1) 35 560 484.69 86.55 

ผลลพัธ์ (E2) 35 35 30.03 85.80 
E1/E2 86.55/85.80 

 

 จากตารางท่ี 1 ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะกระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้วิธี SQACC  ประกอบ 
การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เร่ือง บทประยกุต ์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  มีประสิทธิภาพเท่ากบั 86.55/85.80  ซ่ึงเป็นไป
ตามเกณฑ ์80/80 
ตารางที ่2 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยการใชแ้บบฝึกทกัษะฯ 
 

กลุ่มตวัอย่าง 
คะแนนเฉลีย่ 

D D2 N t 
หลงัการทดลอง ก่อนการทดลอง 

กลุ่มตวัอยา่ง 16.49 10.20 220 1474 35 22.71* 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  (df=34)  ค่า  t  (.05) = 1.6909 
 จากตารางท่ี 2 พบว่า คะแนนทดสอบหลงัเรียนของผูเ้รียนกลุ่มตวัอย่างท่ีเรียนโดยการใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการ
แกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์โดยใชว้ิธี SQACC ประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เร่ือง บทประยกุต ์ชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6 ท่ีผูศึ้กษาพฒันาข้ึนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ตารางที ่3 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ของผูเ้รียนก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยการใชแ้บบฝึกทกัษะฯ 

กลุ่มตวัอย่าง 
คะแนนเฉลีย่ 

D D2 N t 
หลงัการทดลอง ก่อนการทดลอง 

กลุ่มตวัอยา่ง 13.23 8.09 180 964 35 47.99* 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  (df=34)  ค่า  t  (.05) = 1.6909 
 จากตารางท่ี  3 พบว่า คะแนนความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์หลงัเรียนของผูเ้รียนกลุ่มตวัอย่างท่ีเรียน  
โดยการใช้แบบฝึกทกัษะกระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใชว้ิธี SQACC ประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
STAD  เร่ือง บทประยกุต ์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีผูศึ้กษาพฒันาข้ึนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ตารางที ่4 ความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการเรียนโดยการใชแ้บบฝึกทกัษะ ฯ  

รายการประเมนิ 
N = 35 ระดบั 

ความพงึพอใจ  S.D. 

ภาพรวม 4.64 0.43 มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 4 ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อการใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้วิธี 
SQACC ประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เร่ือง บทประยกุตช์ั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยภาพรวม พบวา่  ผูเ้รียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด ( =4.64, S.D.=0.50)  
 

 

 

X

X
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สรุปผลการวจัิย 
 1. แบบฝึกทกัษะกระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์โดยใชว้ิธี SQACC ประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
STAD เร่ือง บทประยกุต ์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 โดยมีประสิทธิภาพเท่ากบั 86.55/84.16 
 2.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1 ท่ีเรียนโดยการใชแ้บบฝึกทกัษะกระบวนการแกปั้ญหา 
ทางคณิตศาสตร์โดยใชว้ิธี SQACC ประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เร่ือง บทประยกุต ์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 3.ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1 ท่ีเรียนโดยการใชแ้บบฝึกทกัษะ
กระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใชว้ิธี SQACC ประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เร่ือง บทประยกุต์   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

4.ความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1 ท่ีมีต่อการเรียนโดยการใชแ้บบฝึกทกัษะกระบวนการแกปั้ญหา 
ทางคณิตศาสตร์โดยใชว้ิธี SQACC ประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD เร่ือง บทประยกุต ์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
มีระดบัความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด   
 

อภิปรายผลการวจัิย  
 ผลการใชแ้บบฝึกทกัษะกระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใชว้ิธี SQACC ประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค STAD เร่ือง บทประยกุต ์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีประเด็นการอภิปรายต่อไปน้ี 
 1. แบบฝึกทกัษะกระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใชว้ิธี SQACC ประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
STAD เร่ือง บทประยกุต ์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  มีประสิทธิภาพเท่ากบั  87.82/89.19 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด คือ 80/80 แสดงวา่ 
แบบฝึกทกัษะกระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใชว้ธีิ SQACC ประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เร่ือง 
บทประยกุต ์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ซ่ึงสูงกวา่เกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนดไว ้ทั้งน้ีอาจ
เป็นเพราะแบบฝึกทกัษะกระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ โดยไดส้ังเคราะห์วิธี SQACC  ผูศึ้กษาไดน้ าแนวคิดของโพลยา 
และยุทธวิธีในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยการสร้างตารางเก็บข้อมูลมาประยุกต์ใช้เป็นกระบวนการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์โดยใช้วิธี SQACC มีขั้นตอน ได้แก่ 1)  ส่ิงท่ีโจทยก์ าหนดให้ (Specifying : S) 2)  ส่ิงท่ีโจทยถ์าม (Questions : Q)  
3)  การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของโจทย์ (Analyzing relationship in a problem : A) 4) การค านวณหาค าตอบ (Calculating an 
answer : C) และ 5)  สรุปค าตอบ (Conclusion : C) รวมกบัการจดัการเรียนการสอนเทคนิค STAD โดยมีการแบ่งกลุ่มผูเ้รียนท่ีมี
ความสามารถสูง  ปานกลาง  และต ่า ออกเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มละ 4-6 คน เรียนร่วมกนั ในขณะเรียนสมาชิกในกลุ่มช่วยกนัเรียนรู้   
มีการช่วยเหลือกนัในการท างาน  เพ่ือให้สมาชิกทุกคนในกลุ่ม  ไดรั้บผลส าเร็จตามเป้าหมายของกลุ่มท่ีตั้งไวร่้วมกนั นอกจากน้ี
แบบฝึกไดส้ร้างข้ึนอย่างเป็นระบบ  โดยเร่ิมจากการวิเคราะห์ปัญหาท่ีพบในการจดัการเรียนการสอนของผูเ้รียน ซ่ึงผูศึ้กษาเป็น
ผูส้อนเอง  และจากการสอบถามปัญหาจากครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ผูศึ้กษาน าปัญหาท่ีพบ
มาแก้ไข  เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะ โดยเ ร่ิมตั้ งแต่การวิ เคราะห์หลักสูตร วิ เคราะห์เน้ือหา  และการน าแบบฝึกทักษะ   
ใหผู้เ้ช่ียวชาญไดต้รวจสอบแกไ้ข และผา่นขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพ ความเหมาะสม และแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบั [15]  ไดท้ าการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้
แบบ STAD ร่วมกบัการใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะ พบว่า แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ (STAD) ร่วมกบัการใชแ้บบฝึกเสริม
ทกัษะและแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติมีประสิทธิภาพ 82.00/79.26 และ 80.83/77.50 
 2. ผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1 โรงเรียนเทศบาล 5 บา้นห้วยทรายใต ้ ท่ีเรียนโดยการใชแ้บบฝึกทกัษะกระบวนการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้วิ ธี  SQACC ประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เ ร่ือง บทประยุกต์  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 พบวา่ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีอาจ
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เป็นเพราะแบบฝึกท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึนมีการแบ่งเน้ือหายอ่ย ๆ ใชเ้วลาเรียน 1-2 ชัว่โมง เป็นการก าหนดเวลาท่ีเหมาะสมกบัช่วงเวลา
ความสนใจของผูเ้รียน นอกจากน้ีเน้ือหาของแบบฝึกแต่ละเล่มมีการเรียงล าดบัจากง่ายไปหายาก และรูปแบบของกระบวนการ
แกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ มีลกัษณะท่ีท าซ ้ า ๆ เป็นการเนน้ย  ้าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้และประสบความส าเร็จจากการน าไปใชใ้น
การแกปั้ญหา สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ [16]  ไดท้ าการพฒันาชุดฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ โดยการจดัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค STAD ท่ีส่งผลต่อการคิดวิเคราะห์ ความคงทนในการเรียนรู้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาศึกษาปีท่ี 6 หลงัเรียนโดยใชชุ้ดฝึกทกัษะคณิตศาสตร์โดยการจดัการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 3. ผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1 โรงเรียนเทศบาล 5 บา้นห้วยทรายใต ้ ท่ีเรียนโดยการใชแ้บบฝึกทกัษะกระบวนการ
แกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์โดยใชว้ิธี SQACC ประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เร่ือง บทประยกุต ์ชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6 พบวา่ ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1 หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะขั้นตอนของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ ผูศึ้กษาได้
ดดัแปลงให้เหมาะสมกบัเน้ือหา เร่ิมจากขั้นน าเขา้สู่บทเรียน เป็นการทบทวนพ้ืนความรู้เดิมตลอดจนเตรียมความพร้อมของผูเ้รียน 
เพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะการเช่ือมโยงน าไปสู่ขั้นสอนเน้ือหาใหม่ ตามดว้ยขั้นสรุป เพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดความชดัเจนในแต่ละชั้นตอนของ
กระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์โดยใชว้ิธี SQACC ก่อนลงมือปฏิบติักิจกรรมจริง  แต่ส าหรับรูปแบบของแบบฝึกท่ีผูศึ้กษา
สร้างข้ึน เป็นแบบฝึกท่ีให้ผูเ้รียนเติมค าตอบตามค าถามย่อย ๆ เร่ิมจากส่ิงท่ีโจทย์ก าหนดให้ โจทย์ถามอะไร การวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์ของโจทย ์การค านวณหาค าตอบ และสรุปค าตอบไดอ้ยา่งไรตามล าดบั เม่ือผูเ้รียนตอบค าถามไดถู้กตอ้งและประสบ
ความส าเร็จในการแกปั้ญหา จะท าให้ผูเ้รียนมีระบบการคิดของตนเองอยา่งเป็นขั้นตอน ผูเ้รียนจะสามารถจบัประเด็นส าคญัของ
โจทย ์มองเห็นความสัมพนัธ์ของขอ้มูล และจดัล าดบัของขอ้มูล เพ่ือวางแผนการหาค าตอบจากการคิดค านวณและแกปั้ญหานั้นได้
จนเกิดความภาคภูมิใจ มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ นอกจากน้ีในขณะท่ีผูศึ้กษาจดักิจกรรมการเรียนการสอนดว้ยแบบฝึก
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้วิธี SQACC ประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เร่ือง  
บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้อย่างค่อยเป็นค่อยไป และเร่ิมจากปัญหาท่ีใกลต้วัผูเ้รียน ก าหนดประเด็น
ปัญหาใหคิ้ด และหาค าตอบเป็นล าดบัขั้นตอน จนผูเ้รียนสามารถหาค าตอบได ้และผูศึ้กษาจะค่อย ๆ ลดค าถามช้ีน าส าหรับปัญหาต่อ ๆ 
ไป และเม่ือเห็นว่าผูเ้รียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาเพียงพอ ก็ให้ผูเ้รียนแก้ปัญหาด้วยตนเอง ซ่ึงจะท าให้ผูเ้รียนเขา้ใจ
กระบวนการแกปั้ญหาเป็นอยา่งดี สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ [17] ไดท้ าการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ความสามารถในการ
แกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์และเจตคติต่อคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ระหวา่งการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการ
แกปั้ญหาตามแนวคิดของ Polya ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค STAD กบัการจดัการเรียนรู้แบบปกติ  พบวา่ นกัเรียน
กลุ่มท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแกปั้ญหาตามแนวคิดของPolya ร่วมกบั การเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค 
STAD มีความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์หลงัเรียนรู้สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

4. ความพึงพอใจของผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1 โรงเรียนเทศบาล 5 บา้นห้วยทรายใต ้ ท่ีมีต่อการเรียนโดยการใช้
แบบฝึกทกัษะกระบวนการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์โดยใชว้ิธี SQACC ประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เร่ือง 
บทประยกุต ์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีระดบัความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  อาจเป็นเพราะแบบฝึกทกัษะท่ีผูว้จิยั
ไดส้ร้างข้ึน มีความเหมาะสมกบัผูเ้รียนในช่วงชั้นน้ี มีเน้ือหาไม่ยากจนเกินไป มีภาพประกอบสวยงาม ชดัเจน ตลอดจนหลกัการ
สร้างแบบฝึกทกัษะตามกรอบความคิดในหลกัการสร้างแบบฝึกทกัษะของ [18] กล่าววา่ การศึกษาในเร่ืองจิตวิทยาการเรียนรู้เป็น
ส่ิงท่ีผูส้ร้างแบบฝึกมิควรละเลย เพราะการเรียนรู้จะเกิดข้ึนไดต้อ้งข้ึนอยูก่บัปรากฏการณ์ของจิตและพฤติกรรมท่ีจะตอบสนอง
นานาประการ โดยอาศยักระบวนการท่ีเหมาะสมและเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดการศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้จากขอ้มูลท่ีนกัจิตวิทยาไดท้ าการ
ค้นพบและทดลองไวแ้ล้ว สอดคล้องกับ [19] ได้ท าการพฒันาผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ืองสมการและการแก้สมการ  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบชุดฝึกเสริมทกัษะ พบว่า ผลการศึกษาของ
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นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แบบร่วมมือเทคนิค 
STAD ประกอบชุดฝึกเสริมทกัษะ เร่ือง สมการและการแกส้มการ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะในการน าไปใช ้

1.1 การจดัการเรียนรู้โดยการใชแ้บบฝึกประกอบการเรียนรู้แบบ STAD ครู ผูส้อนควรเตรียม วสัดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ 
ส่ือการเรียนรู้ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหพ้ร้อมและเพียงพอจะไดไ้ม่เกิดปัญหาในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
 1.2 การท ากิจกรรมกลุ่ม ผูเ้รียนเก่งมกัจะไมค่อยให้ค  าปรึกษาเพ่ือน ดังนั้นครูผูส้อนควรคอยกระตุน้ให้ผูเ้รียน
ช่วยเหลือและปรึกษาหารือกนัในระหวา่งท ากิจกรรมและอธิบายใหผู้เ้รียนเขา้ใจวา่ความส าเร็จของบุคลข้ึนอยูก่บัความส าเร็จของ
กลุ่มและครูควรใหก้ าลงัใจผูเ้รียน เพ่ือใหผู้เ้รียนไดมี้ความมัน่ใจและกลา้แสดงความคิดเห็น 
 2. ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคน้ควา้คร้ังต่อไป 
 2.1 ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์ควรน าเอาการสอนโดยการใชแ้บบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ประกอบ 
การเรียนรู้แบบ STAD ไปใชพ้ฒันาการเรียนการสอนในระดบัอ่ืนใหแ้พร่หลาย 
 2.2 ครูผูส้อนควรสร้างแบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ในเร่ืองอ่ืน ๆ ซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
และทบทวนการเรียนได ้
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คุณลกัษณะของระบบช าระเงินทีส่่งผลต่อความภักดผ่ีานคุณลกัษณะของผู้ประกอบการ 
ทีใ่ช้ระบบช าระเงินอเิลก็ทรอนิกส์แบบควิอาร์โค้ดของธนาคารพาณชิย์แห่งหน่ึง 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) คุณลกัษณะของระบบช าระเงิน  คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการ  และความภกัดีของ
ผูป้ระกอบการ 2) คุณลกัษณะของระบบช าระเงินท่ีส่งผลต่อคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการ 3) คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการท่ีส่งผลต่อความ
ภกัดีของผูป้ระกอบการ และ 4) คุณลกัษณะของระบบช าระเงินท่ีส่งผลต่อความภกัดีของผูป้ระกอบการผา่นคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการท่ี
ใชร้ะบบช าระเงินอิเลก็ทรอนิกส์แบบคิวอาร์โคด้ของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็นผูป้ระกอบการรายย่อย
ในจงัหวดัเพชรบุรีจ านวน 391 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.94 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ขอ้มูลคือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ 
 ผลการวิจยัพบว่า 1) คุณลกัษณะของระบบช าระเงิน คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ส่วนความ
ภกัดีต่อธนาคารพาณิชยข์องผูป้ระกอบการ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  2) คุณลกัษณะของระบบ
ช าระเงินแบบคิวอาร์โคด้มีอิทธิพลเชิงบวกต่อคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการ 3) คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการมีอิทธิพลทางบวกต่อความ
ภกัดีท่ีมีต่อธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง และ 4) คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการเป็นตวัแปรส่งผ่านบางส่วนระหว่างคุณลกัษณะของระบบช าระ
เงินแบบคิวอาร์โคด้กบัความภกัดีของผูป้ระกอบการต่อการใชร้ะบบช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์แบบคิวอาร์โคด้ของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง 
ดงันั้น คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการจึงถือเป็นส่ิงส าคญัท่ีตอ้งใชค้วบคู่กบัการด าเนินธุรกิจ รวมถึงการมีพนัธมิตรทางการคา้ท่ีดียอ่มสามารถ
สร้างศกัยภาพทางการแข่งขนัไดอ้ยา่งมัน่คง 
 

ค าส าคัญ : คุณลกัษณะของระบบช าระเงิน คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการ ความภกัดี 
 

Abstract  
This research was aimed to study : 1) the attribute for payment system, entrepreneurship and loyalty of SMEs in Phetchaburi 

Province. 2) payment system attribute that affecting for SMEs in Phetchaburi Province. 3) the attribute of entrepreneurship t hat affect to the 
loyalty of SMEs in Phetchaburi Province, and 4) the payment system attribute that affect to the loyalty of SMEs in Phetchaburi Province 
throughout the Entrepreneurship that using QR Code Electronic Payment system of a Commercial bank. The sample that using in t his 
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research was 391 SMEs in Phetchaburi Province with using a questionnaire as a research tools. There was a reliability index of 0.94. The 
statistics to be used in data analysis were frequency, percentage, average, standard deviation and multiple regression analys is. 

The research result was as follows: 1) the attribute of QR Code payment system and the entrepreneurship, overall, it was at the 
highest level. The loyalty to the commercial bank of the Entrepreneurship, overall it was at a highest level as well. The hyp othesis testing 
results showed that 2) the QR Code Payment system attribute will have a positive influence on the entrepreneurship, 3) the entrepreneurial 
attribute also had a positive influence on the loyalty of a Commercial bank, and 4) the entrepreneurial attr ibute was a variable that partially 
passed between of the QR Code Payment system attribute and the entrepreneurship's loyalty to the Commercial bank's QR Code Payment 
system. Therefore, the Entrepreneurial attribute was important to be used together with the business operations, including having a good 
business partner can be creating a stable competitive potential.  

 

Keywords : Payment System Attribute, Entrepreneurial  Characteristics, Loyalty, Entrepreneurs  
 
 

บทน า   
 สังคมไร้เงินสดในยคุปัจจุบนัเกิดจากความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีทางการเงินท่ีมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง โดยไดมี้การ
พฒันาสมาร์ทโฟน แอปพลิเคชัน่ และนวตักรรมต่างๆใหร้ะบบการช าระเงินของโลกเปล่ียนแปลงและพฒันาไปในทิศทางเดียวกนั  
นัน่คือการมุ่งไปใชร้ะบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) แทนการใชเ้งินสด มีขอ้ดีคือ ช่วยลดค่าใชจ่้ายในการพิมพ์
สกุลเงิน ลดความเส่ียงในการพกเงินสด ลดตน้ทุนการขนส่ง สามารถตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินได้ และเร่งให้เกิดการ
แลกเปล่ียนสินคา้และบริการง่ายข้ึน ซ่ึงในประเทศไทยมีระบบช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์หลากหลายรูปแบบ แต่กลบัพบวา่ผูบ้ริโภค
ส่วนใหญ่ยงันิยมใชจ่้ายดว้ยเงินสดอยู่ โดยปัจจยัท่ีท าให้ผูบ้ริโภคไม่นิยมการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์เน่ืองจากยงัขาดความ
เช่ือมัน่ต่อระบบคิดเป็นร้อยละ 49.60 [1] ทั้งน้ีคุณลกัษณะของระบบช าระเงินในดา้นความปลอดภยัยงัเป็นประเด็นท่ีผูบ้ริโภคให้
ความส าคญั  เน่ืองจากผูบ้ริโภครู้สึกเส่ียงและขาดความเป็นส่วนตวักบัการตอ้งใหข้อ้มูลทางการเงินผา่นระบบอินเตอร์เน็ต โดยวซ่ีา 
ไดมี้การส ารวจรูปแบบการรับช าระเงินของผูป้ระกอบการรายยอ่ยในกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูป้ระกอบการมากกวา่คร่ึงยงัคงรับ
ช าระเป็นเงินสด ซ่ึงอาจเป็นเพราะผูป้ระกอบการยงัคงมีความกงัวลในแง่ของความเส่ียงเร่ืองความปลอดภยัของระบบ รวมถึงกรณี
การท าธุรกรรมผิดพลาดและไม่สามารถแกไ้ขได ้การรับช าระดว้ยเงินสดจึงเป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุดของผูป้ระกอบการ เพราะไม่ตอ้ง
กงัวลและสับสนหากเกิดความผิดพลาด ซ่ึงผูป้ระกอบการมองวา่อาจตอ้งเสียเวลาในการตรวจสอบบนัทึกการรับเงินจากการรับ
ช าระผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์  
 ในปี 2560 ส านักงานสถิติไดท้ าการส ารวจส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรมของสถานประกอบการในภาคกลาง พบว่า 
จงัหวดัเพชรบุรีมีสถานประกอบการทั้งส้ิน 18,884 ราย โดยส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจขายปลีก รองลงมาคือธุรกิจบริการท่ีพกัแรมและ
บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม หากแบ่งสัดส่วนของผู ้ประกอบการตามขนาดแล้วจะพบว่า ผู ้ประกอบการร้อยละ 96.80  
เป็นผูป้ระกอบการธุรกิจรายยอ่ย (คนท างาน 1-15 คน) นอกจากน้ี ยงัไดมี้การส ารวจรูปแบบการด าเนินกิจกรรมทางการคา้ในปัจจุบนั 
พบว่า ผูป้ระกอบการได้มีการน าเอาเทคโนโลยีมาใช้อ านวยความสะดวกในการท างานมากข้ึน โดยส่วนใหญ่ใช้คอมพิวเตอร์ 
โทรศพัทมื์อถือ สมาร์ททีว ีอุปกรณ์การรับช าระเงินอิเลก็ทรอนิกส์ ฯลฯ เขา้มาใชใ้นการด าเนินกิจการคิดเป็นร้อยละ 97.90 [2] แสดง
ใหเ้ห็นวา่ผูป้ระกอบการในจงัหวดัเพชรบุรีส่วนใหญ่ใหค้วามสนใจในการน าเอาอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์มาช่วยในการท างานมากข้ึน 
ซ่ึงนอกจากจะช่วยให้การด าเนินงานสะดวกรวดเร็วแลว้ ยงัสามารถสร้างโอกาสส าหรับการขายสินคา้และบริการมากข้ึนด้วย  
โดยผลจากงานวิจยั [3] พบวา่ ผูป้ระกอบการท่ีมีการน านวตักรรมมาใชใ้นการท างาน มีความกลา้เส่ียง มีความมุ่งมัน่ในการแข่งขนั  
มีความใฝ่ใจในการเรียนรู้ กลา้ทดลองในส่ิงใหม่ และใฝ่ใจในความส าเร็จ จะส่งผลใหธุ้รกิจสามารถประสบความส าเร็จไดม้ากท่ีสุด 
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 การน าระบบการรับช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์มาใช้บริหารจัดการทางการเงินแทนการรับช าระแบบเงินสด ถือเป็น
นวตักรรมใหม่ท่ีน่าสนใจส าหรับผูป้ระกอบการและเป็นการสร้างใหเ้กิดสังคมไร้เงินสด โดยในปี 2560 ธนาคารแห่งประเทศไทย
ไดมี้การเปิดตวัระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์แบบคิวอาร์โคด้ (QR Code) การช าระเงินรูปแบบใหม่ท่ีมีการใชง้านท่ีง่ายและ
สะดวกกวา่การช าระเงินรูปแบบอ่ืนๆ ส่งผลใหเ้กิดการแข่งขนัของเหล่าธนาคารพาณิชยด์ว้ยการน ากลยทุธ์เขา้มาสร้างฐานเพ่ือขยาย
ฐานลูกคา้ให้เพ่ิมข้ึน โดยการสร้างความดึงดูด สร้างเอกลกัษณ์ท่ีแตกต่างกนัออกไป แต่เน่ืองจากผลิตภณัฑแ์ละกระบวนการของ
ธนาคารพาณิชยมี์รูปแบบการใชง้านและมีประสิทธิภาพใกลเ้คียงกนั สามารถลอกเลียนแบบไดง่้าย เหล่าธนาคารพาณิชยจ์ะตอ้ง
หันมาให้ความส าคญัในการรักษาความสัมพนัธ์กบัลูกคา้มากข้ึน โดยปัจจยัแห่งความส าเร็จไดมี้การเนน้ไปท่ีการตอบสนองความ
ตอ้งการของผูป้ระกอบการ รวมถึงการให้ความส าคญักบัคุณภาพการบริการเพ่ือให้ผูใ้ชง้านเกิดความพึงพอใจและส่งผลต่อความ
ภกัดีท่ีมีต่อผลิตภณัฑข์องธนาคาร ส่ิงท่ีขบัเคล่ือนความภกัดีคือ “ประสบการณ์ของลูกคา้” โดยผูป้ระกอบการหรือผูใ้ชบ้ริการจะ
วเิคราะห์ไตร่ตรองจากประสบการณ์ต่างๆ จากอดีตท่ีผา่นมา ซ่ึงผูป้ระกอบการท่ีมีความกลา้เส่ียง กลา้ตดัสินใจ จะมีการลองผิดลอง
ถูกเพ่ือน าความรู้และประสบการณ์ท่ีไดรั้บมาแลกเปล่ียนเป็นความรู้ซ่ึงกนัและกนั จะส่งผลใหธ้นาคารพาณิชยแ์ละผูป้ระกอบการมี
การพฒันาร่วมกนัต่อไปได ้และเกิดเป็นความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีย ัง่ยืนต่อไป  ดงันั้น การศึกษาในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษา
เร่ืองคุณลกัษณะของระบบช าระเงินท่ีส่งผลต่อความภกัดีผ่านคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการท่ีใชร้ะบบช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์
แบบคิวอาร์โคด้ของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัเลือกผูป้ระกอบการรายย่อยในจงัหวดัเพชรบุรีท่ีใชบ้ริการ
ระบบช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์แบบคิวอาร์โคด้ของธนาคารไทยพาณิชยเ์ป็นกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั เน่ืองจากกลยทุธ์ของธนาคาร
ไทยพาณิชยไ์ดมี้การมุ่งเนน้ไปท่ีกลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นผูป้ระกอบการรายยอ่ย ดว้ยการพยายามลงไปในพ้ืนท่ีท่ีมีการใชเ้งินสดมากๆ เช่น 
ตลาด ห้างสรรพสินคา้ ร้านคา้ปลีก ร้านอาหารแบบเชน ร้านอาหารแบบแฟรนไชส์ เป็นตน้ ส่งผลให้มีจ านวนผูป้ระกอบการ
เลือกใชบ้ริการจากผลิตภณัฑข์องธนาคารไทยพาณิชยเ์ป็นจ านวนมาก ทั้งน้ีเพ่ือช่วยในการหาปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของระบบช าระ
เงินและคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชร้ะบบช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์แบบคิวอาร์โคด้ของธนาคาร
พาณิชย ์ซ่ึงผลการศึกษาในคร้ังน้ีท าใหส้ถาบนัการเงินและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถน าไปเป็นแนวทางในการพฒันาระบบการ
รับช าระเงินอิเลก็ทรอนิกส์ใหต้รงกบัความตอ้งการของผูใ้ชง้านไดต้่อไป 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาคุณลกัษณะของระบบช าระเงิน คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการ และความภกัดีของผูป้ระกอบการท่ีใชร้ะบบ
ช าระเงินอิเลก็ทรอนิกส์แบบคิวอาร์โคด้ของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง 

2. เพ่ือศึกษาคุณลกัษณะของระบบช าระเงินท่ีส่งผลต่อคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการท่ีใชร้ะบบช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์
แบบคิวอาร์โคด้ของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง 

3. เพ่ือศึกษาคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการท่ีส่งผลต่อความภกัดีของผูป้ระกอบการท่ีใชร้ะบบช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์
แบบคิวอาร์โคด้ของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง 

4. เพื่อศึกษาคุณลกัษณะของระบบช าระเงินท่ีส่งผลต่อความภกัดีของผูป้ระกอบการ ผา่นคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการท่ี
ใชร้ะบบช าระเงินอิเลก็ทรอนิกส์แบบคิวอาร์โคด้ของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง   

 

สมมติฐานการวจัิย 
 สมมติฐาน 1 คุณลกัษณะของระบบช าระเงินมีอิทธิพลเชิงบวกต่อคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการ 
 สมมติฐาน 2 คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความภกัดีของผูป้ระกอบการ 
 สมมติฐาน 3 คุณลกัษณะของระบบช าระเงินมีอิทธิพลทางบวกต่อความภกัดีของผูป้ระกอบการโดยท่ีส่งผา่นคุณลกัษณะ
ของผูป้ระกอบการ 
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กรอบแนวคิดการวจัิย 
 
 
  
 

 

 
 

รูปที ่1  กรอบแนวคิดการวจิยั 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
คุณลกัษณะของระบบช าระเงินถือเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จในการท าธุรกิจ ดงันั้น การท าความเขา้ใจเก่ียวกบั

ปัจจยัความส าเร็จของระบบช าระเงินจึงเป็นส่ิงส าคญัส าหรับผูป้ระกอบการธุรกิจ โดยผูป้ระกอบการควรน าปัจจยัเทคโนโลยี
สารสนเทศมาพิจารณาก่อนท่ีจะมีการพฒันาหรือเลือกใช้ระบบช าระเงิน โดยได้มีผูก้ล่าวถึงคุณลักษณะของเทคโนโลยีไว ้
ดังต่อไปน้ี [4] ได้ก าหนดคุณสมบัติของเทคโนโลยี มีดังน้ี 1) สามารถเขา้ถึงได้ 2) ความครบถว้นของขอ้มูล 3) ความถูกตอ้ง
เท่ียงตรง 4) ความเหมาะสม 5) ความทนัเวลา 6) ความชดัเจน 7) ความยืดหยุน่ 8) สามารถพิสูจน์ได ้9) ไม่ซ ้ าซอ้น 10) ไม่ล าเอียง 
[5] ไดก้ าหนดความสามารถพ้ืนฐานของเทคโนโลยีท่ีผูใ้ชง้านพึงประสงค์ ประกอบดว้ย 1) ดา้นความเร็ว 2) ดา้นความถูกตอ้ง
แม่นย  า 3) ดา้นความน่าเช่ือถือ 4) ดา้นการเก็บขอ้มูล 5) ดา้นการยา้ยขอ้มูล 6) ดา้นการส่ือสาร 7) ดา้นการท างานท่ีหลากหลาย [6] 
ไดก้ าหนดองคป์ระกอบของเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ ไวด้งัน้ี 1) การเก็บรักษาขอ้มูลไวเ้ป็นความลบั 2) ความปลอดภยัในการเขา้ถึง
ขอ้มูล 3) ความพร้อมใชง้าน 4) การพิสูจน์ฝ่าย 5) การพิสูจน์สิทธ์ิ 6) การเก็บส ารองขอ้มูล 7) การปกป้องขอ้มูล 8) การรักษาความ
มัน่คงปลอดภยัของขอ้มูล 9) การประเมินความเส่ียง 10) มีนโยบายความมัน่คงปลอดภยั [7]ไดก้ าหนดปัจจยัดา้นเทคโนโลยีของ
ระบบช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ไวด้งัต่อไปน้ี 1) มีการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล 2) มีความสะดวกในการป้อนขอ้มูลการช าระ
เงิน 3) มีความง่ายต่อการใชง้าน 4) มีความน่าเช่ือถือ 5) มีตน้ทุนจากการใชบ้ริการ จากแนวคิดคุณลกัษณะทางเทคโนโลยขีองระบบ
ช าระเงินท่ีนักวิชาการทั้งหลายไดใ้ห้ไว ้ผูว้ิจยัไดศึ้กษาและสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดการวิจยัคร้ังน้ี ท่ีมีความสอดคลอ้งกับ
ลกัษณะของระบบช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์แบบคิวอาร์โคด้ สามารถสรุปไดว้า่คุณลกัษณะของระบบช าระเงินท่ีจะน ามาใชเ้ป็นตวั
แปรในการวิจยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ความสะดวกรวดเร็ว 2) ความถูกตอ้งเท่ียงตรง 3) ความสามารถพิสูจน์ได้  
4) ความปลอดภยั และ 5) ความน่าเช่ือถือ ซ่ึงการเลือกใชร้ะบบการรับช าระเงินมีความส าคญัอยา่งมากต่อการด าเนินธุรกิจ เพราะ
ระบบการรับช าระเงินท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชง้าน จะช่วยใหผู้ป้ระกอบการสามารถวางแผนการด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและส่งผลใหธุ้รกิจประสบความส าเร็จได ้สามารถน าไปสู่การตั้งสมมติฐานการวจิยัไดด้งัน้ี 

สมมตฐิานที ่1 คุณลกัษณะของระบบช าระเงินมีอิทธิพลเชิงบวกต่อคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการ  
 คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการ หมายถึง ลกัษณะส่วนบุคคลท่ีน ามาใชใ้นการด าเนินธุรกิจ จะส่งเสริมและสนบัสนุนให้
บุคคลนั้นเกิดความส าเร็จในการประกอบกิจการ ประเมินไดจ้ากคุณลกัษณะต่างๆ โดยมีนกัวิชาการหลายท่านกล่าวถึงคุณลกัษณะ
ของผูป้ระกอบการ ไวด้งัน้ี [8] ให้ค  านิยามผูป้ระกอบการ หมายถึง บุคคลท่ีมีโอกาสและผลประโยชน์ในธุรกิจ กลา้เผชิญกบัความ
เส่ียงในการริเร่ิมหรือด าเนินธุรกิจ โดยมีลกัษณะบุคคลดงัน้ี 1) มีความคิดสร้างสรรค ์2) มีการสร้างนวตักรรม 3) มีความสามารถใน
การบริหารความเส่ียง 4) มีความสามารถในการบริหารงานทัว่ไป 5) มีความมุ่งหวงัในประสิทธิภาพ [9] กล่าวว่า ผูป้ระกอบการท่ี
ประสบความส าเร็จไม่จ าเป็นตอ้งมีองคป์ระกอบของคุณลกัษณะผูป้ระกอบการครบทุกขอ้แต่ควรพฒันาให้เกิดกบัตนเองก็จะเป็น
ประโยชน์ โดยก าหนดคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการไวด้งัน้ี 1) มีความกลา้เส่ียง 2) มีความมุ่งมัน่ในความส าเร็จ 3) มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์4) รู้จกัผูกพนัต่อเป้าหมาย 5) สามารถโนม้นา้วจิตใจผูอ่ื้นได ้6) ยืนหยดัต่อสู้ท างานหนกั 7) เอาประสบการณ์ในอดีตมา

คุณลกัษณะของระบบช าระเงิน คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการ 
ความภกัดีต่อระบบช าระเงิน
อิเลก็ทรอนิกส์ของธนาคาร

พาณิชย ์
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เป็นบทเรียน 8) มีความสามารถในการบริหารงานและเป็นผูน้ าท่ีดี 9) มีความเช่ือมัน่ในตนเอง 10) มีวิสัยทศัน์กวา้งไกล 11) มีความ
รับผิดชอบ 12) มีความกระตือรือร้นและไม่หยุดน่ิง 13) ใฝ่หาความรู้เพ่ิมเติม 14) กลา้ตดัสินใจ 15) อย่าตั้ งความหวงัไวก้ับผูอ่ื้น  
16) มองเหตุการณ์ปัจจุบนัเป็นหลกั 17) สามารถปรับตวัเขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม 18) ไม่ท าอะไรเกินตวั 19) มีความร่วมมือและแข่งขนั  
20) ประหยดั 21) มีความซ่ือสัตย ์[10] ไดก้ าหนดคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จมี 10 คุณลกัษณะ เรียงล าดบั
ความความส าคญัดงัน้ี 1) มีมนุษยสัมพนัธ์ 2) มีความเช่ือมัน่ในตนเอง 3) มีความซ่ือสัตย ์4) มีความรู้พ้ืนฐานและประสบการณ์ใน
ธุรกิจท่ีท า 5) มีความขยนัและทุ่มเทใหก้บัธุรกิจ 6) มีวฒิุภาวะทางอารมณ์ 7) มีวสิยัทศัน์ 8) ประหยดั 9) พฒันาและฝึกอบรมพนกังาน
อยา่งต่อเน่ือง และ 10) มีความเช่ือเร่ืองโชค [11] ไดท้ าการศึกษาถึงคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จ มีดงัน้ี 1) เป็น
ตวัของตวัเอง 2) มีนวตักรรม 3) กลา้เส่ียง 4) มุ่งมัน่ในการแข่งขนั 5) ใฝ่ใจในการเรียนรู้ และ 6) ใฝ่ใจในความส าเร็จ จากการศึกษา
แนวคิดคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการท่ีนกัวิชาการทั้งหลายไดใ้หไ้ว ้ผูว้ิจยัไดศึ้กษาและสงัเคราะห์มาเป็นกรอบแนวคิดการวจิยัคร้ัง
น้ีท่ีมีความสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการ ประกอบดว้ย 7 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ความกลา้เส่ียง 2) ความมุ่งมัน่ในความส าเร็จ  
3) มีความคิดสร้างสรรค ์4) มีวสิยัทศัน์กวา้งไกล 5) มีความกระตือรือร้น 6) มีความกลา้ตดัสินใจ และ 7) มีความสามารถในการบริหาร  

คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการอาจส่งผลต่อความภกัดีท่ีผูป้ระกอบการมีต่อคู่คา้หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งได้ กล่าวคือ 
ประสบการณ์จากการด าเนินธุรกิจของผูป้ระกอบการจะท าให้ผูป้ระกอบการสามารถวิเคราะห์ไตร่ตรองถึงความสัมพนัธ์จากการ
ด าเนินธุรกิจร่วมกนัระหวา่งผูป้ระกอบการเองกบัคู่คา้ได ้โดยจะพิจารณาจากประสบการณ์ต่างๆ ท่ีผา่นมา ท าใหผู้ป้ระกอบการท่ีมี
ความกลา้เส่ียง กลา้ตดัสินใจ ไดมี้การลองผิดลองถูกเพ่ือน าความรู้และประสบการณ์ท่ีไดรั้บมาแลกเปล่ียนเป็นความรู้ซ่ึงกนัและกนั 
อาจส่งผลใหผู้ป้ระกอบการและคู่คา้มีการพฒันาร่วมกนัต่อไปได ้สามารถน าไปสู่การตั้งสมมติฐานการวจิยัไดด้งัน้ี 

สมมตฐิานที ่2 คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความภกัดีของผูป้ระกอบการ 
ความภกัดี หมายถึง ความสัมพนัธ์ท่ีลูกคา้มีต่อองคก์รทั้งในดา้นทศันคติและพฤติกรรม ดา้นทศันคติ คือ การท่ีลูกคา้คิด

หรือพดูแต่ในส่ิงท่ีดีเก่ียวกบัองคก์ร รวมถึงพดูใหผู้อ่ื้นรับรู้ถึงองคก์รในทางท่ีดีดว้ย ในดา้นพฤติกรรม คือ การท่ีลูกคา้ซ้ือสินคา้ของ
บริษทัอยา่งสม ่าเสมอ และไม่ซ้ือของคู่แข่ง แมว้า่คู่แข่งจะมีส่ิงท่ีดีกวา่ เพราะลูกคา้เช่ือมัน่วา่บริษทัจะตอบสนองความตอ้งการของ
พวกเขาไดดี้ท่ีสุดทั้งในปัจจุบนัและอนาคต ซ่ึงบริษทัจะน าเสนอส่ิงต่างๆ ไดแ้บบรู้ใจโดยท่ีไม่ตอ้งร้องขอและสนองตอบลูกคา้ได้
อยา่งรวดเร็วและสม ่าเสมอ ท าใหลู้กคา้รู้สึกวา่เขาเป็นคนส าคญัและน ามาซ่ึงความภกัดีในท่ีสุด 

ในช่วง 10 ปีท่ีผา่นมาเกิดการแข่งขนัอยา่งรุนแรงของธุรกิจธนาคาร มีการน ากลยทุธ์การสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้มา
ใชเ้พ่ิมมากข้ึน โดยผ่านคุณภาพสินคา้และบริการเพ่ือให้ลูกคา้เกิดความภกัดี แต่ก็ยากท่ีจะท าให้เห็นความแตกต่างไดอ้ยา่งชดัเจน 
เน่ืองจากผลิตภณัฑแ์ละกระบวนการใหบ้ริการของธนาคารถูกลอกเลียนแบบไดง่้าย ดงันั้น ธนาคารพาณิชยจึ์งหันมาใหค้วามส าคญั
และรักษาความสัมพนัธ์กบัลูกคา้มากข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิง่การสร้างความสัมพนัธ์โดยส่วนตวัอยา่งใกลชิ้ด เป็นการช่วยใหธ้นาคาร
เนน้ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ให้มากยิ่งข้ึน และจากการแข่งขนัท่ีรุนแรงของธนาคารท าใหลู้กคา้มีสิทธ์ิในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
กบัธนาคารท่ีตนเองมีความพึงพอใจสูงท่ีสุด เพราะหากลูกคา้เกิดความไม่พอใจก็สามารถเรียกร้องกบัธนาคารเพ่ือใหไ้ดรั้บการบริการ
ท่ีดี และพร้อมเสมอท่ีจะเปล่ียนไปใชบ้ริการกบัธนาคารอ่ืนตลอดเวลา ปัจจยัแห่งความส าเร็จของธุรกิจบริการไดมี้การเนน้ไปท่ีความ
พึงพอใจของลูกคา้เป็นหลกั เพ่ือใหลู้กคา้เกิดความประทบัใจและส่งผลต่อความภกัดีท่ีมีต่อตราสินคา้ของธนาคาร  

จากการศึกษาและสังเคราะห์แนวคิดคุณลกัษณะของระบบช าระเงิน คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการ และความภกัดีของ
ผูป้ระกอบการนั้น ผูว้ิจยัจึงน ามาเป็นแนวทางในการด าเนินการวิจยัและการก าหนดสมมติฐานการวิจยั โดยบูรณาการแนวคิดของ
งานวิจยัท่ีสอดคลอ้งเชิงเหตุและผล ทั้งน้ีผูว้จิยัมีความเช่ือวา่ผลลพัธ์ของการรับรู้คุณลกัษณะของระบบช าระเงินมีอิทธิพลทางบวก
และส่งผลต่อความภกัดีของผูป้ระกอบการท่ีเลือกใชบ้ริการกบัธนาคาร โดยผา่นการวเิคราะห์ไตร่ตรองจากประสบการณ์ในอดีตท่ี
ผ่านมา โดยผูใ้ชบ้ริการจะน าเอาความรู้และประสบการณ์ท่ีไดรั้บมาแลกเปล่ียนเป็นความรู้ซ่ึงกนัและกนั จะส่งผลให้ธนาคาร
พาณิชยแ์ละผูป้ระกอบการมีการพฒันาร่วมกนัต่อไปได ้และเกิดเป็นความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีย ัง่ยืนต่อไป สามารถน าไปสู่การ
ตั้งสมมติฐานการวจิยัไดด้งัน้ี 
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สมมติฐานที่ 3 คุณลักษณะของระบบช าระเงินมีอิทธิพลทางบวกต่อความภักดีของผูป้ระกอบการโดยท่ีส่งผ่าน
คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการ 

 

วธีิด าเนินการวจัิย 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง   
ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจในจงัหวดัเพชรบุรี จ านวน 18,884 ราย [2]  
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเลือกมาจากประชากรท่ีเป็นผูป้ระกอบการรายยอ่ยในจงัหวดัเพชรบุรี ไดข้นาดกลุ่ม

ตวัอยา่ง 391 คน โดยใชสู้ตรของยามาเน่ [12] 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั     
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามส าหรับผูป้ระกอบการรายยอ่ยในจงัหวดัเพชรบุรี มีค่าความเช่ือมัน่โดยใชค้่า

สัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค การหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.94 ถือได้ว่าอยู่ในระดับดีมากโดย
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ตอน ไดแ้ก่ ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 
แบบสอบถามเก่ียวกบัการรับรู้คุณลกัษณะของระบบช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัคุณลกัษณะของ
ผูป้ระกอบการท่ีใชร้ะบบช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ และตอนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัความภกัดีต่อการเลือกใชบ้ริการระบบช าระ
เงินอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารพาณิชย์ เป็นลกัษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) มี 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก     
ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด  
 วธีิการรวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัประสานงานขอความอนุเคราะห์จากคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ออกหนงัสือถึงผูมี้ส่วน
เก่ียวข้อง เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยแจก
แบบสอบถามพร้อมอธิบายรายละเอียดให้ผูต้อบแบบสอบถามไดเ้ขา้ใจพร้อมให้กรอกแบบสอบถามและส่งคืนภายในเวลาท่ี
ก าหนด น ามาตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามจนไดค้รบจ านวน 391 ฉบบั จึงน าแบบสอบถามท่ีไดม้า
บนัทึกเพ่ือท าการวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิตทิีใ่ช้ในการวจิยั 
น าแบบสอบถามทั้งหมดมาท าการลงรหสัดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือวเิคราะห์และแปลความหมาย

ของขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชส้ถิติการวิเคราะห์ คือ การจ าแนกความถ่ี (frequency) และค่าร้อยละ 
(percentage) วเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณลกัษณะของระบบช าระเงิน คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการ และความภกัดีต่อตราสินคา้ใน
การตดัสินใจเลือกใช้บริการระบบช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์แบบคิวอาร์โคด้  โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย 
(Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard deviation: S.D.) ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน(Pearson’s product moment 
correlation coefficient) และทดสอบตวัแปรโดยการวเิคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (multiple regression analysis) 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ตอนที ่1 การวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ประกอบการรายย่อยในจงัหวดัเพชรบุรี 
 ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 75.4  เพศชาย ร้อยละ 24.6 มีอายุระหวา่ง  
31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.5 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 60.6 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 44.8 โดยส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจการจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์คิดเป็นร้อยละ 67.3  
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 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การรับรู้คุณลักษณะของระบบช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์แบบคิวอาร์โค้ดของผู้ประกอบการราย
ย่อยในจงัหวดัเพชรบุรี 

ผลการวิเคราะห์พบว่า การรับรู้คุณลกัษณะของระบบช าระเงินแบบคิวอาร์โคด้ของผูป้ระกอบการรายย่อยในจงัหวดั
เพชรบุรีโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x̅ = 4.21, S.D. = 0.64) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้สามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียมากไป
นอ้ยคือ ระบบช าระเงินมีการตอบสนองอย่างรวดเร็ว (x̅ = 4.39, S.D. = 0.50) รองลงมาระบบช าระเงินแบบคิวอาร์โคด้มีความ
ถูกตอ้งแม่นย  า (x̅ = 4.34, S.D. = 0.60) และระบบช าระเงินแบบคิวอาร์โคด้ช่วยให้การท าธุรกรรมทางการเงินมีความสะดวกใน
การใชง้าน (x̅ = 4.33, S.D. = 0.59) ตามล าดบั 

ตอนที ่3 ผลการวเิคราะห์คุณลกัษณะของผู้ประกอบการรายย่อยในจงัหวดัเพชรบุรี   
 ผลการวิเคราะห์พบวา่ การรับรู้คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการรายยอ่ยในจงัหวดัเพชรบุรี โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด (x̅ = 4.35, S.D. = 0.51) เม่ือพิจารณาแยกเป็นรายขอ้คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการรายยอ่ยสามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย
จากมากไปน้อยคือ มีความกระตือรือร้นและทุ่มเทในการท างาน (x̅ = 4.52, S.D. = 0.53) รองลงมาคือชอบคิดริเร่ิม ค้นหา 
เปล่ียนแปลงและสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ ในการท างาน รวมถึงชอบท างานท่ีท้าทายความสามารถของตนเอง มีค่าเฉล่ียเท่ากัน  
(x̅ = 4.46, S.D. = 0.51) และกลา้ตดัสินใจแกปั้ญหาและอุปสรรคดว้ยความสามารถของตนเอง (x̅ = 4.45, S.D. = 0.50) ตามล าดบั 

ตอนที ่4 ผลการวเิคราะห์ความภักดต่ีอธนาคารพาณิชย์ของผู้ประกอบการรายย่อยในจงัหวดัเพชรบุรี 
ผลการวิเคราะห์พบว่า ความภกัดีต่อธนาคารพาณิชยข์องผูป้ระกอบการรายยอ่ยในจงัหวดัเพชรบุรี โดยภาพรวมอยูใ่น

ระดบัมาก (x̅ = 3.99, S.D. = 0.61) เม่ือพิจารณาแยกเป็นรายขอ้สามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยคือ เช่ือในความ
ถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีไดรั้บจากธนาคาร และมีความผกูพนักบัธนาคารน้ีมากจึงมีความตั้งใจใชบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด
และเท่ากัน (x̅ = 4.12, S.D. = 0.59) รองลงมาคือ มีความผูกพนักับตราสินคา้ของธนาคาร (x̅ = 4.08, S.D. = 0.63) และเช่ือว่า
ธนาคารจะน าเสนอส่ิงท่ีดีท่ีสุดใหก้บัลูกคา้เสมอ รวมถึงจะชกัชวนให้คนในครอบครัวและคนใกลชิ้ดใชผ้ลิตภณัฑแ์ละบริการของ
ธนาคาร มีค่าเฉล่ียท่ีเท่ากนั (x̅ = 4.06 , S.D. = 0.65) ตามล าดบั 

ตอนที ่5 การวเิคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมตฐิาน 
สมมติฐาน 1 คุณลกัษณะของระบบช าระเงินมีอิทธิพลเชิงบวกต่อคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการ 

ตารางที่ 1 แสดงผลค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตวัแปรคุณลกัษณะของระบบช าระเงินโดยรวมท่ีส่งผลต่อคุณลกัษณะของ
ผูป้ระกอบการ 

 
ตวัแปร คะแนนดบิ 

คะแนน 
มาตรฐาน 

 
t 

 
p-value 

B SE β 

ค่าคงท่ี  (a) 
คุณลกัษณะของระบบช าระเงิน 

2.037 
.553 

.161 

.038 
 

.593 
12.668 
14.525 

.000** 

.000** 
R = .593  R2 = 0.652  Adjusted R2 = 0.650 
F = 210.979  SE = 0.410 

    

ค่า  β  ของคุณลกัษณะระบบช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์แบบคิวอาร์โคด้ เท่ากบั 0.593 หมายความว่า จ านวนคุณลกัษณะ
ของระบบช าระเงินเพ่ิมข้ึน 1 หน่วย  คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการจะเพ่ิมข้ึน 0.593 เม่ือทดสอบความมีนยัส าคญั พบวา่ ค่า Sig. 
เป็น .000 ซ่ึงมีค่า  < .01  จึงยอมรับสมมติฐานขอ้ท่ี 1 คือ คุณลกัษณะของระบบช าระเงินมีอิทธิพลเชิงบวกต่อคุณลกัษณะของ
ผูป้ระกอบการ 
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สมมติฐาน 2 คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความภกัดีของผูป้ระกอบการ 
ตารางที่ 2 แสดงผลค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตวัแปรคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการโดยรวมท่ีส่งผลต่อความภักดีของ
ผูป้ระกอบการ 

 
ตวัแปร คะแนนดบิ 

คะแนน 
มาตรฐาน 

 
t 

 
p-value 

B SE β 

ค่าคงท่ี  (a) 
คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการ 

1.712 
.524 

.239 

.055 
 

.438 
7.165 
9.612 

.000** 

.000** 
R = .438  R2 = 0.392  Adjusted R2 = 0.390 
F = 90.393   SE = 0.548 

    

ค่า β ของคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการ เท่ากบั 0.438 หมายความว่า จ านวนคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการเพ่ิมข้ึน 1 
หน่วย  ความภกัดีของผูป้ระกอบการต่อการใชร้ะบบช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์แบบคิวอาร์โคด้ของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงจะ
เพ่ิมข้ึน 0.438 เม่ือทดสอบความมีนยัส าคญั พบวา่ ค่า Sig. เป็น .000  ซ่ึงมีค่า  < .01  จึงยอมรับสมมติฐานขอ้ท่ี 2 คือ คุณลกัษณะ
ของผูป้ระกอบการมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความภกัดีของผูป้ระกอบการ 

สมมติฐาน 3 คุณลกัษณะของระบบช าระเงินมีอิทธิพลทางบวกต่อความภกัดีของผูป้ระกอบการโดยท่ีส่งผา่นคุณลกัษณะ
ของผูป้ระกอบการ 
ตารางที่ 3 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตวัแปรคุณลกัษณะของระบบช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์แบบคิวอาร์โคด้โดยรวมท่ี
ส่งผลต่อความภกัดีของผูป้ระกอบการโดยมีตวัแปรคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการเป็นตวัแปรส่งผา่น 

 
ตวัแปร คะแนนดบิ 

คะแนน 
มาตรฐาน 

 
t 

 
p-value 

B SE β 

ค่าคงท่ี  (a) 
คุณลกัษณะของระบบช าระเงิน 
ค่าคงท่ี  (a) 
คุณลกัษณะของระบบช าระเงิน 
คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการ 

1.171 
.674 
.871 
.592 
.147 

.190 

.045 

.225 

.056 

.060 

 
.604 

 
.531 
.123 

6.151 
14.951 
3.874 
10.653 
2.471 

.000** 

.000** 

.000** 

.000** 
.014* 

R = .612  R2 = 0.675  Adjusted R2 = 0.672 
F = 116.293   SE = 0.483 

    

 ค่า  β  ของคุณลกัษณะของระบบช าระเงินอิเลก็ทรอนิกส์แบบคิวอาร์โคด้ เท่ากบั 0.531 หมายความวา่จ านวนคุณลกัษณะ
ของระบบช าระเงินอิเลก็ทรอนิกส์แบบคิวอาร์โคด้เพ่ิมข้ึน 1 หน่วย ความภกัดีของผูป้ระกอบการรายยอ่ยในจงัหวดัเพชรบุรีต่อการ
ใชร้ะบบช าระเงินอิเลก็ทรอนิกส์แบบคิวอาร์โคด้ของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงจะเพ่ิมข้ึน 0.531 เม่ือทดสอบความมีนยัส าคญัพบวา่ 
ค่า Sig. เป็น .000 ซ่ึงมีค่า < .01 และค่า  β ของตวัแปรส่งผ่านของคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการ เท่ากับ 0.123 หมายความว่า 
จ านวนตวัแปรส่งผ่านของคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการเพ่ิมข้ึน 1 หน่วย  ความภกัดีของผูป้ระกอบการต่อการใชร้ะบบช าระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์แบบคิวอาร์โคด้ของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง จะเพ่ิมข้ึน 0.123  เม่ือทดสอบความมีนยัส าคญัพบว่า ค่า Sig. เป็น 
.014  ซ่ึงมีค่า < .05 จึงยอมรับสมมติฐานขอ้ท่ี 3 คือ คุณลกัษณะของระบบช าระเงินท่ีส่งผ่านคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการมี
อิทธิพลเชิงบวกต่อความภกัดีของผูป้ระกอบการ 
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 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 ปรากฏตามภาพท่ี 2 สามารถสรุปยืนยนัไดว้า่คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการเป็นตวัแปร
ส่งผ่านบางส่วน (Partial mediator) ระหว่างคุณลกัษณะของระบบช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์แบบคิวอาร์โคด้กับความภกัดีของ
ผูป้ระกอบการรายย่อยในจงัหวดัเพชรบุรีต่อการใชร้ะบบช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์แบบคิวอาร์โคด้ของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง 
ตวัเลขในวงเลบ็ หมายถึง ค่าสมัประสิทธ์ิความถดถอย (β) ก่อนท่ีจะมีการทดสอบตวัแปรส่งผา่น 
    
      
       
**P< .01   
     
 

(β = 0.604**) (β = 0.531**) 
รูปที ่2 คุณลกัษณะของระบบช าระเงินอิเลก็ทรอนิกส์แบบคิวอาร์โคด้ท่ีส่งผลต่อความภกัดีของผูป้ระกอบการธุรกิจ  

โดยมีคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการเป็นตวัแปรส่งผา่น 
 

การอภิปรายผล 
 ผลจากการวิจยัเร่ือง คุณลกัษณะของระบบช าระเงินท่ีส่งผลต่อความภกัดีผ่านคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการท่ีใช้ระบบ 
ช าระเงินอิเลก็ทรอนิกส์แบบคิวอาร์โคด้ของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง มีประเด็นส าคญัท่ีน ามาอภิปรายตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั ดงัน้ี 
 1) คุณลกัษณะของระบบช าระเงินแบบคิวอาร์โคด้ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดและเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ 
ระบบช าระเงินแบบคิวอาร์โคด้มีการตอบสนองไดอ้ย่างรวดเร็ว มีความถูกตอ้งแม่นย  า และช่วยให้การท าธุรกรรมทางการเงินมี
ความสะดวก เน่ืองจากระบบช าระเงินแบบคิวอาร์โคด้ถูกพฒันาข้ึนเพ่ือใหผู้ป้ระกอบการสามารถจดัการการรับช าระเงินไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความสะดวกรวดเร็วและถูกตอ้ง เป็นการยกระดบัดา้นความปลอดภยัรวมถึงลดความผิดพลาดจากการรับช าระเงิน
ผ่านมือถือ ท าให้ผูป้ระกอบการเกิดความเช่ือมั่นในประสิทธิภาพการท างานของระบบได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ [7]  
ท่ีไดก้ าหนดปัจจยัแห่งความส าเร็จของระบบช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ คือ 1) รักษาความปลอดภยัของขอ้มูล 2) สะดวกในการป้อน
ขอ้มูลการช าระเงิน 3) ง่ายต่อการใชง้าน 4) มีความน่าเช่ือถือ 5) ลดตน้ทุนจากการใชบ้ริการ และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ [13] 
ท่ีพบว่าปัจจยัท่ีคนเลือกใชเ้คร่ืองมือการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์แทนการใชเ้งินสด เพราะท าให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการ
ช าระค่าสินคา้และบริการ และมีตน้ทุนการท าธุรกรรมต ่า   
 คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการรายยอ่ยในจงัหวดัเพชรบุรี โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่
ผูป้ระกอบการมีความกระตือรือร้นและทุ่มเทในการท างาน ชอบคิดริเร่ิม เปล่ียนแปลง และสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ สอดคลอ้งกบั
การศึกษาของ [14] ท่ีกล่าววา่ ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญักบัความมุ่งมัน่ในการท างานอยา่งเชิงรุก กลา้เส่ียงอยา่งสร้างสรรค ์
และสนใจเรียนรู้ธุรกิจอยา่งกวา้งขวางตลอดเวลา และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ [15] ท่ีพบวา่การแสวงหาโอกาส เช่ือมัน่ในตนเอง 
ใฝ่หาความส าเร็จ กลา้เส่ียง มีความคิดสร้างสรรค์ แสวงหาขอ้มูลและความเช่ียวชาญจากผูอ่ื้น คือคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการ
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  
 ความภกัดีต่อธนาคารพาณิชย ์โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาแยกเป็นรายขอ้พบว่าผูใ้ชบ้ริการเช่ือในความ
ถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีไดรั้บจากธนาคาร มีความผูกพนักบัธนาคารและตราสินคา้ของธนาคาร ซ่ึงความผูกพนัเกิดจากความเช่ือมัน่
และความซ่ือสตัยท่ี์ลูกคา้มีต่อธนาคารจนเกิดเป็นความภกัดี จึงมีแนวโนม้ท่ีลูกคา้จะแนะน าคนรอบตวัมาใชบ้ริการกบัธนาคารหลกั
ของตนอย่างต่อเน่ือง ความภกัดีท่ีลูกคา้มีต่อธนาคารจะส่งผลดีต่อธนาคารในระยะยาว เน่ืองจากลูกคา้มีความเช่ือมัน่และจะใช้
บริการกับธนาคารต่อไป สอดคลอ้งกับแนวคิดของ [16] ท่ีกล่าวว่า ความภกัดีคือทัศนคติของลูกคา้ท่ีมีต่อสินคา้หรือบริการ 

คุณลกัษณะของระบบ 
ช าระเงิน 

คุณลกัษณะของ
ผูป้ระกอบการ 

ความภกัดีต่อระบบช าระ
เงินอิเลก็ทรอนิกส์ของ

ธนาคารพาณิชย ์

(β = 0.593**) (β = 0.438**) 
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ซ่ึงน าไปสู่ความสัมพนัธ์ในระยะยาว เป็นการเหน่ียวร้ังลูกคา้ไวก้บัองคก์ร ส่งผลไปสู่พฤติกรรมการซ้ือซ ้ า สอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของ [17] ท่ีกล่าววา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีความภกัดีจะมีความรู้สึกท่ีดีต่อตราสินคา้และองคก์ร ส่งผลให้เกิดการซ้ือหรือใชบ้ริการซ ้ าอยา่ง
ต่อเน่ือง ซ่ึงยากท่ีจะเปล่ียนใจไปใชบ้ริการกบัองคก์รอ่ืน 
 2) คุณลกัษณะของระบบช าระเงินมีอิทธิพลเชิงบวกต่อคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการ ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า 
คุณลกัษณะของระบบช าระเงินส่งผลต่อคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการรายย่อยในจงัหวดัเพชรบุรี กล่าวคือ ผูป้ระกอบการท่ีใช้
ระบบช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์แบบคิวอาร์โคด้จะได้รับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใช้งาน  เช่น การใช้งานท่ีสะดวกสบาย  
การตอบสนองท่ีรวดเร็ว ความน่าเช่ือถือและมีประสิทธิภาพของระบบ ท าให้ผูป้ระกอบการเกิดความกลา้ตดัสินใจในการน า
นวตักรรมใหม่ๆ มาใชใ้นการบริหารจดัการการท างานขององคก์ร เกิดความคิดสร้างสรรคใ์นการสร้างกลยทุธ์การแข่งขนั เช่น การ
จดัท าโปรโมชัน่ร่วมกบัผูใ้หบ้ริการระบบช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ เป็นตน้ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ [18] ท่ีไดก้ล่าวถึงระบบช าระ
เงินอิเล็กทรอนิกส์ว่าเป็นรูปแบบการช าระเงินท่ีทนัสมยั ท าให้พฤติกรรมการใชจ่้ายของผูบ้ริโภคเกิดการเปล่ียนแปลง ผูใ้ชง้าน
สามารถโอนเงินไดอ้ยา่งรวดเร็ว ผูป้ระกอบการควรน าไปต่อยอดและกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคเกิดการตดัสินใจซ้ือไดง่้ายข้ึน สอดคลอ้ง
กับการศึกษาของ [3]ได้ท าการศึกษาถึงคุณลักษณะของผู ้ประกอบการท่ีประสบความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ พบว่า 
ผูป้ระกอบการท่ีมีการน านวตักรรมมาใชใ้นการท างาน มีความกลา้เส่ียง กลา้ตดัสินใจ กลา้ทดลองส่ิงใหม่ และมุ่งมัน่ในการแข่งขนั 
จะส่งผลใหธุ้รกิจประสบความส าเร็จไดม้ากท่ีสุด   
 3) คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความภกัดีกบัธนาคารพาณิชยข์องผูป้ระกอบการรายย่อยในจงัหวดั
เพชรบุรี กล่าวคือ ผูป้ระกอบการท่ีมีความพร้อมในดา้นของขอ้มูลและประสบการณ์จะท าใหมี้ความกลา้ตดัสินใจในสภาวการณ์ต่าง ๆ
ไดเ้ป็นอย่างดี หากผูป้ระกอบการเกิดความเช่ือมัน่ต่อธนาคารและผลิตภณัฑ์ของธนาคารก็จะน าไปสู่ความสัมพนัธ์ในระยะยาวได้ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ [19] ท่ีได้ให้แนวคิดการก่อตัวของธุรกิจใหม่ไวว้่า ผูป้ระกอบการท่ีมีศักยภาพไม่จ าเป็นต้องเป็น
ผูป้ระกอบการท่ีอุดมดว้ยทรัพยแ์ต่มีศกัยภาพในการเป็นผูป้ระกอบการท่ีเนน้กิจกรรม มีกระบวนการท่ีเตรียมความพร้อมในการขจดั
อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน มีความพร้อมของขอ้มูลท่ีอุดมไปดว้ยระดบัความเช่ือมัน่ มีความรู้ความเขา้ใจ มีประสบการณ์ ซ่ึงเม่ือพวกเขามีความ
เช่ือมัน่ในขอ้มูลท่ีมีอยูแ่ลว้จ าท าให้กระบวนการการตดัสินใจท าไดง่้ายข้ึน ลดความเส่ียงของการเกิดความผิดพลาดจากการตดัในใจได ้
และสอดคลอ้งกบัการวจิยัของ [20] ท่ีพบวา่ คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการท่ีมีผลต่อความส าเร็จของธุรกิจ คือ ผูป้ระกอบการท่ีมีมนุษย
สัมพนัธ์และทกัษะการติดต่อส่ือสารท่ีดี มีการสร้างมนุษยสัมพนัธ์กบัคู่คา้ เพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการให้มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน หากผูป้ระกอบการมีพนัธมิตรท่ีดีจะท าใหเ้กิดความภกัดีต่อคู่คา้และสามารถด าเนินธุรกิจร่วมกนัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  
 4) คุณลักษณะของระบบช าระเงินมีอิทธิพลทางบวกต่อความภักดีของผูป้ระกอบการ และเม่ือน าคุณลักษณะของ
ผูป้ระกอบการท่ีเป็นตวัแปรส่งผ่านเขา้ในสมการ พบว่า คุณลกัษณะของระบบช าระเงินมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยลดลง และ 
มีอิทธิพลทางบวกต่อความภกัดีกบัธนาคารพาณิชย ์หมายความว่า คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการเป็นตวัแปรส่งผ่านบางส่วน
ระหว่างคุณลกัษณะของระบบช าระเงินกบัความภกัดีของผูป้ระกอบการต่อการใชร้ะบบช าระเงินแบบคิวอาร์โคด้ของธนาคาร
พาณิชยแ์ห่งหน่ึง กล่าวคือ ในปัจจุบนัมีธนาคารผูใ้หบ้ริการระบบช าระเงินอิเลก็ทรอนิกส์แบบคิวอาร์โคด้ท่ีหลากหลาย ซ่ึงรูปแบบ
การใช้งานของระบบและผลิตภณัฑ์ท่ีธนาคารได้น าเสนอมีลกัษณะใกลเ้คียงกัน ท าให้ผูป้ระกอบการอาจตอ้งใช้ความรู้และ
ประสบการณ์ส่วนบุคคลในการเลือกธนาคารผูใ้หบ้ริการ และเน่ืองจากผูป้ระกอบการมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ใน
การบริหารธุรกิจท่ีแตกต่างกนั ผูป้ระกอบการบางรายอาจใหค้วามสนใจต่อการคิดคน้หรือจดัหานวตักรรมมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์
ต่อธุรกิจ แต่บางรายอาจพอใจในส่ิงท่ีมีอยูโ่ดยไม่แสวงหาโอกาสเพ่ือการพฒันา จึงท าใหคุ้ณลกัษณะของผูป้ระกอบการมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการระบบช าระเงินแบบคิวอาร์โคด้ของธนาคารพาณิชย์ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ [21] ท่ีไดศึ้กษาปัจจยัแห่ง
ความส าเร็จของผูป้ระกอบการธุรกิจในยคุดิจิตลั แสดงให้เห็นวา่ ผูป้ระกอบการธุรกิจตอ้งมีความรู้ความสามารถ พฒันาตนเองให้
รู้ทนัต่อตลาดอยูเ่สมอ ผูท่ี้จะส าเร็จในธุรกิจไดต้อ้งมีความมุ่งมัน่ ทุ่มเท ใฝ่เรียนรู้ประสบการณ์ ซ่ือสัตยแ์ละมีคุณธรรมต่อผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งของธุรกิจย่อมสามารถสร้างศักยภาพการแข่งขนัได้อย่างมัน่คง และสอดคลอ้งกับการศึกษาของ [22] ได้กล่าวถึง
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คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการ คือ เป็นผูแ้สวงหาความส าเร็จ มีความรับผิดชอบ เป็นผูย้อมรับความเส่ียง เช่ือมัน่ในตนเอง   
มีประสบการณ์และมีมนุษยสัมพนัธ์ดี ส่ิงเหล่าน้ีคือคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการท่ีดี และยงัไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะของระบบ
ช าระเงินท่ีผูป้ระกอบการพึงประสงค์ คือ ระบบช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์จะตอ้งมีความถูกตอ้งแม่นย  า รวดเร็ว และปลอดภยั จึงจะ
ท าให้ผูป้ระกอบการมีความเช่ือมัน่และเลือกใชบ้ริการระบบช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์แทนการใชเ้งินสด อนัน าไปสู่ความภกัดีต่อ
การใชบ้ริการของธนาคารพาณิชยแ์ละมีการแนะน าบอกต่อใหก้บับุคคลอ่ืนอีกดว้ย 

 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช้ 
 1) ผูป้ระกอบการรายย่อยมีคุณลกัษณะเฉพาะบุคคลท่ีแตกต่างกนัออกไป ดงันั้นความคาดหวงัและความตอ้งการท่ีมีต่อ
ระบบช าระเงินอิเลก็ทรอนิกส์จึงแตกต่างกนั ผูป้ระกอบการท่ีมีความสามารถในการบริหารธุรกิจท่ีดี มีความรู้ทางนวตักรรม จะมีการ
น าระบบช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์แบบคิวอาร์โค้ดเข้ามาใช้กับธุรกิจ  เพราะรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการใช้งาน  
ส่วนผูป้ระกอบการท่ียงัขาดความรู้และประสบการณ์ในการใชเ้ทคโนโลยีมกัไม่ค่อยให้ความสนใจหรือยอมรับระบบช าระเงิน
อิเลก็ทรอนิกส์แบบคิวอาร์โคด้น้ี เน่ืองจากยงัขาดความเช่ือมัน่ต่อระบบ รู้สึกวา่ระบบมีความยุง่ยากซบัซอ้น รู้สึกถึงความไม่ปลอดภยั
ของขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลบุคคล ดงันั้น ธนาคารพาณิชยค์วรให้ความรู้และอธิบายถึงประโยชน์ท่ีผูป้ระกอบการจะไดรั้บจาก
การใชร้ะบบช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์แก่ผูป้ระกอบการท่ียงัขาดความรู้เก่ียวกบันวตักรรมของระบบช าระเงิน รวมถึงอ านวยความ
สะดวกเพ่ือท าให้ระบบช าระเงินมีความพร้อมต่อการใช้งาน เพ่ือให้เกิดการยอมรับและ ส่งผลให้เกิดการใช้ระบบช าระเงิน
อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีสูงข้ึนดว้ย 
 2) ความภกัดีท่ีผูป้ระกอบการมีต่อธนาคารพาณิชยเ์ป็นส่ิงส าคญัท่ีธนาคารจะตอ้งรักษาไวอ้ยา่งดีท่ีสุด ธนาคารควรศึกษา
แนวทางในการเพ่ิมศกัยภาพในการให้บริการดว้ยการปรับปรุงคุณภาพและส่งเสริมการบริการท่ีเป็นเลิศให้แก่ลูกคา้ของธนาคาร 
โดยเนน้การบริการท่ีมุ่งลูกคา้เป็นส าคญั  เช่น  ส ารวจความตอ้งการของลูกคา้และพฒันาผลิตภณัฑเ์พื่อใหส้ามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ได้ดียิ่งข้ึนพร้อมทั้งให้บริการไดอ้ย่างครบวงจร  และควรมีการจดัระบบในการติดตามและประเมินผลของ
คุณภาพของการให้บริการและส ารวจความพึงพอใจในการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์ไดน้ าเสนอลูกคา้   เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ
และใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาผลิตภณัฑ์  เป็นการสร้างภาพลกัษณ์การบริการและคุณภาพการให้บริการให้สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของลูกคา้และการเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวจิยัในอนาคต 
 1) ควรมีการศึกษาปัจจยัดา้นอ่ืนๆท่ีมีผลหรือปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยีการช าระเงินผ่านคิวอาร์
โคด้ ซ่ึงอาจเป็นปัจจยัส าคญัท่ีนอกเหนือจากงานวจิยัช้ินน้ี เช่น อุปสรรคในการใชง้าน ความพึงพอใจในการใชง้านโดยศึกษาขอ้มูล
จากลูกคา้ผูม้าใชบ้ริการ เป็นตน้ 
 2) ควรเพ่ิมวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อให้ไดข้อ้มูลและความคิดเห็นท่ี
ถูกตอ้งและชดัเจนมากข้ึน โดยศึกษาจากผูป้ระกอบการท่ียงัไม่ใหค้วามสนใจใชบ้ริการระบบช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใหท้ราบ
ถึงปัญหาและหาแนวทางเพื่อพฒันาผลิตภณัฑใ์หส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชง้านได ้
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บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) พฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้ดว้ยกนัเป็นทีม (Team-based Learning) 2) ศึกษา

ความคิดเห็นท่ีมีต่อการเรียนรู้ดว้ยกนัเป็นทีม (Team-based Learning) ซ่ึงเป็นการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative learning) แบบหน่ึง
ของนกัศึกษาสาขาวชิาพลศึกษา ชั้นปีท่ี 1 ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวชิาการพฒันาหลกัสูตร ในภาคเรียนท่ี 2/2562 จ านวน 57 คน เคร่ืองมือท่ีใช้
ไดแ้ก่ 1) แผนการจดัการเรียนรู้ 2) ใบความรู้/ใบงาน 3) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน 4) แบบสอบถาม
ความคิดเห็นท่ีมีต่อการเรียนรู้ด้วยกนัเป็นทีม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ สถิติ t-test 
ผลการวจิยัพบวา่ 1) นกัศึกษาสาขาวชิาพลศึกษาชั้นปีท่ี 1 ท่ีเรียนโดยการเรียนรู้ดว้ยกนัเป็นทีมมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อน
เรียนอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 2) ความคิดเห็นของนกัศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาชั้นปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการเรียนรู้ดว้ยกนัเป็นทีมอยูใ่นระดบัเห็น
ดว้ยมาก โดยมีค่าเฉล่ีย (x ̄) เท่ากบั 4.29 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.73   
 

ค าส าคญั : การจดัการเรียนรู้ การเรียนรู้ดว้ยกนัเป็นทีม การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 

Abstract  
The objectives of this research were; 1) to develop students’ learning achievement towards team-based learning instruction  

2) to study students’ opinions towards team-based learning instruction which was considered as one of the cooperative learning approaches.  
The participants were 57 first-year students majoring in Physical Education. They enrolled in Curriculum Development course, second semester, 
academic year of 2019. The research instruments were 1) lesson plans, 2) handouts/assignments, 3) pre- and post- achievement tests, and 
satisfaction questionnaire towards team-based learning instruction. The data was analyzed using mean, standard deviation and t-test. The results 
from the study revealed that 1) the post-test results from participants who were taught by team-based learning instruction was significantly 
higher than the pre-test at the level of .05. 2) The students’ satisfaction towards the instruction was at high level (x̄= 4.29, S.D. = 0.73)   

 

Keywords : Learning, Team-based Learning, Cooperative learning 
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บทน า   
ในชั้นเรียนทัว่ ๆ ไป การท างานกลุ่มเพ่ือการเรียนรู้ร่วมกนัของผูเ้รียนยงัไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ผูเ้รียนยงัไม่ได้

ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และยงัไม่ไดฝึ้กทกัษะการท างานเป็นทีมท่ีดี ดงัท่ีเรามกัพบเสมอวา่เม่ือผูส้อนใหผู้เ้รียนท างานเป็นกลุ่มมกัมี
ผูเ้รียนเพียงหน่ึงหรือสองคนท่ีกม้หนา้กม้ตาท างาน คนท่ีเหลือนัง่ดูหรือท าอยา่งอ่ืน เช่น ลุกเดินไปมา นัง่เล่น พดูคุยแหยเ่พ่ือน ฯลฯ 
แต่เม่ือน างานไปส่ง ทุกคนจะไดค้ะแนนเดียวกนัทั้งกลุ่ม หรือในบางกรณีในการท างานกลุ่มนั้น มีการแบ่งงานกนัท า แต่เม่ือแต่ละ
คนท าเสร็จ ต่างกเ็อาผลงานของตนมารวมกนั แลว้น าไปส่ง ส่วนมากแลว้สมาชิกแต่ละคนอาจจะรู้และเขา้ใจเฉพาะส่วนท่ีตนเองท า 
แต่ไม่ไดรั้บรู้หรือเรียนรู้เน้ือหาท่ีเพ่ือนคนอ่ืนท าเช่นน้ีเป็นตน้ การท างานกลุ่มในลกัษณะดงักล่าวน้ี ผูเ้รียนแทบไม่ไดเ้รียนรู้ตามท่ี
คาดหวงัไวแ้ละเป็นการใชเ้วลาในชั้นเรียนท่ีไม่คุม้ค่า ยิง่ไปกวา่นั้น อาจเป็นการสร้างนิสัยท่ีไม่พึงประสงค ์ในการเรียนรู้และทกัษะ
การท างานท่ีมีประสิทธิภาพดว้ย อนัท่ีจริงผูส้อนจ านวนมากเลง็เห็นประโยชน์ของการให้ผูเ้รียนเรียนรู้ร่วมกนั แต่ท่ียงัไม่ประสบ
ผลส าเร็จเท่าท่ีควร อาจเป็นเพราะว่าในการด าเนินการสอน ผูส้อนไม่ไดช้ี้แจงเป้าหมาย วิธีการและผลท่ีคาดหวงัของการท า
กิจกรรมกลุ่มใหก้บัผูเ้รียนอยา่งชดัเจนมากพอ ผูส้อนเพียงแต่แบ่งกลุ่มผูเ้รียน หรือไม่กใ็หผู้เ้รียนจดักลุ่มกนัเอง แลว้ใหล้งมือท างาน
ตามท่ีผูส้อนมอบหมาย โดยท่ีผูเ้รียนไม่ไดรั้บการฝึกทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับการท างานเป็นทีมอยา่งมีประสิทธิภาพ [1] อนัไดแ้ก่ 
การรับผิดชอบในส่วนงานของตนและงานของกลุ่ม การแกปั้ญหาร่วมกนั การให้ความร่วมมือกบัผูอ่ื้น การให้ก าลงัใจซ่ึงกนัและ
กนั ฯลฯ ดงันั้น เพ่ือลดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีไม่พึงประสงค์จากการท างานกลุ่มให้น้อยลงและเพ่ิมพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพของทุกคนในกลุ่ม ผู ้สอนควรน าเอาการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning)  
ซ่ึงมีหลากหลายรูปแบบไปใชใ้นชั้นเรียน เพราะการเรียนรู้ร่วมกนัสามารถเอ้ือประโยชน์ต่อผูเ้รียนหลายประการ ไดแ้ก่ 1) ช่วยให้
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนสูงข้ึน 2) ผูเ้รียนมีทกัษะการใชเ้หตุผลและการคิดอยา่งมีวิจารณญาณสูงข้ึน 3) ผูเ้รียนมีความรู้ 
ความเขา้ใจในเน้ือหาสาระอยา่งลึกซ้ึงมากข้ึน 4) ผูเ้รียนใชเ้วลาท างานดว้ยความมุ่งมัน่ตั้งใจและลดพฤติกรรมท่ีรบกวนผูอ่ื้นในชั้น
เรียน 5) ผูเ้รียนมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพ่ือน ๆ รวมทั้งมีการช่วยเหลือเพ่ือน ๆ มากข้ึน 6) ผูเ้รียนมีทศันคติท่ีดีต่อรายวิชาท่ีเรียน และ 
7) ผูเ้รียนรู้สึกภูมิใจในตนเองมากข้ึน  
 การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative learning) เป็นการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนท่ีมีระดบัความรู้ความสามารถต่าง ๆ กนั ท างาน
ร่วมกนัเป็นกลุ่มเล็ก ๆ โดยสมาชิกแต่ละคนรับผิดชอบในการเรียนรู้เน้ือหาสาระท่ีเรียนและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัจนสมาชิก 
ทุกคนประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายภายในกลุ่ม ผูเ้รียนอภิปรายเน้ือหาสาระท่ีเรียนดว้ยกนั ช่วยเหลือท าความเขา้ใจและสนบัสนุน
ส่งเสริมให้ก าลงัใจซ่ึงกนัและกนั ในการเรียนรู้ลกัษณะน้ีผูเ้รียนตอ้งพ่ึงพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั โดยท่ีแต่ละคนรับรู้ว่าตวัเขาเองจะ
สามารถบรรลุเป้าหมายไดก้็ต่อเม่ือสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในกลุ่ม บรรลุเป้าหมายแลว้เช่นกนั นัน่คือ ผลส าเร็จท่ีเกิดข้ึนกบัตวัเองจะเป็น
ผลส าเร็จท่ีเกิดข้ึนกบัสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในกลุ่มดว้ย เพราะทุกคนอยู่ในเรือล าเดียวกนั งานใด ๆ ก็ตามจะไม่สามารถท าส าเร็จได้
ดว้ยดีถา้ขาดคนหน่ึงคนใดไปและทุกคนจะรู้สึกภูมิใจและดีใจร่วมกนั เม่ือท างานไดส้ าเร็จ [2] [3] [4] ในการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ี
เป็นทางการน้ี การด าเนินการสอนในภาพรวม มีล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 1) ระบุจุดประสงคก์ารเรียนรู้ของบทเรียน อยา่งนอ้ยควรมี 
ในดา้นวิชาการ 1 ขอ้ และดา้นทกัษะเชิงสังคม 1 ขอ้ 2) พิจารณาเร่ืองวิธีการจดัโครงสร้างของกลุ่ม เช่น ขนาดของกลุ่ม การจดักลุ่ม
ของผูเ้รียน บทบาทของแต่ละคนในกลุ่ม วิธีการจัดระบบส่ือการเรียนและวิธีการจัดท่ีนั่งของผูเ้รียนในชั้นเรียน 3) การสอน 
มโนทศัน์ดา้นวิชาการ หลกัการและกลวิธีในการเรียนรู้เน้ือหาและการน าเน้ือหาไปใชใ้นสถานการณ์ใหม่ของผูเ้รียน การอธิบาย
งานท่ีมอบหมายและเกณฑ์การบรรลุความส าเร็จของงาน การพ่ึงพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัของกลุ่ม ความรับผิดชอบส่วนตนและ 
ของกลุ่ม พฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัและเกณฑก์ารประสบความส าเร็จในการเรียนรู้แบบร่วมมือ 4) ก ากบัการปฏิบติังานของ
กลุ่มและเขา้ไปแทรกในกลุ่มเพ่ือสอนทกัษะความร่วมมือและให้การช่วยเหลือในการเรียนรู้เน้ือหาตามความจ าเป็น และ 5) 
ประเมินการเรียนรู้ของผูเ้รียนและช่วยผูเ้รียนในการประเมินการด าเนินการของกลุ่ม 
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 ในการน าเอาการเรียนรู้แบบร่วมมือไปใชส้อนในชั้นเรียน ผูส้อนจะตอ้งพิถีพิถนัในการออกแบบงานท่ีมอบหมายให้ผูเ้รียน
ท า ซ่ึงงานนั้นเป็นงานท่ีค่อนขา้งซบัซอ้น ผูเ้รียนตอ้งใชก้ระบวนการคิดในระดบัสูง ตอ้งคิดแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์โดยท่ีผูส้อนตั้ง
ความคาดหวงัเก่ียวกบัคุณภาพงานไวใ้นระดบัสูง และมีจุดประสงคเ์พื่อพฒันาทกัษะทางสังคมของผูเ้รียนดว้ย [5] ตวัอยา่งของการ
เรียนรู้แบบร่วมมืออย่างเป็นทางการ ได้แก่   1) การเรียนรู้ด้วยกันเป็นทีม (Team-based learning) ของ Larry K. Michaelsen  
จาก University of Oklahoma โดยมีเป้าหมายท่ีส าคญั ดงัน้ี (1) สร้างความมัน่ใจว่าผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ตามหลกัของรายวิชา (2) พฒันา
ความสามารถดา้นการคิด และการแกปั้ญหา (3) เตรียมผูเ้รียนใหมี้ความพร้อมในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (4) ส่งเสริมทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและทกัษะการท างานเป็นทีม (5) ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความสุขในการเรียนรู้ 2) การเรียนรู้แบบศึกษาคน้ควา้เป็นกลุ่ม 
(Group Investigation) เป็นการจดักลุ่มผูเ้รียนเพ่ือท าโครงงานหรือท างานท่ีมอบหมาย รูปแบบน้ีเหมาะส าหรับการสืบคน้ขอ้มูลเพ่ือ
น ามาใชแ้กปั้ญหาหรือคน้หาค าตอบในหัวขอ้ท่ีกลุ่มตนเองสนใจ 3) เกมการแข่งขนัระหว่างกลุ่ม (Teams-Games-Tournament หรือ 
TGT) ของ DeVries & Slavin ท่ีมีลกัษณะเฉพาะ คือ กลุ่มแต่ละกลุ่มจะแข่งขนักนักบักลุ่มอ่ืน ๆ เพ่ือท าคะแนนส าหรับกลุ่มของตน  
4) การพฒันาผลสัมฤทธ์ิเป็นกลุ่ม (Student Teams-Achievement Divisions หรือ STAD) ของ Slavin [6] ลกัษณะเฉพาะของแบบ STAD 
คือ ผูเ้รียนจะเรียนรู้เน้ือหาใหม่เป็นทีม แต่เม่ือทดสอบจะทดสอบเด่ียว ๆ เป็นรายคนทุกสัปดาห์เพ่ือให้แน่ใจในเร่ืองความรับผิดชอบ
ส่วนบุคคล 5) การร่วมกันอ่านและเขียนแบบบูรณาการเป็นทีม (Cooperative Integrated Reading and Composition หรือ CIRC)  
ของ Slavin [7] ลกัษณะเฉพาะของแบบ CIRC คือสมาชิกในกลุ่มแต่ละกลุ่มจะมีระดบัความสามารถท่ีหลากหลาย เน้ือหาท่ีอ่านท่ีมี
ระดบัต่าง ๆ กนั แต่น ามาอ่านสู่กนัฟัง ท านายส่ิงท่ีอ่านดว้ยกนั ฝึกการสะกดค าและฝึกเร่ืองค าศพัทด์ว้ยกนั  

ส่วนการเรียนรู้แบบร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการ ซ่ึงสามารถน ามาใชใ้นระยะเวลาสั้ น ๆ ภายในคาบเรียนเดียว ไดแ้ก่ 
1) จิกซอว์ (Jigsaw) เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีแบ่งผูเ้รียนออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ แล้วให้สมาชิกแต่ละกลุ่มไปศึกษาค้นควา้และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กบักลุ่มอ่ืน แลว้น าความรู้ท่ีไดน้ั้นมาถ่ายทอดให้สมาชิกในกลุ่มของตนเอง 2) สุมหัวคิด (Numbered Head 
Together) รูปแบบน้ีเหมาะส าหรับการทบทวนหรือตรวจสอบความเขา้ใจ โดยท่ีแต่ละกลุ่มจะช่วยกนัเตรียมตวัตอบค าถามท่ีผูส้อน
จะทดสอบ เม่ือมีการสอบ ผูส้อนจะรวมคะแนนของสมาชิกทุกคนมารวมกนัเป็นคะแนนของกลุ่ม 3) คิดเด่ียว คิดคู่ คิดดว้ยกนั 
(Think-Pair-Share) เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเร่ิมตน้จากปัญหาหรือค าถาม โดยท่ีผูเ้รียนแต่ละคนคิดหาค าตอบก่อน จากนั้นไปอธิบาย
ใหคู้่ของตนฟัง แลว้สุดทา้ย ทุกคนน าเอาค าตอบมาอภิปรายร่วมกนั เพื่อใหไ้ดค้  าตอบของค าถามหรือปัญหาท่ีดีท่ีสุด 

ในการจดัการเรียนรู้ในชั้นเรียนรายวิชาการพฒันาหลกัสูตร ส าหรับนกัศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีท่ี 1 ผูว้ิจยัซ่ึงเป็น
ผูส้อนรายวิชาน้ี ไดเ้ลือกใชก้ารเรียนรู้ดว้ยกนัเป็นทีม (Team-based learning) โดยมีเป้าหมายท่ีส าคญั ดงัน้ี 1) สร้างความมัน่ใจว่า
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ตามหลกัของรายวิชา ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจในเน้ือหาสาระอยา่งลึกซ้ึงมากข้ึน และสามารถพฒันาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผูเ้รียนไดสู้งข้ึน 2) พฒันาทกัษะการใชเ้หตุผลและการคิดอยา่งมีวจิารณญาณและการแกปั้ญหา 3) เตรียมผูเ้รียนให้
มีความพร้อมในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 4) ส่งเสริมทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและทกัษะการทางานเป็นทีม และ  5) ส่งเสริม
ให้ผูเ้รียนมีความสุขในการเรียนรู้  ซ่ึงหน้าท่ีหลักของผูส้อน คือการก ากับผูเ้รียนให้ท างานตามท่ีได้รับมอบหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นผูว้ิจัยจึงเห็นว่า  การเรียนรู้ด้วยกันเป็นทีมน้ี มีความเหมาะสมเน่ืองจากเป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียน  
มีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกนัในการท างาน มีการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของสมาชิก ตลอดจนกฎเกณฑ์ การท างานกนัอยา่งชดัเจน สมาชิก
ทุกคนตอ้งพฒันาและช่วยเหลือคนท่ีอ่อนกว่าเพ่ือท าให้การท างานกลุ่มเขม้แข็งข้ึน ขณะเดียวกนัผูเ้รียนทุกคนตอ้งพฒันาและ
ช่วยเหลือตนเอง โดยใชศ้กัยภาพให้มากท่ีสุดเพราะทุกคนในกลุ่มจะมีส่วนช่วยให้กลุ่มประสบความส าเร็จไดแ้ละผูเ้รียนแต่ละคน
ตอ้งมีทักษะทางสังคมเพ่ือให้สามารถท างานร่วมกับผูอ่ื้นได้อย่างมีความสุข มีการตดัสินใจ มีความสามารถในการท างาน  
การจดัการ การส่ือสารและสามารถแกไ้ขปัญหาขอ้ขดัแยง้ในการท างานร่วมกนั  
 จากความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะน าเอารูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
แบบการเรียนรู้ด้วยกันเป็นทีม (Team-based Learning) มาใช้ในการสอนรายวิชาการพฒันาหลักสูตรเพ่ือพฒันาผลสัมฤทธ์ิ 
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ทางการเรียนของนกัศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีท่ี 1 มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรีและเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมี 
ต่อการจดัการเรียนรู้โดยการเรียนรู้ดว้ยกนัเป็นทีมดงักล่าว 
 

วตัถุประสงค์การวิจัย 
1) เพ่ือพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้ดว้ยกนัเป็นทีม (Team-based Learning) ของนักศึกษาสาขาวิชา 

พลศึกษา ชั้นปีท่ี 1   
2) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นท่ีมีต่อการเรียนรู้ดว้ยกนัเป็นทีม (Team-based Learning) ของนกัศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาชั้นปีท่ี 1 

 

วธีิการด าเนินการวิจัย 
ขอบเขตของการวจิัย 
1. นกัศึกษาสาขาพลศึกษา ชั้นปีท่ี 1 ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวชิาการพฒันาหลกัสูตร ภาคเรียนท่ี 2/2562 จ านวน 57 คน 

 2. ตวัแปรท่ีศึกษา 
ประกอบดว้ย  

  1) ตวัแปรตน้ คือ การเรียนรู้ดว้ยกนัเป็นทีม (Team-based Learning)  
  2) ตวัแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีเรียนรู้ดว้ยกนัเป็นทีม (Team-based Learning) 
                ความคิดเห็นท่ีมีต่อการเรียนรู้ดว้ยกนัเป็นทีม (Team-based Learning) 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย  
มีแนวทางในการพฒันาเคร่ืองมือดงัต่อไปน้ี 
1. แผนการจดัการเรียนรู้ ผูว้ิจยัด าเนินการดงัน้ี 

 ผูว้ิจยัศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งและสร้างแผนการจดัการเรียนรู้โดยไดต้รวจสอบการใชภ้าษาความชดัเจนของ
ขอ้ความและความถูกตอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้ในเบ้ืองตน้ แลว้น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึนใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน 
ตรวจสอบความเหมาะสมของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ตรวจพิจารณารูปแบบการใชภ้าษา กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
ความเหมาะสมของส่ือการเรียนรู้ การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ แลว้น าคะแนนท่ีไดม้าหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง และปรับปรุง
แผนการจดัการเรียนรู้ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญและน าไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง  

2. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผูว้ิจยัด าเนินการดงัน้ี 
ผู ้วิจัยสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยให้สอดคล้องกับเ น้ือหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ 

เป็นแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก โดยน าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสร้างข้ึน
ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ไดต้รวจสอบความสอดคลอ้งระหว่างขอ้สอบกบัจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและความเท่ียงตรง 
และน าแบบทดสอบท่ีผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาแลว้ไปทดลองใชก้บัประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างเพ่ือวิเคราะห์หาขอ้สอบท่ีเลือกไว ้ 
แลว้น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผา่นการหาประสิทธิภาพไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอยา่ง 

3. แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการเรียนรู้ดว้ยกนัเป็นทีม ผูว้ิจยัด าเนินการดงัน้ี 
 ผูว้ิจัยสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า โดยก าหนดค่าคะแนนเป็น 5 ระดบั แลว้น า
แบบสอบถามความคิดเห็นไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน พิจารณาความเหมาะสมของขอ้ความและตรวจความเท่ียงตรงเพ่ือ
ตรวจสอบหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบประเมิน แลว้เลือกขอ้ค าถามและจดัพิมพแ์บบสอบถามเพื่อน าไปใชเ้ก็บรวบรวม
ขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งต่อไป  
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วธีิการวิจัย 
 ผูว้ิจยัไดอ้ธิบายถึงวิธีการจดัการเรียนโดยการใชก้ารเรียนรู้ดว้ยกนัเป็นทีม (Team-based Learning) และแจง้จุดประสงค์
การเรียนรู้ รวมไปถึงวธีิประเมินการเรียนรู้ต่าง ๆ และเขา้สู่กระบวนการวจิยั ดงัน้ี  
 1. ขั้นก่อนการทดลอง  
 ผูว้ิจยัให้กลุ่มตวัอยา่งท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน (Pretest) เม่ือท าการทดสอบแลว้ น ามาตรวจ
ใหค้ะแนนและบนัทึกผลคะแนนไว ้
 2. ขั้นทดลอง   

ผูว้จิยัด าเนินการจดัการเรียนรู้ โดยใชรู้ปแบบการเรียนรู้ดว้ยกนัเป็นทีม (Team-based learning) ในวชิาการพฒันา
หลกัสูตร คศ. 1101104 ใชร้ะยะเวลาในการทดลองเป็นเวลา 10 คาบ คาบละ 60 นาที ท าการสอนโดยใชช้ัว่โมงเวลาเรียนตามปกติ 
ซ่ึงในขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยกนัเป็นทีมมีขั้นตอน รูปท่ี 1 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 1 กระบวนการจดัการเรียนรู้ดว้ยกนัเป็นทีม (Team-based learning) 

3. ขั้นหลงัการทดลอง   
หลงัการวิจยั ผูว้ิจยัให้กลุ่มตวัอยา่งท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน (Posttest) และท าแบบสอบถาม

ความคิดเห็นท่ีมีต่อการเรียนรู้ดว้ยกนัเป็นทีม เม่ือท าการทดสอบแลว้น ามาตรวจให้คะแนนพร้อมทั้งบนัทึกผลไว ้น าผลท่ีไดจ้าก
การทดสอบก่อนและหลงัเรียน (Pretest- Posttest) มาวเิคราะห์ดว้ยวธีิทางการสถิติต่อไป  

 

 

กระบวนการเรียนการสอน ระยะเวลา ผลลพัธ์ของการเรียนรู้ 

มอบหมายใหศึ้กษาดว้ยตนเอง 

ทดสอบความรู้พื้นฐานรายบุคคล 

อภิปรายความรู้เพื่อทดสอบรายกลุ่ม 

ตรวจสอบและเขียนสรุปแนวคิดส าคญั 

ครูเสนอแนะหรือใหค้วามรู้เพิ่มในประเดน็ท่ีไม่ชดัเจน 

ใชแ้นวคิดมาวเิคราะห์สถานการณ์ท่ีมีความซบัซอ้นและ
น าเสนอผลการเรียนรู้ 

ครูเสนอแนะ ประเมินผล สะทอ้นผลการเรียนรู้ และ    
ผลของกระบวนการกลุ่ม 

ก่อนเรียน 
 
 

10 นาที 
 

30 นาที 
 
 

20 นาที 
 
 

30 นาที 
 
 

60 นาที 
 
 
 

30 นาที 
 
 

 
 
 

ผลการทดสอบระดบัความรู้รายบุคคล 
 

ผลการทดสอบระดบัความรู้ 
รายกลุ่ม 

 
รายงาน 1: สรุปแนวคิดส าคญัของ

หน่วยการเรียนรู้รายบุคคล 
 

รายงาน 2: ผลการวเิคราะห์กรณีศึกษา/
สถานการณ์ 

 

ผลการประเมินการน าเสนอ 
ผลการเรียนรู้รายกลุ่ม 

 
 
 

ผลการประเมินการท างานเป็นทีม 
ผลการประเมินจิตพิสยั 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลนั้น ผูว้ิจัยด าเนินการทดลองวิจัยในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 ใช้เวลาใน 
การด าเนินการวจิยัทั้งส้ิน จ านวน 10 คาบ คาบเรียนละ 60 นาที รวมเวลาท่ีใชใ้นการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยทั้งส้ิน 12 คาบ 

การวเิคราะห์ข้อมูล  ดว้ยวธีิการทางสถิติ สรุปเป็นผลการทดลอง ดงัน้ี 
1. คะแนนแบบทดสอบก่อนและหลังการเรียนรู้ด้วยกันเป็นทีม โดยใช้การทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน 

(dependent samples t-test) 
2. แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการเรียนรู้ดว้ยกนัเป็นทีม วเิคราะห์ขอ้มูลโดยค่าเฉล่ีย (𝑥̄ ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

 

ผลการวจิัย 
1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้ดว้ยกนัเป็นทีม (Team-based Learning) ของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา  

ชั้นปีท่ี 1 แสดงดงัตารางท่ี 1  
ตารางที่ 1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน  

ประเมินผล 
จ านวน 
(N) 

คะแนนเตม็ 
ค่าเฉลีย่ 
(𝒙̄ ) 

ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

t df p 

ก่อนเรียน 57 20 7.94 3.42 -15.76* 25 .00 
หลงัเรียน 57 20 13.90 2.69 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 จากตารางท่ี 1 พบวา่ นกัศึกษาสาขาพลศึกษา ชั้นปีท่ี 1 ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวชิาการพฒันาหลกัสูตร ภาคเรียนท่ี 2/2562
ท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ยกนัเป็นทีม (Team-based learning) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน (𝑥̄ = 13.88, S.D. = 2.69) สูงกวา่ก่อน
เรียน (𝑥̄ = 7.92, S.D. = 3.42) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
         2) ความคิดเห็นท่ีมีต่อการเรียนรู้ดว้ยกนัเป็นทีม (Team-based Learning) ของนกัศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีท่ี 1 แสดงดงั
ตารางท่ี 2  
ตารางที ่2 แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการเรียนรู้ดว้ยกนัเป็นทีม (Team-based learning) 

 
ข้อ 

 
ประเดน็ 

การเรียนรู้ด้วยกนัเป็นทีม  
(Team-based learning) 

𝒙̄  S.D. ระดบัความคิดเห็น 
 บรรยากาศการเรียนรู้    

1 นกัศึกษามีความสุขกบัการท างานกลุ่ม 4.76 0.80 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
2 นกัศึกษาในแต่ละกลุ่มใหค้วามช่วยเหลือในการร่วมกนัท างาน 4.66 0.78 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
3 นกัศึกษามีความพึงพอใจกบับรรยากาศในชั้นเรียน 4.46 0.74 เห็นดว้ยมาก 
4 บรรยากาศในชั้นเรียนท าใหน้กัศึกษาเกิดการเรียนรู้ 4.46 0.74 เห็นดว้ยมาก 
5 นกัศึกษามุ่งมัน่ตั้งใจในการท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย 4.24 0.76 เห็นดว้ยมาก 
 ค่าเฉล่ีย 4.50 0.78 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
 บทบาทที่ผู้สอนมต่ีอการจัดการเรียนรู้    

1 การจดัระบบทางกายภาพของหอ้งเรียน  4.42 0.64 เห็นดว้ยมาก 
2 การจดักลุ่มและขนาดของกลุ่มของนกัเรียนในชั้นเรียน 4.37 0.63 เห็นดว้ยมาก 



Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 
 11  (January  - April)  94  - 103 (2021)     Vol. 11, No. 1 

100 

  

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภัฏเพชรบุรี ปีที ่11 (ฉบบัที ่1)  มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2564 

ตารางที่ 2 (ต่อ) 

 
ข้อ 

 
ประเดน็ 

การเรียนรู้ด้วยกนัเป็นทีม  
(Team-based learning) 

𝒙̄  S.D. ระดบัความคิดเห็น 
3 การมีพฤติกรรมการส่ือความหมายของผูส้อนท่ีเหมาะสม   4.16 0.60 เห็นดว้ยมาก 
4 การใชแ้นวทางการสอนของผูส้อนท่ีเหมาะสม 4.01 0.68 เห็นดว้ยมาก 
 ค่าเฉล่ีย 4.23 0.65 เห็นดว้ยมาก 
 กจิกรรมการเรียนรู้    

1 นกัศึกษาบริหารจดัการกบับทเรียนไดดี้ข้ึน 4.36 0.70 เห็นดว้ยมาก 
2 นกัศึกษาแบ่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายออกเป็นส่วนยอ่ย ๆ แลว้แบ่งกนั

ใหแ้ต่ละคนรับผดิชอบ 
4.22 0.69 เห็นดว้ยมาก 

3 นกัศึกษาแต่ละคนมีบทบาทภายในกลุ่ม   4.18 0.75 เห็นดว้ยมาก 
4 นกัศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนและไม่ทอ้ถอยง่าย ๆ 4.07 0.90 เห็นดว้ยมาก 
 ค่าเฉล่ีย 4.14 0.76 เห็นดว้ยมาก 

จากตารางท่ี 2 พบว่านกัศึกษามีความคิดเห็นต่อการเรียนรู้ดว้ยกนัเป็นทีม (Team-based learning) โดยภาพรวมเห็นดว้ย
มาก โดยมีค่าเฉล่ีย (𝑥̄ ) เท่ากบั 4.29 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.73 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นบรรยากาศ 
การเรียนรู้มากท่ีสุด (𝑥̄ =4.50, S.D=0.78) รองลงมาคือ ดา้นบทบาทท่ีผูส้อนมีต่อการจดัการเรียนรู้ (𝑥̄ =4.23, S.D=0.65) และ ดา้น
กิจกรรมการเรียนรู้ (𝑥̄ =4.14, S.D=0.76)  

ดา้นบรรยากาศการจดัการเรียนรู้ พบวา่ ประเดน็ท่ีนกัศึกษาเห็นดว้ยมากเรียงตามล าดบั คือนกัศึกษามีความสุขกบัการท างาน
กลุ่มมาก (𝑥̄ = 4.76, S.D. = 0.80) รองลงมาคือนักศึกษาในแต่ละกลุ่มให้ความช่วยเหลือในการร่วมกนัท างาน (𝑥̄ = 4.66, S.D. = 0.78) 
บรรยากาศในชั้นเรียนท าให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ (𝑥̄ = 4.46, S.D. = 0.74) นักศึกษามีความพึงพอใจกับบรรยากาศในชั้นเรียน  
(𝑥̄ = 4.46, S.D. = 0.74) และนกัศึกษามุ่งมัน่ตั้งใจในการท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย (𝑥̄ = 4.24, S.D. = 0.76) เป็นล าดบัสุดทา้ย 

ดา้นบทบาทท่ีผูส้อนมีต่อการจดัการเรียนรู้ พบว่า ประเด็นท่ีนักศึกษาเห็นดว้ยมากเรียงตามล าดบั  คือ การจดัระบบทาง
กายภาพของหอ้งเรียน (𝑥̄ = 4.42, S.D. = 0.64) รองลงมาคือการจดักลุ่มและขนาดของกลุ่มของนกัศึกษาในชั้น (𝑥̄ = 4.37, S.D. = 0.63) 
การมีพฤติกรรมการส่ือความหมายของผูส้อนท่ีเหมาะสม  (𝑥̄ = 4.16, S.D. = 0.60) การใชแ้นวทางการสอนของผูส้อนท่ีเหมาะสม  
(𝑥̄ = 4.01, S.D. = 0.68) เป็นล าดบัสุดทา้ย 

ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้พบวา่ ประเดน็ท่ีนกัศึกษาเห็นดว้ยมากเรียงตามล าดบัคือ นกัศึกษาบริหารจดัการกบับทเรียนไดดี้
ข้ึน (𝑥̄ =4.36, S.D. =0.70) รองลงมาคือนกัศึกษาแบ่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายออกเป็นส่วนยอ่ย ๆ แลว้แบ่งกนัใหแ้ต่ละคนรับผิดชอบ 
(𝑥̄ = 4.22, S.D. = 0.69) นกัศึกษาแต่ละคนมีบทบาทภายในกลุ่ม (𝑥̄ = 4.18, S.D. = 0.75) นกัศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน
และไม่ทอ้ถอยง่าย ๆ (𝑥̄ = 4.07, S.D. = 0.90) นักศึกษาประเมินตนเองตลอดภาคเรียนดว้ยวิธีการต่าง ๆ (𝑥̄ = 4.07, S.D. = 0.90)  
ส่ิงท่ีนกัศึกษาพูดออกมาแสดงใหเ้ห็นถึงความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาสาระอยา่งแทจ้ริง (𝑥̄ = 4.06, S.D. = 0.64) และนกัศึกษาแต่ละ
กลุ่มกระตือรือร้นท่ีจะท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย (𝑥̄ =4.03, S.D. =0.73) เป็นล าดบัสุดทา้ย  

 

แนวทางการประเมนิผลการเรียนรู้ด้วยกนัเป็นทีม (Team-based learning) 
 ผูส้อนควรน าเสนอผลและแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีจะน าไปสู่การจดัการเรียนรู้ดว้ยกนัเป็นทีม (Team-based learning) 
ท่ีสอดคลอ้งกบับริบทการเรียนการสอนและคุณลกัษณะของผูเ้รียนเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด แสดงรายละเอียดดงัตารางท่ี 3  
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ตารางท่ี 3 แนวทางการประเมินผลการเรียนรู้ดว้ยกนัเป็นทีม (Team-based learning) 

 
ระยะ/เป้าหมาย 

กจิกรรม/บทบาท 

ผู้สอน ผู้เรียน 
Pre-Class  
- ทักษะการ เ รียน รู้
ดว้ยตนเอง  
- การสนับสนุนการ
เรียนรู้ดว้ยตนเอง 

- เตรียมผูส้อนให้เข้าใจในหลักการการจัดการเรียนรู้ด้วยกันเป็นทีม 
(Team-based learning) 
- จดัท าคู่มือส าหรับผูส้อนและผูเ้รียนครอบคลุม กระบวนการเรียนรู้และ
ขอบเขตเน้ือหา  
- จดัท าแบบทดสอบท่ีครอบคลุมเน้ือหาการเรียนรู้  
- จดัท าแผนสอนกลางเพ่ือใหผู้เ้รียนทุกกลุ่มได ้เรียนรู้ครอบคลุมวตัถุประสงค์
เดียวกนั  
- ประชุมเพื่อเตรียมสอนและอภิปรายหลงัการสอน ทุกหน่วยการเรียนรู้ 

- ศึ กษาวัต ถุประสงค์     
การเรียนรู้  
- ฝึกฝนทักษะท่ีจ า เ ป็น   
ในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
- ศึกษาคู่มือการเรียนรู้ 
- ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง
ใ ห้ มี ค ว า ม รู้ ก่ อ น เ ข้ า
หอ้งเรียน 

In Class  
- บรรลุวตัถุประสงค์
ของการเรียนรู้รายวิชา 

- จดัการทดสอบรายบุคคล 
- จดัการทดสอบรายกลุ่ม 
- กระตุน้การอภิปราย 
- สรุปการเรียนรู้ 
- กระตุน้การประยกุตใ์ชค้วามรู้ในกรณีศึกษา 
- ช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้ 
- สะทอ้นผลการเรียนรู้รายกลุ่มและรายบุคคล 

- ทดสอบความรู้ 
- อภิปรายความรู้ 
- สืบคน้ความรู้เพ่ิมเติม 

Post Class - อภิปรายปัญหาการจดัการเรียนรู้และแลกเปล่ียนแนวทางการแกไ้ขปัญหา 
- ร่วมประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
- วางแผนการจดัการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนต่อไป 

- ประเมินผลการเรียนรู้ 

 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  
 ผลการวจิยัพบวา่  
 1. นกัศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 จากผลการศึกษาพบว่านักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะผูว้ิจัยไดมี้ 
การจดัเตรียมกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาการพฒันาหลกัสูตร ซ่ึงผูว้ิจยัเป็นผูส้อนรายวิชาน้ีและไดเ้ลือกใชก้ารเรียนรู้
ดว้ยกนัเป็นทีม (Team-based learning) ซ่ึงเป็นการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative learning) แบบหน่ึงท่ีผูเ้รียนมีระดบัความรู้
ความสามารถต่าง ๆ กนั ท างานร่วมกนัเป็นกลุ่มเล็ก ๆ โดยมีเป้าหมายท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 1) สร้างความมัน่ใจว่าผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ตาม
หลกัของรายวิชา ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาสาระอยา่งลึกซ้ึงมากข้ึน และสามารถพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผูเ้รียนไดสู้งข้ึน 2) พฒันาทกัษะการใชเ้หตุผลและการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหา 3) เตรียมผูเ้รียนใหมี้ความพร้อมใน
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 4) ส่งเสริมทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและทกัษะการท างานเป็นทีม และ 5) ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมี
ความสุขในการเรียนรู้ ซ่ึงหน้าท่ีหลกัของผูส้อน คือการก ากบัผูเ้รียนให้ท างานตามท่ีไดรั้บมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ผูว้ิจยัไดอ้ธิบายถึงแนวทางการจดัการเรียนการสอนและแจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้  รวมไปถึงวิธีประเมินการเรียนรู้ต่าง ๆ รวมถึง
การจดักลุ่มผูเ้รียนเป็นกลุ่มยอ่ยกลุ่มละประมาณไม่เกิน 6 คน มีสมาชิกท่ีมีความสามารถแตกต่างกนั ผูส้อนแนะน าวิธีการท างาน
กลุ่มและบทบาทของสมาชิกในกลุ่ม และสมาชิกทุกคนภายในกลุ่มมีความร่วมมือกันในการท างาน ให้ความช่วยเหลือและ
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แลกเปล่ียนประสบการณ์ความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั ทั้งน้ีแนวทางการจดัการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเฉลิม เพ่ิมนาม  [8] ในการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการเขียนสะกดค าและทกัษะ 
ทางสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกบัแบบฝึก การวิจยัคร้ังน้ีมี
วตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการเขียนสะกดค า  2) ศึกษาทกัษะทางสังคมของนกัเรียนท่ีไดรั้บการ
จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกบัแบบฝึก 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ของโรงเรียนวดัเขาวงั  
(แสงช่วงสุวนิช) จ านวน 48 คน ท่ีไดม้าโดยวิธีการสุ่มอยา่งง่าย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย 1) แผนการจดัการเรียนรู้  
2) แบบฝึกการเขียนสะกดค า 3) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 4) แบบประเมินทกัษะทางสังคม และ 5) แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t-test) 
และการวิเคราะห์เน้ือหา ผลการวิจยัพบว่า 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการเขียนสะกดค าของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  
ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกบัแบบฝึก หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
2) ทกัษะทางสังคมของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกบัแบบฝึกอยู่ใน
ระดบัมาก 3) ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกบัแบบฝึกใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก  

2. นกัศึกษามีความคิดเห็นต่อการเรียนรู้ดว้ยกนัเป็นทีมโดยภาพรวมเห็นดว้ยมาก 
จากผลการศึกษาพบว่าความคิดเห็นต่อการเรียนรู้ด้วยกันเป็นทีมของนักศึกษาโดยมีค่าเฉล่ีย (x ̄) เท่ากับ 4.29 และ  

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.73 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั วชัรา เล่าเรียนดี [9] ท่ีกล่าววา่ การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือหรือแบบ
มีส่วนร่วมท าให้ผูเ้รียนร่วมมือกันท างานกลุ่มด้วยความตั้ งใจ มุ่งเน้นการร่วมกันปฏิบัติงานท่ีมีการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 
นอกจากนั้นการเรียนรู้แบบร่วมมือจะมุ่งส่งเสริมทกัษะทางสังคมให้ทุกคนรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีของตนและเต็มใจรับผิดชอบใน
บทบาทหนา้ท่ีในกลุ่มของตนเพ่ือท าให้งานของกลุ่มด าเนินไปสู่เป้าหมายของงานได ้และสอดคลอ้งกบั ทิศนา แขมมณี [10] ท่ีได้
ให้แนวคิดว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือหรือแบบมีส่วนร่วม เป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถต่างกนั 
ท าให้เกิดทกัษะทางสังคม กล่าวคือไดร่้วมกนัท างานกลุ่มดว้ยความตั้งใจและความเต็มใจรับผิดชอบในบทบาทหน้าท่ีในกลุ่ม 
ของตน มีความเสียสละ ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัท าให้งานของกลุ่มด าเนินไปสู่เป้าหมายของงานได ้เพื่อให้ตนเองและสมาชิกใน
กลุ่มประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด และนอกจากนั้นยงัส่งผลให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะทางสังคมมากข้ึนดว้ย ทั้งน้ีร่วมกบั 
ใบความรู้ ใบงานดว้ยการเรียงล าดบัจากเน้ือหาท่ีง่ายไปสู่เน้ือหาท่ีมีรายละเอียดเพ่ิมข้ึนตามความเหมาะสมและใบงานกลุ่มทา้ย
บทเรียนซ่ึงใชว้ดัความรู้ความเขา้ใจของนักศึกษาท่ีนอกจากจะท าให้นักศึกษาเขา้ใจบทเรียนมากข้ึนแลว้ ยงัช่วยในเร่ืองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและท าให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกฝนการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) อย่างเต็มท่ี 
 ดงัท่ี Deutsch, 1962.; Johnson, Johnson, & Holubec, 2013) [11] ไดก้ล่าวไวว้่า การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative learning)  
เป็นการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนท่ีมีระดบัความรู้ความสามารถต่าง ๆ กนั ท างานร่วมกนัเป็นกลุ่มเลก็ ๆ โดยสมาชิกแต่ละคนรับผิดชอบใน
การเรียนรู้เน้ือหาสาระท่ีเรียนและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัจนสมาชิกทุกคนประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายภายในกลุ่ม ผูเ้รียน
อภิปรายเน้ือหาสาระท่ีเรียนดว้ยกนั ช่วยเหลือท าความเขา้ใจ และสนบัสนุนส่งเสริมใหก้ าลงัใจซ่ึงกนัและกนั ในการเรียนรู้ลกัษณะ
น้ีผูเ้รียนตอ้งพ่ึงพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั โดยท่ีแต่ละคนรับรู้ว่า ตวัเขาเองจะสามารถบรรลุเป้าหมายไดก้็ต่อเม่ือสมาชิกคนอ่ืน ๆ  
ในกลุ่มบรรลุเป้าหมายแลว้เช่นกนั นัน่คือผลส าเร็จท่ีเกิดข้ึนกบัตวัเองจะเป็นผลส าเร็จท่ีเกิดข้ึนกบัสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในกลุ่มดว้ย 
เพราะทุกคนอยูใ่นเรือล าเดียวกนั งานใด ๆ กต็ามจะไม่สามารถท าส าเร็จไดด้ว้ยดี ถา้ขาดคนหน่ึงคนใดไป และทุกคนจะรู้สึกภูมิใจ
และดีใจร่วมกนัเม่ือท างานไดส้ าเร็จ และการเรียนรู้แบบร่วมมือดงักล่าวน้ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบติั ซ่ึงเป็น
กระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและเป็นการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความหมาย โดยการสนับสนุนของกลุ่มหรือทีม [12]   
โดยสมาชิกในกลุ่มหรือทีมสามารถเรียนรู้ปัญหาจากผลการปฏิบติัและการแกไ้ขปัญหาร่วมกนัและสามารถถ่ายทอด ช่วยเหลือและ
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สนบัสนุนสมาชิกกลุ่มดว้ย นอกจากการเรียนรู้จากการปฏิบติัจะช่วยใหก้ารเรียนรู้ปัญหาและกระบวนการวิธีการแกปั้ญหาไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพแลว้ กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบติัยงัสามารถสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งบุคคลและกลุ่ม 

 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ผูส้อนควรศึกษาวิจยัการเรียนรู้ดว้ยกนัเป็นทีม เพ่ือพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดบัชั้นอ่ืน ๆ และควรน าการ
เรียนรู้ดว้ยกนัเป็นทีมไปเปรียบเทียบกบัการจดัการเรียนรู้และผลสัมฤทธ์ิในการเรียนของผูเ้รียนในสาขาต่าง ๆ  

2. ผูส้อนควรกระตุน้ใหผู้เ้รียนศึกษาคน้ควา้เน้ือหามาก่อนล่วงหนา้เพ่ือท่ีจะท าความเขา้ใจเน้ือหาท่ีเรียนในหอ้งไดง่้ายข้ึน  
3. ผูส้อนควรอธิบายขั้นตอนต่าง ๆ ในการเรียนรู้ดว้ยกนัเป็นทีมให้ชัดเจนก่อนให้ผูเ้รียนลงมือท า เพื่อผูเ้รียนจะได้        

วางแผนการท างานในกลุ่มไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และในการท างานกลุ่ม ควรเนน้ให้ผูเ้รียนตระหนกัถึงหนา้ท่ีและบทบาทของ
ตนเองขณะท างานกลุ่ม การให้ความร่วมมือและแสดงความคิดเห็นต่อกลุ่ม รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกท่ีเรียนอ่อน 
เพ่ือใหก้ลุ่มประสบผลส าเร็จ  
 4. ผูส้อนควรศึกษาวิจัยการเรียนรู้ดว้ยกนัเป็นทีม เพ่ือพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนร่วมกบัการใชส่ื้อประกอบการ
จดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและทนัสมยัโดยเฉพาะส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) เพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งเสรี 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) พฒันาและหาประสิทธิภาพบทเรียน e-learning ท่ีสร้างข้ึนร่วมกบักิจกรรมเคร่ืองมือในกลุ่ม 

Education Applications 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัการใชบ้ทเรียน e-learning ร่วมกบักิจกรรมเคร่ืองมือในกลุ่ม 
Education Applications และ 3) ศึกษาความพึงพอใจต่อบทเรียน e-learning  ของนกัศึกษา กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 จ านวน 31 คน 
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค่้ามธัยฐาน ค่าพิสยัระหวา่งอินเทอร์ควอไทล ์(Interquartile) และการทดสอบค่าที (Paired samples t - test) 
 ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาคุณภาพบทเรียน e-learning ระดับความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ (  = 4.5) อยู่ท่ีระดับ ดีมาก 
ประสิทธิภาพของบทเรียน e-learning ท่ีสร้างข้ึน ไดผ้ลประสิทธิภาพ E1/E2 โดยตั้งค่าเป้าหมาย E1=80 และ E2=80 ไดค่้าเท่ากบั 81.5/82.5 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัเรียนแตกต่างจากก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจาก
คะแนนเตม็ 40 คะแนน พบวา่คะแนนหลงัเรียนมากกวา่ก่อนเรียนอยูท่ี่ 6.467 คะแนน มีค่าSD.อยูท่ี่ 2.417  และความคิดเห็นของนกัศึกษา ท่ีมี
ต่อกิจกรรมเคร่ืองมือในกลุ่ม Education Applications เร่ืองโปรแกรม Excel อยูใ่นระดบัดี (  = 4.24) 
 

ค าส าคญั : แอปพลิเคชนัทางการศึกษา   อีเลิร์นนิง   ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  ประสิทธิภาพ 
 

Abstract  
The objectives of this research were to; 1) develop and obtain the effectiveness of e-learning lessons created with Education 

Applications tools. 2) to compare learning achievement on before-after using e-learning lessons with Education Applications tools of 
students' learning group, and 3) student satisfaction with e-learning lessons. The sample group was comprised of31 first-year students. Data 
were analyzed by using descriptive statistics, median, interquartile and paired samples t-test.  

The research finding showed that the quality of e-learning lesson development was very good level (  = 4.5). The efficiency of 
the e-learning lesson was achieved by the efficiency of E1 / E2 with the goal of E1 = 80 and E2 = 80, which was 81.5 / 82.5.  The learning 
achievement after studied was difference from before at the .05 level. Learning achievement scores were analyzed from the full score of 40 
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and found higher than the pre-class scores of 6.467, SD = 2.417. Student opinion in the Education Applications section of the excel program 
was at a good level (  = 4.24). 

 

Keywords : Education Applications, E-learning, Academic Achievement, Performance 
 
 

บทน า   
ปัจจุบนัในยคุการศึกษา 4.0 เป็นยคุเทคโนโลย ีCreative และ Innovation เนน้การสร้างใหค้นไทยสามารถคิดเองได ้ดงันั้น

สถาบนัการศึกษาต่างๆในยคุ 4.0 ทัว่ประเทศจึงไดมี้การปรับปรุงเปล่ียนแปลงหลกัสูตรวิชาพ้ืนฐานจากเดิมให้เป็นกลุ่มวิชาศึกษา
ทัว่ไปซ่ึงเน้นการเรียนการสอนแบบบูรณาการ มีการจดัผูส้อนเป็นกลุ่มและจัดผูเ้รียนเป็นกลุ่มแลกเปล่ียนความรู้ความคิดใน
การศึกษาคน้ควา้เพื่อเสริมสร้างบณัฑิตให้มีความรู้ท่ีดีสามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานจริงได ้โดยสถาบนั 
การศึกษาเอกชนเป็นสถาบนัการศึกษาหน่ึงท่ีมีการเรียนการสอนในกลุ่มวชิาการศึกษาทัว่ไป 
 จากประสบการณ์การสอน ผูว้จิยัพบวา่ปัญหาท่ีเกิดข้ึนคือการจดัการเรียนการสอนท่ีขาดอตัราก าลงัผูส้อนในบางกลุ่มวิชา 
เพราะเม่ือเทียบสัดส่วนระหวา่งผูส้อนในกลุ่มวิชาศึกษาทัว่ไปกบันกัศึกษาทุกคนท่ีตอ้งเรียนแลว้เป็นอตัราส่วนท่ีไม่เหมาะสมท าให้
อาจารยภ์ายในสถาบนัฯ ตอ้งรับภาระงาน การสอนเฉล่ีย 16-24 ชัว่โมง ต่อสัปดาห์ ท าใหไ้ม่มีเวลาในการพฒันาวชิาการ นอกจากน้ี
ยงัเกิดความไม่พร้อมของการจดักิจกรรมพฒันาการศึกษาต่างๆ ท าให้นกัศึกษาไม่สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได ้ประกอบกบั
รายวิชา SC60103 การใช้โปรแกรมประยุกต์ในองค์กรสมัยใหม่น้ี ยงัจ าเป็นต้องขอความร่วมมือจากอาจารย์อีกหลาย ๆ  
ท่านเก่ียวกบัรูปแบบโปรแกรมต่าง ๆ ในการสอนเน่ืองจากรูปแบบการเรียนการสอน และแบบฝึกหัดมีหลากหลาย ท าให้ประสบ
ปัญหาดา้นการสอนเป็นอยา่งมาก 
 จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการเรียนการสอนเป็นแบบ Work based education นกัศึกษาตอ้งเรียนควบคู่กบัการท างาน 
เวลาในการเรียนจึงมีเวลาเรียนท่ีสั้ น การพฒันาบทเรียน e-learning เร่ืองโปรแกรม Excel จึงช่วยท าให้นักศึกษาสามารถเขา้ถึง
บทเรียนและสามารถเขา้มาเรียนรู้เพ่ิมเติมไดทุ้กเวลา และยงัเป็นการทบทวนการใชง้านในขณะท่ีออกไปปฏิบติังานจริงไดด้ว้ย           
ท าใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในการท างาน ดว้ยความสามารถท่ีมากข้ึน อาทิเช่น ช่วยในเร่ืองการสร้าง ตารางงาน และออกแบบง่าย ๆ
พร้อมใชง้านในลกัษณะพิเศษดา้นกราฟิก Chart ท่ีมีความโดดเด่นอีกดว้ย 

การใช ้e-learning เป็นรูปแบบในการสอนจึงถือเป็นจุดท่ีน่าสนใจ ดงัเช่น ราชการ สังขวดีไดศึ้กษา [1] การพฒันาบทเรียน 
e-learning ร่วมกับกิจกรรมผ่านเฟชบุ๊กในรายวิชาวิถีชีวิตดิจิทัล เร่ืองจริยธรรมทางวิถีชีวิตดิจิทัล บทเรียน e-learning ควรมี
องคป์ระกอบท่ีส าคญั คือ สามารถใชง้านผา่นเครือข่าย และใชร่้วมกบัระบบบริหารจดัการการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
ผูว้ิจยัจึงไดป้รับปรุงบทเรียนจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งและค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ ท าใหบ้ทเรียนท่ีสร้างข้ึนมีคุณภาพตามเกณฑท่ี์ตั้ง
ไว ้การใชก้ารเรียนการสอน e-learning ถือเป็นการพฒันาการเรียนการสอนวิธีหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งมากในปัจจุบนัเน่ืองจาก
เป็นระบบท่ีเอ้ือต่อการส่ือสารระหวา่งผูเ้รียน และผูส้อน หรือระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนัเอง ทั้งแบบผูท่ี้จะส่ือสารกนัอยูใ่นช่วงระบบเวลา
เดียวกนัหรือแตกต่างกนั และผูเ้รียนสามารถปฏิสัมพนัธ์กบัผูส้อนไดห้ลายรูปแบบ นอกจากน้ียงัรองรับยุทธศาสตร์การสอนได้
หลากหลายและมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากเป็นทั้ งส่ือท่ีน าเสนอได้ทั้ งข้อความธรรมดาถึงส่ือประสม นอกจากน้ียงัลดเวลาใน 
การบริหารจดัการ การเรียนการสอนและเปิดใหผู้เ้รียนมีประสบการณ์ตรงกบัแหล่งขอ้มูลท่ีมีอยา่งมากมายและเป็นปัจจุบนั 

การใช ้Google ไดรฟ์คือบริการจดัเกบ็ขอ้มูลระบบคลาวดท่ี์ผูใ้ช ้Google Apps for Education ใหฟ้รีไม่มีค่าใชจ่้าย ผูเ้รียน
สามารถเก็บขอ้มูลไดถึ้ง 30 GB (เอกสารวิดีโอกราฟิกภาพถ่ายเพลง ฯลฯ ) ในบญัชีของตน เม่ือใช ้Google ไดรฟ์ ผูเ้รียนสามารถ
แกไ้ขเอกสารท่ีจ าเป็นส าหรับโครงการระดบัชั้นพร้อม ๆ กนัและร่วมมือกนัในขณะท่ีท าแบบออนไลน์ เคร่ืองมือเหล่าน้ีช่วยให้ครู
สามารถสร้างส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลายแก่ผูเ้รียนไดท้างออนไลน์ รวมถึง Google ไดรฟ์คือ Applications ท่ีอนุญาตใหผู้เ้รียนสร้าง
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เอกสารการประมวลผลค าสเปรดชีตและเอกสารงานน าเสนอ ทั้งหมดน้ีจะถูกบนัทึกลงใน คคลาวด์ค โดยอตัโนมติัและพร้อม
ส าหรับผูเ้รียนทุกแห่งท่ีมีการเขา้ถึงอินเทอร์เน็ต 

Google Apps for Education 
Google มี Applications มากมายซ่ึงจะพร้อมส าหรับผูเ้รียนท่ีใช ้
Google เอกสารชีตสไลด:์ ชุดโปรแกรมประยกุตส์ าหรับการประมวลผลค าสเปรดชีตและงานน าเสนอ 
Google ปฏิทิน: ปฏิทินท่ีสามารถใชเ้พ่ือเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีโอกาสท่ีจะแบ่งปันกบัผูอ่ื้น 

 Google GMail: อนุญาตให้ผูเ้รียนส่งขอ้ความไปยงัผูเ้รียนและครูคนอ่ืน ๆ Applications น้ีสามารถจัดการได้เพ่ือให้
สามารถส่ือสารภายในไดห้รือเปิดกวา้งเพ่ือส่ือสารกบัผูอ่ื้นนอกเขตของเรา 

Google Hangout: อนุญาตใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมเซสชนัไดโ้ดยการแบ่งปันวดีิโอและเสียง 
Google +: Applications แบบโตต้อบท่ีผูค้นแบ่งปันภาพถ่ายความคิดหรือขอ้มูลอ่ืน ๆ เช่นเดียวกบั Facebook 
Google Sites: ซอฟตแ์วร์เวบ็เพจท่ีอนุญาตใหผู้ใ้ชส้ร้างไซตเ์พื่อแสดงและแชร์ขอ้มูล 
การสร้างเกมการเรียนรู้ท่ีสนุกสนาน 'kahoots'  เราสามารถเลือกค าถามแบบเลือกไดห้ลายแบบ รูปแบบและจ านวน

ค าถามทั้งหมดข้ึนอยูก่บัเรา เพ่ิมวดีิโอ รูปภาพและไดอะแกรมไปยงัค าถามของเราเพ่ือขยายการมีส่วนร่วม Kahoots สามารถเล่นได้
ดีท่ีสุดในรูปแบบกลุ่ม เช่นหอ้งเรียน ผูเ้ล่นจะตอบค าถามบนอุปกรณ์ของตวัเองในขณะท่ีเกมจะปรากฏบนหนา้จอท่ีใชร่้วมกนัเพ่ือ
ร่วมบทเรียน สร้างช่วงเวลาแห่งการตอบค าถาม เพ่ือกระตุน้ให้ผูเ้ล่นเกิดความสนุกดว้ยกนั การเรียนรู้ทางสังคมช่วยเพ่ิมการ
อภิปรายและผลกระทบดา้นการสอนไม่วา่ผูเ้ล่นจะอยูใ่นหอ้งเดียวกนัหรืออีกดา้นหน่ึงของโลก หลงัจากผูเ้ล่นไดส้ร้างและแบ่งปัน
ใหก้บัผูเ้ล่นอ่ืน เกมจะเชิญชวนใหผู้เ้ล่นสร้างและแบ่งปัน kahoots ของตนเองเพื่อใหเ้ขา้ใจถึงความเช่ียวชาญและวตัถุประสงคข์อง
เกมนั้น รวมทั้ งมีส่วนร่วมในการอภิปรายแบบ peer-headed อีกดว้ย การฝึกฝนบ่อยๆท าให้เก่ง ดว้ยคุณลกัษณะท่ีท้าทายและ 
Applications บนอุปกรณ์เคล่ือนท่ีของเรา  เราสามารถมอบหมายให้ kahoots เป็นการบา้นได ้นกัเรียนเล่น kahoots บนโทรศพัท์
ของพวกเขาเพ่ือการแกไ้ขและการสนบัสนุนการฝึกอบรมในชั้นเรียนของตนเองไดต้ลอดเวลา 
 การพฒันาเน้ือหา ส่ือการเรียนการสอน และชุดค าสั่งในกลุ่มวิชาศึกษาทัว่ไปถือเป็นทางเลือกหน่ึงในการแก้ปัญหา
ดงักล่าวมาแลว้ขา้งตน้ รวมถึงคุณภาพของห้องเรียน ท่ีตอ้งรองรับการสอนเป็นกลุ่ม โดยเฉพาะวิชาท่ีเป็นวิชาบรรยายและปฏิบติั 
เช่น SC60103 การใชโ้ปรแกรมประยุกต์ในองค์กรสมยัใหม่ นักศึกษาจะสามารถเรียนรู้และหยิบสารสนเทศมาปรับเป็นความรู้
ความเขา้ใจใหเ้กิดประโยชน์ สร้างคนรุ่นใหม่ใหเ้ป็น นกัคิด นกัวิเคราะห์ สังเคราะห์ และนกัปฏิบติัท่ีดี และเลือกรับขอ้มูลท่ีสืบคน้
เพ่ือส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดพ้ฒันาบทเรียน e-learning เร่ืองโปรแกรม Excel ท่ีสามารถน ามาใชส้อนไดจ้ริงในลกัษณะบทเรียน 
e-learning เพื่อเป็นการใชเ้ทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีคมนาคม ซ่ึงเป็นเร่ืองส าคญัส าหรับผูท่ี้สนใจสร้างบทเรียน  
e-learning และท าความเขา้ใจในส่วนของการออกแบบ e-learning ใหช้ดัเจนจึงสามารถใช ้e-learning ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และ
ยงัรวบรวมวิธีการออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไวเ้ป็นหมวดหมู่ช่วยให้ง่ายกบัการศึกษา คน้ควา้ อีกทั้ง การวิจยัคร้ังน้ี ยงัเป็น
แนวทางใน การสร้างบทเรียนผา่นระบบ e-learning ในรายวชิาอ่ืนและในสาขาวิชาอ่ืน ๆ ต่อไป 
 

วตัถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อพฒันาและหาประสิทธิภาพบทเรียน e-learning ร่วมกบักิจกรรมเคร่ืองมือในกลุ่ม Education Applications เร่ือง

โปรแกรม Excel ของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 สถาบนัการศึกษาเอกชน 
2. เพ่ือเปรียบเทียบผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนดว้ย e-learning ร่วมกบักิจกรรมเคร่ืองมือในกลุ่ม 

Education Applications ของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 สถาบนัการศึกษาเอกชน 
3. ความพึงพอใจของนกัศึกษา ท่ีมีต่อกิจกรรมเคร่ืองมือในกลุ่ม Education Applications เร่ืองโปรแกรม Excel 



Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 
 11  (January  - April) 104  - 114 (2021)     Vol. 11, No. 1 

107 

  

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภัฏเพชรบุรี ปีที ่11 (ฉบบัที ่1)  มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2564 

ขอบเขตของงานวจิัย 
การวิจยัคร้ังน้ีจดัท าบทเรียน e-learning เฉพาะหน่วยท่ีผูว้ิจยัไดรั้บผิดชอบสอน คือ โปรแกรม Excel นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ปี

การศึกษา 2561 สถาบนัการศึกษาเอกชน ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา SC60103 การใชโ้ปรแกรมประยุกต์ในองค์กรสมยัใหม่ซ่ึงมี 
ขอบเขตประชากร จ านวน 428 คน ใชเ้วลาในการเรียน 2 คร้ัง คร้ังละ 3 ชัว่โมงต่อสัปดาห์  

กลุ่มตวัอยา่งท่ี1(วดัประสิทธิภาพของบทเรียน) 
เป็นนักศึกษาท่ีไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา SC60103 การใช้โปรแกรมประยุกต์ในองค์กรสมยัใหม่ ประจ าปี

การศึกษา 2561 นกัศึกษาชั้นปีท่ี1 และ เป็นนกัศึกษาท่ียงัไม่เคยเรียนเน้ือหาวิชาน้ีมาก่อน อายอุยูร่ะหวา่ง 18-19 ปี โดยมีขนาดกลุ่ม
ทดลองประสิทธิภาพแบบเด่ียว 3 คนในกลุ่มแรก กลุ่มท่ี 2 ประสิทธิภาพแบบกลุ่ม  มีจ านวน 9 คน และกลุ่มท่ี 3ประสิทธิภาพ
ภาคสนาม  มีจ านวน 20 คน ท าการทดสอบก่อนเรียน เรียนเน้ือหาท าแบบฝึกหดั และทดสอบหลงัเรียน  

กลุ่มตวัอยา่งท่ี2 (วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน) 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา SC60103 การใชโ้ปรแกรมประยกุตใ์นองคก์ร

สมยัใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561 นักศึกษาชั้นปีท่ี1 จ านวน 30 คนผูว้ิจยัใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบ
เจาะจง ( Purposive  sampling ) เป็นการเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยพิจารณาจากการตดัสินใจของผูว้ิจยั การเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบ
เจาะจงตอ้งอาศยัความรอบรู้ ความช านาญและประสบการณ์ในเร่ืองนั้นๆของผูท้  าวิจยั การเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบน้ีมีช่ือเรียกอีก
อยา่งวา่ Judgement sampling 

 

วธีิด าเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 1 เป็นขั้นเตรียมการ โดยผูว้ิจยั ศึกษาคน้ควา้เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการวิจยัเพ่ือสังเคราะห์ให้
ไดอ้งคค์วามรู้ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยั เพื่อสรุปให้เห็นภาพของ แนวคิด หลกัการ กระบวนการ วิธีการเก่ียวกบัการพฒันา
บทเรียน e-learning  ร่วมกบักิจกรรมเคร่ืองมือในกลุ่ม Education Applications เร่ืองโปรแกรม Excel ส าหรับ นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 
สถาบนัการศึกษาเอกชน ผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาวิเคราะห์เน้ือหาเป็นเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา
บทเรียน e-learning และสืบคน้จากอินเทอร์เน็ต 
 ขั้นตอนที่ 2 พฒันาบทเรียน e-learning  ร่วมกบักิจกรรมเคร่ืองมือในกลุ่ม Education Applications เร่ืองโปรแกรม Excel 
ของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 สถาบนัการศึกษาเอกชน โดยศึกษาและวิเคราะห์เน้ือหา วตัถุประสงค์ มาออกแบบบทเรียน น าบทเรียนท่ี
สร้างเสร็จแลว้ ไปให้ท่ีปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญ  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพของบทเรียน โดยน าบทเรียนท่ีไดรั้บการปรับปรุง
จากผูเ้ช่ียวชาญไปทดลองกบักลุ่มท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่งเพ่ือหาประสิทธิภาพโดยตั้งค่าเป้าหมาย E1/E2  โดยตั้งค่า
เป้าหมาย E1 = 80 และ E2 = 80 ของบทเรียนผ่านระบบ e-learning โดยเป็นนกัศึกษาท่ียงัไม่เคยเรียนเน้ือหาวิชาน้ีมาก่อน โดยมี
ขนาดกลุ่มทดลอง 3 คนในกลุ่มแรก กลุ่มท่ี 2 มีจ านวน 9 คน และกลุ่มท่ี 3 มีจ านวน 20 คน ท าการทดสอบก่อนเรียน เรียนเน้ือหาท า
แบบฝึกหดั และทดสอบหลงัเรียน น าผลท่ีไดจ้ากการทดลองมาปรับปรุงแกไ้ข  
 ขั้นตอนที ่3 การตรวจสอบคุณภาพ ในการประเมินบทเรียน e-learning เร่ืองโปรแกรม Excel ไดมี้ขั้นตอนในการประเมิน
ดงัต่อไปน้ี 
 1) น าแบบประเมินบทเรียนระบบ e-learning เร่ืองโปรแกรม Excel ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญดา้นความเหมาะสมของเน้ือหา 
จ านวน 3 ท่าน ขั้นตอนการเรียนการสอนโดยใชร้ะบบ e-learning จ านวน 3 ท่าน และ ดา้นศิลปะ จ านวน 3 ท่าน  
 2) น าค่าท่ีไดจ้ากการประเมิน มาวเิคราะห์ แลว้น าไปแกไ้ข ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 
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 ขั้นตอนที่ 4 สร้างแบบประเมินรูปแบบกิจกรรมเคร่ืองมือในกลุ่ม Education Applications เร่ืองโปรแกรม Excel ส าหรับ
นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 สถาบนัการศึกษาเอกชน น าไปใหผู้เ้ช่ียวชาญประเมินความเหมาะสมของกิจกรรม จ านวน 9 ท่าน ของลว้น สาย
ยศ และองัคณา สายยศ [2] 
 ขั้นตอนที ่5 การสร้างแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเคร่ืองมือท่ีเกบ็รวบรวมขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ี คือ แบบทดสอบก่อน
เรียน และแบบทดสอบหลงัเรียน วิชา SC601103 การใชโ้ปรแกรมประยกุตใ์นองคก์รสมยัใหม่ 

1) ศึกษาวธีิการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
2) น าผลจากการวิเคราะห์เน้ือหาวิชา SC60103 การใชโ้ปรแกรมประยกุตใ์นองคก์รสมยัใหม่ มาสร้างแบบวดัผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน เร่ืองโปรแกรม Excel ส าหรับ นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 โดยสร้างเป็นแบบทดสอบแบบปรนัยมี  5 ตัวเลือก ท่ีแต่ละ 
ขอ้มีค าตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงค าตอบเดียวใหค้รอบคลุมเน้ือหาและวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมทั้งหมด 1 ฉบบั จ านวน 60 ขอ้  

3) น าแบบทดสอบไปให้ผูเ้ช่ียวชาญเน้ือหาตรวจสอบพิจารณาความตรงของเน้ือหา (Content validity) กบัขอ้สอบโดย
วิเคราะห์ค่าดชันีความถูกตอ้งระหว่างขอ้สอบกบัวตัถุประสงค์ IOC แลว้ผูว้ิจยัเลือกแบบทดสอบท่ีมีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.5  
ข้ึนไปตามหลกัการจดัและประเมินผลของ บุญเชิด ภิญโญอนนัตพงษ ์[3] 

4) น าแบบทดสอบไปทดสอบกบันักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 สถาบนัการศึกษาเอกชน ท่ีเคยเรียน 
SC60103 การใชโ้ปรแกรมประยุกตใ์นองคก์รสมยัใหม่ จ านวน 50 คน ตรวจให้คะแนน โดยให้ขอ้ท่ีตอบถูกได ้1 คะแนน ขอ้ท่ี
ตอบผดิได ้0 คะแนน 

5) น าผลท่ีไดจ้ากการทดสอบมาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ  านาจจ าแนกของแบบทดสอบเป็นรายขอ้ (r)  
ท าการคดัเลือกขอ้สอบ ซ่ึงไดค้่าความยากง่ายระหวา่ง .20 - .80 และค่าอ  านาจจ าแนก .20 ข้ึนไป 

6) คดัเลือกแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผา่นการหาค่าความยากง่าย และค่าอ  านาจจ าแนกของขอ้สอบแลว้ท่ี
มีคุณภาพตามเกณฑ์และตรงตามเน้ือหาและวตัถุประสงค์ท่ีตั้ งไวจ้  านวน 40 ข้อ เพ่ือน ามาเป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและ
แบบทดสอบหลงัเรียนโดยมีการสลบัขอ้ค าถามและสลบัตวัเลือกในขอ้เดียวกนัไวใ้นแต่ละชุด 

7) ค  านวณหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบโดยใชแ้นวทางของ พิชิต ฤทธ์ิจรูญ [4] สูตร KR-20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน
(Kuder-Richardson)  

8) น าขอ้สอบท่ีผา่นขั้นตอนทั้งหมดไปใชใ้นการทดลองจริง 
ขั้นตอนที่ 6 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการน าบทเรียน e-learning ร่วมกบักิจกรรมเคร่ืองมือใน

กลุ่ม Education Applications เร่ืองโปรแกรม Excel ท่ีไดป้ระสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 ไปทดลองเรียนกบัผูเ้รียนจ านวน 30 คน 
เพ่ือหาความแตกต่างของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คือ ก่อนเรียน และหลงัเรียน จากการท าวิเคราะห์ความยากง่ายและอ านาจจ าแนก
ของแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนพบว่า แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนั้นมีระดบัความยากง่ายอยูใ่นเกณฑ ์.20 - .80 และค่า
จ าแนกของขอ้สอบ .20 ข้ึนไปจ านวน 40 ขอ้ และแบบทดสอบมีค่าความช่ือมัน่ตาม KR20ใน ในระดบั 0.85 

 

ผลการวจิัย 
ขั้นตอนที่ 1การประเมนิคุณภาพบทเรียน e-learning เร่ืองโปรแกรม Excel ส าหรับ นักศึกษาช้ันปีที ่1 สถาบันการศึกษาเอกชน 
 ผูว้ิจยัไดส้ร้างบทเรียน e-learning เร่ืองโปรแกรม Excel ส าหรับ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 สถาบนัการศึกษาเอกชนโดยน าเน้ือหา
บทเรียนท่ีผลิตข้ึน เข้าไวใ้นระบบ e-learning ของสถาบันฯ แล้วน าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญด้านการออกแบบบทเรียน  e-learning  
ดา้นเน้ือหา และดา้นศิลปะ ดา้นละ 3 ท่าน ประเมินคุณภาพของบทเรียน ดงัตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียน e-learning ตามความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

ดา้น การประเมินคุณภาพบทเรียนผา่นเวบ็ ค่าเฉล่ียของการประเมินเวบ็เพจ ระดบัความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

1 
2 
3 

ดา้นการออกแบบบทเรียน 
ดา้นเน้ือหา 
ดา้นศิลปะ 

4.5     
4.4     
4.5 

ดีมาก 
ดี 

ดีมาก 
 เฉล่ีย 4.5 ดีมาก 

 

 จากตารางท่ี 1 แสดงวา่บทเรียน e-learning ท่ีพฒันาข้ึนมีคุณภาพอยูใ่นระดบั ดีมาก โดยเฉล่ียท่ี 4.5 
 

ขั้นตอนที่  2 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพบทเรียน e-learning ร่วมกับกิจกรรมเคร่ืองมือในกลุ่ม  Education Applications  
เร่ืองโปรแกรม Excel ส าหรับ นักศึกษาช้ันปีที 1 สถาบันการศึกษาเอกชน 
 จากการท่ีผูว้ิจยัไดส้ร้างบทเรียน e-learning  ร่วมกบักิจกรรมเคร่ืองมือในกลุ่ม Education Applications เร่ืองโปรแกรม 
Excel ส าหรับ นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 สถาบนัการศึกษาเอกชน เพ่ือใช้ส าหรับในการท าการทดลองคร้ังน้ีและไดน้ าไปใช้กบักลุ่ม
ตวัอยา่งดงัน้ี  
 1. ขั้นการทดลองตัวต่อตัว จากการทดลองตวัต่อตวั ผูท้  าการวิจัยได้น านักศึกษาท่ีไม่เคยผ่านการเรียนการสอนใน   
เร่ืองโปรแกรม Excel มาก่อน และไม่ไดอ้ยูใ่นกลุ่มตวัอยา่ง มาท าการทดลองในแต่ละคร้ัง ไดผ้ลทดลองตามตารางท่ี 2 
ตารางที ่2 ประสิทธิภาพจากการทดลองบทเรียน e-learning เร่ืองโปรแกรม Excel โดยใชน้กัศึกษา จ านวน 3 คน 

การทดลองหาประสิทธิภาพบทเรียน e-learning   N E1 E2 E1 / E2 

 3 75.3 77.8 75.3/77.8 
 

 จากตารางท่ี 2 ท าใหพ้บวา่มีส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงดงัน้ี 
1. เน้ือหาบทเรียนมีขอ้มูลซ ้ ากนัเกินไป ท าใหผู้เ้รียนใชเ้วลามากในการอ่าน 
2. การเขา้ถึงบทเรียนท าไดล้  าบาก มีหลายขั้นตอน 

2. ขั้นการทดลองกลุ่มย่อย การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียน e-learning เพื่อให้ไดผ้ลประสิทธิภาพ E1/E2  
โดยตั้งค่าเป้าหมาย E1=80 และ E2=80 โดยเลือกใชน้กัศึกษาท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 9 คน ไดผ้ลการทดลองดงัตารางท่ี 3 
ตารางที ่3 ประสิทธิภาพจากการทดลองบทเรียน e-learning เร่ือง โปรแกรม Excel โดยใชน้กัศึกษา จ านวน 9 คน 

การทดลองหาประสิทธิภาพบทเรียน e-learning   N E1 E2 E1 / E2 

 9 78.8 79.3 78.8/79.3 
 

 จากตารางท่ี 3 จะเห็นไดว้่าการทดลองของกลุ่มยอ่ย ท่ีใชน้กัศึกษาจ านวน 9 คน ยงัต ่ากว่าเกณฑ์ E1/E2 จึงควรปรับปรุง
บทเรียนใหมี้ความเขา้ใจง่ายข้ึน ขั้นตอนวธีิการท าไม่ควรสลบัซ ้ าซอ้นกนัมากเกินไป  
 3. ขั้นทดลองภาคสนาม การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพบทเรียน e-learning เพื่อให้ไดผ้ลประสิทธิภาพ E1/E2โดยตั้งค่า
เป้าหมาย E1=80 และ E2=80 โดยเลือกใชน้กัศึกษาท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 20 คน ไดผ้ลการทดลองดงัตารางท่ี 4 
ตารางที ่4 ประสิทธิภาพจากการทดลองบทเรียน e-learning เร่ือง โปรแกรม Excel โดยใชน้กัศึกษา จ านวน 20 คน 

การทดลองหาประสิทธิภาพบทเรียน e-learning   N E1 E2 E1 / E2 

 20 81.5 82.3 81.5/82.5 
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 จากตารางท่ี 4 จะเห็นได้ว่าการทดลองของกลุ่มภาคสนาม ท่ีใช้นักศึกษาจ านวน 20 คน ได้ค่าประสิทธิภาพของ
แบบฝึกหดัระหวา่งเรียนและแบบทดสอบหลงัเรียน  E1/E2 ตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้
ขั้นตอนที่ 3 การวเิคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียน – หลงัเรียน และความคดิเห็นของผู้เรียน 
 ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการน าบทเรียน e-learning  ร่วมกบักิจกรรมเคร่ืองมือในกลุ่ม Education Applications เร่ืองโปรแกรม 
Excel ท่ีไดป้ระสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 ไปทดลองเรียนกบัผูเ้รียนจ านวน 30 คน เพ่ือหาความแตกต่างของผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน คือ ก่อนเรียน และหลงัเรียน  
 จากการวิเคราะห์ความยากง่ายและอ านาจจ าแนกของแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนพบวา่ แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนนั้นมีระดบัความยากง่ายอยูใ่นเกณฑ ์.20 - .80 และค่าจ าแนกของขอ้สอบ .20 ข้ึนไปจ านวน 40 ขอ้ และแบบทดสอบมีค่าความ
เช่ือมัน่ตาม KR20 ในระดบั 0.85 โดยไดผ้ลทดลองดงัตารางท่ี 5 
 

ตารางที ่5 ผลการทดสอบความแตกต่างระหวา่งคะแนนก่อนเรียน และหลงัเรียน บทเรียน e-learning เร่ือง โปรแกรม Excel 

 

ตารางที ่6 แสดงผลการศึกษาบทเรียน e-learning เร่ือง โปรแกรม Excel ก่อนเรียน และหลงัเรียน  

 Paired Differences 

t df Sig. 
Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 
Post_test 
Pre_test 

6.466 2.417 .441 5.564 7.369 14.652 29 .000 

 จากตารางท่ี 5-6 การวิเคราะห์ผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม SPSS for Windows ในการค านวนค่า Paired Samples  t – test 
พบวา่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของบทเรียน e-learning เร่ืองโปรแกรม Excel มีคะแนนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน โดยมีค่าคะแนน
ก่อนเรียน x̅ = 25.5667 คะแนนหลังเรียน x̅ = 32.0333 และมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสติถิอยู่ท่ีระดับ 0.05  
โดยมีคะแนนหลงัเรียนมากกวา่ก่อนเรียนอยูท่ี่ 6.466 คะแนน มีค่าSD.อยูท่ี่ 2.417 จากคะแนนเตม็ทั้งหมด 40 คะแนน 
 

ขั้นตอนที่ 4 ความพึงพอใจต่อบทเรียน e-learning  ร่วมกับกิจกรรมเคร่ืองมือในกลุ่ม Education Applications เร่ืองโปรแกรม 
Excel ต่อการเรียนการสอน 
 จากการทดลองในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบสอบถามข้ึนเพ่ือวดัความพึงพอใจของนักศึกษา ท่ีมีต่อการเรียนการสอน  
ของบทเรียน e-learning  ร่วมกบักิจกรรมเคร่ืองมือในกลุ่ม Education Applications เร่ืองโปรแกรมExcel  
 
 
 
 
 

การทดสอบ N คะแนนเตม็ x̅  S.D. t Sig 

ก่อนเรียน 30 40 25.5667 3.0364 14.652 0.0000 

หลงัเรียน 30 40 32.0333 2.3994   
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ตารางที่ 7 แปลผลความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อบทเรียน e-learning  ร่วมกบักิจกรรมเคร่ืองมือในกลุ่ม Education Applications 
เร่ืองโปรแกรม Excel ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี1 สถาบนัการศึกษาเอกชน 

ดา้น รายการประเมิน X  S.D แปลผล 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

กิจกรรมมีความน่าสนใจ 
ภาพประกอบมีความคมชดั 
ค าถามเขา้ใจง่าย 
ขนาดตวัอกัษรอ่านง่าย 
ผูเ้รียนมีปฎิสัมพนัธ์กบักิจกรรม 
ภาพมีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 
สามารถทบทวนกิจกรรมไดต้ามตอ้งการ 
สามารถท ากิจกรรมไดโ้ดยไม่จ ากดัสถานท่ี 
ผูเ้รียนไดรั้บความรู้และความสนุกสนาน 
Education Applications สามารถเขา้ใชง้านไดง่้าย 
ช่วยในเร่ืองความจ ามากยิง่ข้ึน 
เกมส์ใน Education Applications มีความน่าสนใจ 

    4.36 
    4.50 
    4.03 
    4.13 
    4.22 
    4.36 
    4.39 
    3.98 
    4.23 
    4.22 
    4.00 
    4.22 

0.66 
0.66 
0.69 
0.64 
0,61 
0.62 
0.77 
0.71 
0.55 
0.64 
0.66 
0.64 

พึงพอใจมาก 
พึงพอใจมาก 
พึงพอใจมาก 
พึงพอใจมาก 
พึงพอใจมาก 
พึงพอใจมาก 
พึงพอใจมาก 
พึงพอใจมาก 
พึงพอใจมาก 
พึงพอใจมาก 
พึงพอใจมาก 
พึงพอใจมาก 

 ค่าเฉล่ีย 4.22 0.66 พึงพอใจมาก 
 

 จากตารางท่ี 7 แสดงให้รู้ว่า ผูเ้รียนระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 1 ท่ีร่วมกิจกรรมเคร่ืองมือในกลุ่ม Education Applications 
เร่ือง โปรแกรม Excel โดยรวมอยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก และมีคะแนนสูงสุดในดา้น ภาพประกอบมีความคมชดั 4.50 ปกติไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ 
 

อภิปรายผล 
ในการพฒันาบทเรียน e-learning ร่วมกับกิจกรรมเคร่ืองมือในกลุ่ม Education Applications เร่ืองโปรแกรม Excel  

ซ่ึงผูว้ิจยัไดศึ้กษาจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบับทเรียน e-learning ทั้งในดา้นรูปแบบ ความหมาย คุณลกัษณะ เพื่อท่ีจะน าบทเรียน  
e-learning ร่วมกบักิจกรรมเคร่ืองมือในกลุ่ม Education Applications ไปปรับใชก้นัทุกรายวิชาในส านกัศึกษาทัว่ไป จึงช่วยท าให้
นกัศึกษาสามารถเขา้ถึงบทเรียนและสามารถเขา้มาเรียนรู้เพ่ิมเติมไดทุ้กเวลา นอกจากน้ียงัลดเวลาในการบริหารจดัการ การเรียน
การสอนและเปิดใหผู้เ้รียนมีประสบการณ์ตรงกบัแหล่งขอ้มูลท่ีมีอยา่งมากมายและเป็นปัจจุบนั ดงัรูปแบบของบทเรียน e- learning 
ของ ภาสกร เรืองรอง และคณะ [5] กล่าววา่ ลกัษณะการเรียนในศตวรรษท่ี 21 มีแนวโนม้เป็นรูปแบบการเรียนรู้ดว้ยตนเองผา่นส่ือ
อุปกรณ์แบบพกพามากข้ึนโดยผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดทุ้กท่ี ทุกเวลาทั้งการเรียนแบบออนไลน์ โดยเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต และ 
แบบออฟไลน์จากบทเรียนส าเร็จรูปท่ีบรรจุอยูใ่นแท็บเล็ตซ่ึงเป็นอุปกรณ์พกพาสามารถช่วยพฒันาความรู้ของผูเ้รียนไดดี้ระดบั
หน่ึงแต่ทุกฝ่ายตอ้งตระหนกัถึงผลกระทบเชิงลบท่ีอาจเกิดข้ึนตามมาดว้ย ทุกปัญหาและอุปสรรคจะตอ้งไดรั้บการแกไ้ขในทุกมิติ 
เพ่ือให้การจัดการศึกษาร่วมกับแท็บเล็ตอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล และบรรลุวตัถุประสงค์ตามหลักสูตรของ
สถาบนัการศึกษา ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดน้ าความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความสอดคลอ้งกนั และอยูใ่นระดบัมากข้ึนไปน ามาสรุป
แนวการผลิตบทเรียน ออกเป็น 4 ขั้นตอนดงัน้ี 
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การประเมนิคุณภาพบทเรียน e-learning เร่ืองโปรแกรม Excel ร่วมกบักจิกรรมเคร่ืองมือในกลุ่ม Education Applications ส าหรับ
นักศึกษาช้ันปีที่ 1 สถาบันการศึกษาเอกชน  
 การประเมินคุณภาพบทเรียนจากผูเ้ช่ียวชาญ ทั้ง 9 ท่านไดผ้ลจากการประเมินคุณภาพบทเรียนอยูใ่นระดบัดี โดยมีค่าเฉล่ีย
อยู่ท่ี 4.5 มีการแบ่งออกเป็น 3 ดา้นคือ ดา้นการออกแบบบทเรียนค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.5 ดา้นเน้ือหาค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.4 และดา้นศิลปะ
ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.5 ซ่ึงหมายความวา่บทเรียน e-learning เร่ือง โปรแกรม Excel มีคุณภาพสามารถน าไปใชใ้นระบบการเรียนการสอน
ได ้ซ่ึงผูว้จิยัไดศึ้กษาจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบับทเรียน e-learning และน าผลจากการประเมินคุณภาพบทเรียนจากผูเ้ช่ียวชาญมาใช้
ในการสร้างและพฒันาบทเรียน รวมทั้งมีการเพ่ิมเติมกิจกรรมเคร่ืองมือในกลุ่ม Education Applications เพื่อใหผู้เ้รียนมีความสนุก
กบัการเรียนการสอนท าใหไ้ม่รู้สึกเบ่ือและยงัช่วยในเร่ืองของความจ าอีกดว้ย อีกทั้งยงัมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยั จินตวีร์ คลา้ย
สังข ์และประกอบ กรณีกิจ [6] การพฒันารูปแบบ e-learning แบบผสมผสานโดยใชบ้นัทึกสะทอ้นการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพนัธ์
ออนไลน์ท่ีส่งเสริมความใฝ่รู้และความคงทนในการจ าของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั การวิจยัคร้ังน้ีมี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาผล และน าเสนอรูปแบบอีเลิร์นนิงแบบผสมผสานโดยใช้บนัทึกสะทอ้นการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพนัธ์
ออนไลน์ท่ีส่งเสริมความใฝ่รู้และความคงทนในการจ าของนกัศึกษาคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และยงัสอดคลอ้งกบั 
Serevina [7] การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงผลการเรียนรู้ดว้ยตนเองของผูเ้รียนในวิชากลศาสตร์โดยใช ้e-learning 
วิธีการวิจยัท่ีใชคื้อการวิจยัเชิงปฏิบติัการ Miles and Huberman การวิจยัในคร้ังน้ีมีนกัเรียน 31 คน ในโปรแกรมการศึกษาฟิสิกส์
ของมหาวิทยาลยัแห่งรัฐจาการ์ตา เคร่ืองมือวิจัยใช้ค  าถามแบบปรนัยและแบบสอบถามผูเ้รียนด้วยตนเอง ผลการวิจัยพบว่า
ประสิทธิผลของการเรียนรู้อิเลก็ทรอนิกส์เร่ืองวิชากลศาสตร์ไดรั้บ N-gain เท่ากบั 0.818 ดงันั้นมนัจึงอยูใ่นประเภทท่ีสูงมากและมี
คะแนนการเรียนรู้ดว้ยตนเองเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ีผลลพัธ์ของแบบสอบถามการเรียนรู้แบบก ากบัตนเองถูกแสดงตามลกัษณะของ
ความคิดริเร่ิมท่ีมีคะแนน 85% ดา้นความพยายามของตวัเองท่ีมีคะแนน 88% และดา้นความรับผิดชอบท่ีมีคะแนน 97% ผล
การศึกษาคร้ังน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงการปรับปรุงผลการเรียนรู้ดว้ยตนเองของนกัเรียนในวิชากลศาสตร์โดยใช ้e-learning ดงันั้นผูว้ิจยั
จึงไดพ้ฒันาและปรับปรุงบทเรียนจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งและค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ ท าให้บทเรียนท่ีสร้างข้ึนมีคุณภาพตาม
เกณฑท่ี์ตั้งไว ้
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพบทเรียน e-learning  ร่วมกบักจิกรรมเคร่ืองมือในกลุ่ม Education Applications เร่ืองโปรแกรม Excel 
ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที ่1 สถาบันการศึกษาเอกชน 
 การหาประสิทธิภาพของบทเรียน e-learning เร่ืองโปรแกรม Excel ในขั้นการทดลองทั้ง 3 ขั้นตอน คือแบบหน่ึงต่อหน่ึง
ไดผ้ลการทดลอง 75.3/77.8 แบบกลุ่มยอ่ยไดผ้ลการทดลอง 78.8/79.3  และแบบภาคสนามไดผ้ลการทดลอง 81.5/82.5 พบวา่การ
สร้างบทเรียน e-learning เร่ือง โปรแกรม Excel ผูว้ิจยัมีการพฒันาบทเรียนและปรับปรุงตามขั้นตอน จึงท าให้มีประสิทธิภาพตาม
ค่าเป้าหมาย ท่ีก าหนดไวคื้อ E1/E2 ก าหนดเป้าหมาย E1 = 80 / E2 = 80 โดยบทเรียนท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพ 81.5/82.5 ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลวจิยัของ สรรเสริญ เลาหสถิตย ์[8] จากการประเมินผลดา้นไวยากรณ์ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั 
ของกลุ่มทดลองทั้ง 4 กลุ่ม หลงัการใชแ้อปพลิเคชนั การเรียนไวยากรณ์ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารผา่นบทสนทนาในสถานการณ์
ต่าง ๆ ดว้ยการ์ตูนเคล่ือนไหว และการประเมินค่าความรู้ คะแนนเพ่ิมสัมพทัธ์ของกลุ่มทดลองทั้ง 4 กลุ่ม สามารถสรุปไดว้า่แอป
พลิเคชนั การเรียนไวยากรณ์ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารผา่นบทสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ดว้ยการ์ตูนเคล่ือนไหว ท่ีพฒันาข้ึน
น้ีสามารถน าไปใชเ้พ่ือพฒันาความรู้ความสามารถในการใชไ้วยากรณ์ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารของผูเ้รียนไดดี้ โดยเฉพาะ
ผูเ้รียนท่ีเป็นนักเรียน ส่วนผูเ้รียนท่ีอยู่ในระดบัอุดมศึกษาหรือมากกว่านั้น ควรมีการปรับปรุงรูปลกัษณ์ของตวัการ์ตูนเพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัความสนใจของผูเ้รียนในกลุ่มน้ี 
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การวเิคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียน – หลงัเรียน และความคดิเห็นของผู้เรียน 
 การวิเคราะห์เปรียบเทียบหาค่าความแตกต่างของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน พบว่าคะแนน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียนแตกต่างกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
ไดผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนเฉล่ีย 6.467 คะแนน และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐานเท่ากบั 2.417 คะแนน 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้แสดงให้เห็นว่าบทเรียน e-learning ท่ีสร้างและพฒันาข้ึนมาเป็นส่ือการเรียนการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมท่ีจะเป็นส่ือการเรียนการสอน คะแนนจากการทดลองผูว้ิจยัจะเป็นผูเ้ก็บรวบรวมคะแนนทั้งหมดทั้งจาก
แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลงัเรียนเพ่ือน าไปศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และผลจากการวิจยัใน
คร้ังน้ียงัสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ เสกสรร สายสีสด [9] ไดท้  าการศึกษาการพฒันารูปแบบระบบการเรียนการสอนโดยใช้
อินเทอร์เน็ตส าหรับสถาบนัราชภฏั ส าหรับผลการวิจยัพบวา่ การหาประสิทธิภาพเวบ็เพจบทเรียนผา่นอินเทอร์เน็ต รายวิชาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจดัการ ท่ีพฒันาข้ึนมามีประสิทธิภาพมีค่าเท่ากบั 84.44/82 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดไว ้ผลการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน พบวา่การเรียนหลงัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 และยงัสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ น ้ ามนต ์เรืองฤทธ์ิ [10] ไดท้  าการศึกษาการพฒันาบทเรียนผา่นเวบ็วิชา
เทคโนโลยีการถ่ายภาพเร่ือง กลอ้งถ่ายภาพและอุปกรณ์ในการถ่ายภาพส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาควิชาเทคโนโลยีทาง
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา พบว่าคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลงัเรียนแตกต่างกบัก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยบทเรียนท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพ 81.8/80 

ความพงึพอใจต่อบทเรียน e-learning  ร่วมกบักจิกรรมเคร่ืองมือในกลุ่ม Education Applications เร่ืองโปรแกรม Excel ต่อการ
เรียนการสอน 
 จากการสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อกิจกรรมเคร่ืองมือในกลุ่ม Education Applications เร่ืองโปรแกรม Excel โดยเม่ือ
เรียนเสร็จแต่ละหัวขอ้ จะมีกิจกรรมเล่นเกมส์ ตอบค าถามจาก Kahoot พบว่าผูเ้รียนมีความพึงพอใจในระดบัพอใจมาก ซ่ึงไดค้่า
รวมเฉล่ีย 4.22 เป็นไปตามความมุ่งหมายของการวิจยั ส่วนหัวขอ้ท่ีไดค้ะแนนความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ภาพประกอบมีความ
คมชดั 4.50 และหวัขอ้ท่ีไดค้ะแนนนอ้ยท่ีสุดคือ สามารถท ากิจกรรมไดโ้ดยไม่จ ากดัสถานท่ี 3.98 ซ่ึงความพึงพอใจโดยรวมในการ
เรียนการสอนแบบ e-learning สามารถให้นกัศึกษาเขา้ไปศึกษาเน้ือหาล่วงหนา้ไดแ้ละสามารถเรียนไดโ้ดยไม่จ ากดัเวลา สถานท่ี 
ท าให้นกัศึกษาไม่เครียด ก่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อตนเองสูงข้ึน อีกทั้งยงัสามารถเขา้ไปทบทวนบทเรียนไดต้ามตอ้งการ และ
สามารถติดต่อกบัผูส้อนไดส้ะดวกข้ึนและยงัช่วยให้นักศึกษาเพ่ิมความจ ามากยิ่งข้ึนในระหว่างท่ีท ากิจกรรมเคร่ืองมือในกลุ่ม 
Education Applications  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั จตุรงค์ ตรีรัตน์ [11] บทเรียนอีเลิร์นนิง มีการน าเสนอท่ีน่าสนใจ ซ่ึงประกอบด้วย
ขอ้ความ ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว มีการออกแบบกิจกรรม ซ่ึงผูเ้รียนสามารถโตต้อบหรือส่ือสารกบับทเรียน เพ่ือศึกษาเน้ือหา
รวมทั้งมีแบบฝึกหัดและแบบทดสอบพร้อมเฉลยให้ผูเ้รียนสามารถตรวจสอบความเขา้ใจไดท้นัที มีการส่ือสารระหวา่งผูส้อนกบั
ผูเ้รียนในลกัษณะการใชก้ระดานแสดงความคิดเห็น (Web-Board) และส่วนผูเ้รียนกบัผูเ้รียนมีการติดต่อส่ือสารในลกัษณะการใช้
กระดานแสดงความคิดเห็น (Web-Board) และการใช้ห้องสนทนา (Chat-Room) โดยผ่านระบบการส่ือสารบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตและยงัสอดคลอ้งกบั Chen , Harold [12] การศึกษาคร้ังน้ีใชท้ฤษฎีความคาดหวงัในการทดลองเพ่ืออธิบายแรงจูงใจ
ของนกัศึกษาในการใช ้e-learning ขอ้มูลท่ีรวบรวมจากนกัศึกษาทั้งหมด 173 คนท่ีมีการเปิดใชห้อ้งเรียนร่วมกบั e-learning แนะน า
วา่ทฤษฎีความคาดหวงันั้นเหมาะสมส าหรับการประเมินและท าความเขา้ใจแรงจูงใจของนกัเรียนในการน า e-learning มาใช ้โดย
เฉล่ียแลว้นกัศึกษาถือว่าการไดรั้บขอ้มูลเป็นผลลพัธ์ท่ีน่าสนใจท่ีสุดของเทคโนโลยี e-learning นอกจากน้ีหลกัฐานเชิงประจกัษ์
แสดงให้เห็นวา่การยอมรับเทคโนโลยี e-learning มีแนวโนม้ท่ีจะประสบความส าเร็จมากกว่า 1) เม่ือนกัเรียนรับรู้เทคโนโลยีเพื่อ
ประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของพวกเขาและ 2) เม่ือนกัเรียนรับรู้วา่ความพยายามท่ีสมเหตุสมผลจะท าใหเ้กิดการยอมรับท่ีเหมาะสม 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1) คุณภาพการบริการทางอิเลก็ทรอนิกส์ของผูจ้  าหน่ายสินคา้ออนไลน์ตามการรับรู้ของลูกคา้

ในจงัหวดัเพชรบุรีและจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  2) ความภกัดีของลูกคา้ในจงัหวดัเพชรบุรีและจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ท่ีซ้ือสินคา้จากผู ้
จ  าหน่ายสินคา้ออนไลน์ และ 3) อิทธิพลของคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของผูจ้  าหน่ายสินคา้ออนไลน์ท่ีส่งผลต่อความภกัดีของ
ลูกค้าในจังหวดัเพชรบุรีและจังหวดัประจวบคีรีขันธ์  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ ลูกค้าทั่วไปในจังหวดัเพชรบุรีและจังหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ท่ีใชบ้ริการซ้ือสินคา้ทางอิเลก็ทรอนิกส์ของผูจ้  าหน่ายสินคา้ออนไลน์ จ านวน 385 คน ผา่นทางแบบสอบถามทางออนไลน์ 
โดยความเช่ือมัน่แบบสอบถามทั้งฉบบั เท่ากบั 0.95 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

ผลการวิจยัพบว่า 1) คุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของผูจ้  าหน่ายสินคา้ออนไลน์โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือ
พิจารณารายดา้นทั้ง 8 ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การสร้างบริการให้เป็นรูปธรรม รองลงมา คือ การตอบสนองลูกคา้ ความพร้อมของระบบ 
การออกแบบเวบ็ไซต ์ความมัน่ใจ/ไวว้างใจ ความมัน่คงปลอดภยั ความเป็นส่วนตวั และความน่าเช่ือถือ ตามล าดบั 2) ความภกัดีของลูกคา้อยู่
ในระดบัมากท่ีสุด 3) ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของปัจจยัคุณภาพการบริการทางอิเลก็ทรอนิกส์ของผูจ้  าหน่ายสินคา้ออนไลน์ท่ีมีต่อ
ความภกัดีของลูกคา้ในจงัหวดัเพชรบุรีและจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  พบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความภกัดีของลูกคา้ มี 5 ดา้น ไดแ้ก่ 
ความมัน่ใจ/ไวว้างใจ  การออกแบบเวบ็ไซต ์ความพร้อมของระบบ การสร้างบริการใหเ้ป็นรูปธรรม และการตอบสนองลูกคา้ โดยมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีอ านาจพยากรณ์ไดร้้อยละ 79.50 
 

ค าส าคญั : คุณภาพการบริการ อิเลก็ทรอนิกส์  ความภกัดี 
 

Abstract  
This research aimed to study 1) electronic service quality of online retailer according to customer perceptions in Phetchaburi and 

Prachuap Khiri Khan Provinces, 2) loyalty of customers in Phetchaburi and Prachuap Khiri Khan provinces who purchased products from 
online retailer, and 3) influence of electronic service quality of online retailer on customer loyalty in Phetchaburi and Prachuap Khiri Khan 
provinces. The sample in the research was general customers in Phetchaburi and Prachuap Khiri Khan provinces who used the electronic 
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shopping of 385 samples via an online questionnaire. The reliability of the questionnaire was 0.95. The statistics used in data analysis were 
frequency, percentage, mean, standard deviation and multiple regression analysis. 

The results of the research showed that 1) overall electronic service quality was at the highest level. When considering each of 
the 8 areas was tangible, followed by responsiveness, system availability, website design, confidence/trust, security, privacy and reliability, 
respectively, 2) overall customer loyalty was the highest, and 3) the results of the multiple regression analysis of electronic service quality 
factors of online retailer on customer loyalty in Phetchaburi and Prachuap Khiri Khan Province found that there were 5 factors that positively 
influence on customer loyalty as follows: confidence/trust, website design, system availability tangible and responsiveness with statistical 
significance at level 0.05 and has predictive power of 79.50%. 

 

Keywords : Service Quality, Electronic,  Loyalty 
 
 

บทน า   
โลกของอุตสาหกรรมก าลงัเขา้สู่การปฏิวติัคร้ังใหม่ท่ีเรียกวา่ อุตสาหกรรม 4.0 ท าใหห้ลายประเทศต่ืนตวักบัผลกระทบท่ี

จะเกิดข้ึนตามมาเน่ืองจากในปัจจุบนัทุกประเทศมีการเช่ือมต่อกนัอยา่งไร้พรมแดนในทุกมิติ ทั้งดา้นทางการคา้ ดา้นการพฒันา
โครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม ทั้งน้ีย่อมเกิดการแข่งขนักนัสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง ประเทศไทยจึงจ าเป็นตอ้งพฒันาปรับตวัสู่การ
พฒันาในยุคของอุตสาหกรรม 4.0  เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนักบัประเทศอ่ืน [1] ผูป้ระกอบการไดน้ ารูปแบบการพาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic commerce) เขา้มาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานของธุรกิจมากข้ึน เน่ืองจากเป็นการเพ่ิมช่อง
ทางการจ าหน่ายสินคา้ท่ีไดรั้บความสนใจอยา่งมากโดยเฉพาะในสถานการณ์ท่ีมีการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า ท าใหลู้กคา้
หันมาให้ความสนใจในการซ้ือสินคา้ผ่านช่องทางออนไลน์มากข้ึน ซ่ึงเห็นไดจ้ากขอ้มูลจากผลการส ารวจของ ETDA เก่ียวกบั
มูลค่าตลาดของการจ าหน่ายสินคา้ออนไลน์ตั้งแต่ปี 2557-2563 ท่ีมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนเป็นการสะทอ้นให้เห็นถึงการเติบโตของการ
ขยายตวัของการการคา้ของธุรกิจคา้ปลีกทางอินเตอร์เน็ตอยา่งต่อเน่ือง [2] จึงเป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าให้เกิดการแข่งขนัทางธุรกิจ
ออนไลน์มากข้ึนตามไปดว้ย ผูป้ระกอบการต่างแสวงหาแนวทางและวธีิการในการสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัเพ่ือใหธุ้รกิจ
ของตนเองบรรลุเป้าหมาย ซ่ึงปัจจยัส าคญัประการหน่ึงคือการสร้างคุณภาพการบริการท่ีดี  (Service quality) ดงัท่ี Parasuraman, 
Zeithaml และ Berry [3] กล่าวไวว้า่คุณภาพบริการเป็นผลท่ีเกิดจากการท่ีลูกคา้ประเมินคุณภาพการบริการท่ีลูกคา้ไดรั้บรู้จากการ
ใชบ้ริการ (Perceived service quality) ซ่ึงเกิดข้ึนจากการท่ีลูกคา้ท าการเปรียบเทียบระหวา่งการบริการท่ีไดรั้บกบัความคาดหวงัต่อ
การบริการท่ีจะไดรั้บ (Expected service) โดยก าหนดเคร่ืองมือวดัคุณภาพการบริการโดยทัว่ไปประกอบดว้ย 5 เกณฑ์ คือ ส่ิงท่ี
สัมผสัได ้ความน่าเช่ือถือ การตอบสนอง การสร้างความมัน่ใจ และการเอาใจใส่ จากแนวคิดดงักล่าวมีหลกัฐานเชิงประจกัษจ์าก
งานวิจยัจ านวนมากท่ีแสดงให้เห็นว่าเม่ือผูใ้ห้บริการสามารถสร้างคุณภาพการบริการท่ีดีจะเป็นการส่งมอบความประทบัใจของ
การบริการท่ีเป็นเลิศแก่ลูกคา้เพ่ือสร้างผลลพัธ์ท่ีดีให้ลูกคา้ไดรั้บความพึงพอใจ  (Customer satisfactions) และก่อให้เกิดความ
สัมพนัธภาพท่ีดีแก่ลูกคา้ (Customer relationship) รวมทั้งเพ่ือกระตุน้ให้ลูกคา้กลบัมาซ้ือสินคา้หรือใชบ้ริการกนัอย่างต่อเน่ือง 
(Customer retention) ตลอดจนการสร้างฐานให้ลูกคา้มีความสัมพนัธ์ในระยะยาวซ่ึงเป็นการสร้างความจงรักภกัดีของลูกคา้  
(Customer loyalty) กบัสินคา้หรือบริการ [4], [5], [6], [7] จากแนวคิดเร่ืองคุณภาพการบริการดงักล่าวเม่ือการด าเนินธุรกิจได้
ปรับเปล่ียนไปสู่รูปแบบใหม่ของการจ าหน่ายสินคา้ทางอิเล็กทรอนิกส์จึงมีการน าแนวคิดเร่ืองการพฒันาคุณภาพการบริการมา
ประยุกตใ์ชใ้นการพฒันาคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic service quality) หรือท่ีเรียกว่า E-Service Quality ซ่ึง
หมายถึงการใชส่ื้ออิเลก็ทรอนิกส์ในการอ านวยความสะดวกอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการซ้ือขายสินคา้หรือบริการ 
โดยค าวา่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะถูกประเมินผา่นคุณภาพบริการท่ีบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้[8] โดย Parasuraman 
Zeithaml และ Malhotra [9] ไดพ้ฒันาเคร่ืองมือส าหรับวดัคุณภาพบริการในธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะซ่ึงไดแ้บ่งมิติ



Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 
 11  (January  - April) 115  - 123 (2021)     Vol. 11, No. 1 

117 

  

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภัฏเพชรบุรี ปีที ่11 (ฉบบัที ่1)  มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2564 

การวดัคุณภาพบริการทางอิเลก็ทรอนิกส์ไว ้4 ดา้น ไดแ้ก่ ประสิทธิภาพในการใชง้าน (Efficiency) ความพร้อมของระบบ (System 
availability) การท าให้บรรลุเป้าหมาย (Fullfillment) และความเป็นส่วนตวั (Privacy) นอกจากน้ียงัมีนักวิชาการไดศึ้กษาอย่าง
กวา้งขวางมากข้ึนถึงปัจจัยท่ีบ่งช้ีคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ปัจจัยด้านความน่าเช่ือถือ (Creditability) การ
ตอบสนองความตอ้งการ (Responsiveness) ความเป็นส่วนตวั (Privacy) และการเขา้ถึงการให้บริการ (Access) การออกแบบ
เวบ็ไซต ์(Website design) ความมัน่คงปลอดภยั (Security) และความมัน่ใจ/ไวว้างใจ (Confidence/Trust) [10, 11, 12] 

จากเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ท าให้ผูว้ิจยัมุ่งประเด็นไปท่ีการศึกษาคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของผูจ้  าหน่าย
สินคา้ออนไลน์ท่ีส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้ในจงัหวดัเพชรบุรีและจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เพื่อเป็นแนวทางให้ผูป้ระกอบการ
เก่ียวกับธุรกิจจ าหน่ายสินค้าหรือบริการทางออนไลน์สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพการบริการทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีจะท าใหส้ร้างความภกัดีกบัลูกคา้ซ่ึงจะส่งผลดีการด าเนินงานของธุรกิจอยา่งย ัง่ยนืต่อไป  
 

วตัถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาคุณภาพการบริการทางอิเลก็ทรอนิกส์ของผูจ้  าหน่ายสินคา้ออนไลน์ตามการรับรู้ของลูกคา้ในจงัหวดัเพชรบุรี

และจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
2. เพ่ือศึกษาความภกัดีของลูกคา้ในจงัหวดัเพชรบุรีและจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ท่ีมีต่อผูจ้  าหน่ายสินคา้ออนไลน์ 
3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของผูจ้  าหน่ายสินคา้ออนไลน์ท่ีส่งผลต่อความภกัดีของ

ลูกคา้ในจงัหวดัเพชรบุรีและจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดท้บทวนวรรณกรรมและสังเคราะห์ตวัแปรต่าง ๆ จากแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีผา่นมา
เพ่ือน ามาสร้างกรอบแนวคิดการวจิยัดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 1 กรอบความคิดการวิจยั 
 
 
 

 

คุณภาพการบริการทางอเิลก็ทรอนิกส์  
(E-Service Quality) 

1. การตอบสนองลูกคา้ (Responsiveness) 
2. ความน่าเช่ือถือ (Reliability) 
3. ความเป็นส่วนตวั (Privacy) 
4. ความมัน่ใจ/ไวว้างใจ (Confidence/Trust) 
5. การออกแบบเวบ็ไซต ์(Website design) 
6. ความพร้อมของระบบ (System availability) 
7. ความมัน่คงปลอดภยั (Security) 
8. การสร้างบริการใหเ้ป็นรูปธรรม (Tangible) 

 

ความภักดขีองลูกค้า 
(Customer loyalty) 
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วธีิด าเนินการวิจัย 

 ประชากรกลุ่มตวัอย่าง    
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ลูกค้าทั่วไปในจังหวดัเพชรบุรีและจังหวดัประจวบคีรีขันธ์ท่ีใช้บริการทาง

อิเลก็ทรอนิกส์ของผูจ้  าหน่ายสินคา้ออนไลน์ ซ่ึงไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน ผูว้ิจยัไดก้  าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรค านวณ
ของ W.G. Cochran (กรณีท่ีไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และเพ่ือความแม่นย  ามากข้ึนผูว้ิจยัจึง
ก าหนดขนาดตวัอยา่ง (Sample Size) จ านวน 385 ตวัอยา่ง โดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจงท่ีเป็นผูท่ี้เคยใชบ้ริการซ้ือสินคา้ทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ไม่นอ้ยกวา่ 3คร้ัง   

เคร่ืองมือวจิัย  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามไดพ้ฒันามาจากการศึกษางานวิจัยเชิงประจักษ์ท่ีผ่านมา  

โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี1 เป็นค าถามท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ 
ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ความถ่ีในการใชบ้ริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทสินคา้ท่ีซ้ือบ่อยมากท่ีสุด และ
จ านวนเงินโดยเฉล่ียในการซ้ือสินคา้ต่อคร้ัง ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเก่ียวกบัการรับรู้คุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนท่ี3 
เป็นค าถามเก่ียวกบัความภกัดีของลูกคา้ โดยลกัษณะของค าถามส่วนท่ี 2 และ 3 เป็นค าถามแบบปลายปิด ท่ีใชม้าตรวดัแบบอนัตร
ภาค (Interval Scale) โดยมีตวัเลือกท่ีแบ่งเป็นระดบั ตั้งแต่ระดบั 1 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด ถึงระดบั 5 คือ เห็นดว้ยมากท่ีสุด  
 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวจิัย  

ผูว้ิจยัไดท้  าการตรวจสอบเพื่อหาความเท่ียงตรง (validity) และความเช่ือมัน่ (reliability) รายละเอียดดงัน้ี 1) ตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) โดยใชเ้ทคนิคการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาและความเหมาะสมของเน้ือหาท่ีใช ้
(Item Objective Congruency : IOC) คือ ให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบจ านวน 3 คน ผลการตรวจสอบมีค่าความเหมาะสมอยู่ระหว่าง 
0.60-1.00 ซ่ึงถือวา่มีความเหมาะสม และ 2) น าแบบสอบถามท่ีผา่นการตรวจสอบและแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งท่ี
ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจริงจ านวน 30 ชุด เพ่ือตรวจสอบความเช่ือมัน่ดว้ยวธีิการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค ซ่ึงในการแปล
ผลการวเิคราะห์ Jump [13] เสนอวา่เกณฑก์ารยอมรับควรมีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาไม่ต ่ากวา่ 0.70 จึงจะอยูใ่นเกณฑท่ี์มีความเช่ือถือ
ได ้ซ่ึงผลการวเิคราะห์ไดค้่าความเช่ือมัน่ดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาไดเ้ท่ากบั 0.95 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
ผูว้ิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านช่องทางแบบสอบถามออนไลน์ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึง 

เดือนธนัวาคม 2563 
การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิตทิีใ่ช้  
ผูว้ิจัยน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ทางสถิติตามวตัถุประสงค์ของงานวิจัยด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป  โดยสถิติท่ีใช้ใน 

การวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ ดว้ยวธีิ Stepwise  
 

สรุปผลการวจิยั 
1. ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัปัจจยัคุณภาพการบริการทางอิเลก็ทรอนิกส์ของผูจ้  าหน่ายสินคา้ออนไลน์ทั้ง 8 ดา้นจากลูกคา้

ในจังหวดัเพชรบุรีและจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ท่ีใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของผูจ้  าหน่ายสินคา้ออนไลน์ จ านวน 385 คน 
ปรากฏผลดงัตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัคุณภาพการบริการทางอิเลก็ทรอนิกส์ของผูจ้  าหน่ายสินคา้ออนไลน์โดย
ภาพรวมแต่ละรายดา้น 

คุณภาพการบริการทางอเิลก็ทรอนิกส์ 
ของผู้จ าหน่ายสินค้าออนไลน์ 

ระดบัความคิดเห็น (n = 385) 

ค่าเฉลีย่ (�̅�) 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
อนัดบัที่ 

1.  ดา้นการตอบสนองลูกคา้ (Responsiveness) 4.77 0.53 2 
2.  ดา้นความน่าเช่ือถือ (Reliability) 4.71 0.53 8 
3.  ดา้นความเป็นส่วนตวั (Privacy) 4.72 0.59 7 
4.  ดา้นความมัน่ใจ/ไวว้างใจ (Confidence/Trust) 4.76 0.50 5 
5.  ดา้นการออกแบบเวบ็ไซต ์(Website design) 4.76 0.52 4 
6.  ดา้นความพร้อมของระบบ (System Availability) 4.76 0.52 3 
7.  ดา้นความมัน่คงปลอดภยั (Security) 4.75 0.53 6 
8.  ดา้นการสร้างบริการใหเ้ป็นรูปธรรม (Tangible) 4.78 0.47 1 

ภาพรวม 4.75 0.52 - 

จากตารางท่ี 1 พบว่าคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของผูจ้  าหน่ายสินคา้ออนไลน์มีค่าเฉล่ียโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นการสร้างบริการใหเ้ป็นรูปธรรม (�̅� = 4.78)  รองลงมา คือ ดา้น
การตอบสนองลูกคา้ (�̅� = 4.77) ดา้นความพร้อมของระบบ (�̅� = 4.76) ดา้นการออกแบบเวบ็ไซต์ (�̅� = 4.76) ดา้นความมัน่ใจ/
ไวว้างใจ  (�̅� = 4.76) ดา้นความมัน่คงปลอดภยั (�̅� = 4.75) ดา้นความเป็นส่วนตวั (�̅� = 4.72) และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียอนัดบัสุดทา้ย คือ 
ดา้นความน่าเช่ือถือ (�̅� = 4.71)  

2. ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความภักดีของลูกค้าในจังหวดัเพชรบุรีและจังหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ท่ีใชบ้ริการทางอิเลก็ทรอนิกส์ จ านวน 385 คน ปรากฏผลดงัตารางท่ี 2 
ตารางที ่2  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความภกัดีของลูกคา้ในจงัหวดัเพชรบุรีและจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

ความภักดขีองลูกค้าในจังหวดัเพชรบุรีและจังหวัด
ประจวบครีีขันธ์ 

ระดบัความคิดเห็น (n = 385) 

ค่าเฉลีย่ (�̅�) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 
1. การเลือกใชบ้ริการเป็นอนัดบัแรก 4.55 0.52 
2. ความตอ้งการใชอ้ยา่งต่อเน่ืองในอนาคต 4.79 0.53 
3. การแนะน าใหก้บัผูอ่ื้น 4.78 0.55 
4. การใชบ้ริการเป็นประจ าอยูเ่สมอ 4.73 0.60 
5. ความเช่ือวา่เป็นบริการท่ีดีท่ีสุด 4.79 0.54 

ภาพรวม 4.73 0.55 

จากตารางท่ี 2 พบว่าคุณภาพการบริการทางอิเลก็ทรอนิกส์ของผูจ้  าหน่ายสินคา้ออนไลน์มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด (�̅� = 4.73) เม่ือพิจารณารายละเอียดจากค่าเฉล่ียสูงสุดพบว่า ลูกคา้ยงัคิดว่าบริการท่ีไดรั้บเป็นบริการท่ีดีท่ีสุดและจะใช้
บริการอยา่งต่อเน่ือง (�̅� = 4.79) รองลงมาจะมีการแนะน าใหผู้อ่ื้น (�̅� = 4.78) การใชบ้ริการเป็นประจ าอยูเ่สมอ (�̅� = 4.73) และจะ
เลือกใชบ้ริการเป็นอนัดบัแรก (�̅� = 4.55) 
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3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของผูจ้  าหน่ายสินคา้ออนไลน์กบั
ความภกัดีของลูกคา้ในจงัหวดัเพชรบุรีและจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ปรากฏผลดงัตารางท่ี 3 
ตารางที่ 3  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัคุณภาพการบริการทางอิเลก็ทรอนิกส์ของผูจ้  าหน่ายสินคา้ออนไลน์กบัความ
ภกัดีของลูกคา้ในจงัหวดัเพชรบุรีและจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

ตัวแปร 
Lo

ya
lty

 (Y
) 

Re
sp

on
siv

en
ess

 (X
1) 

Re
lia

bil
ity
 (X

2) 

Pr
iva

cy
 (X

3) 

Co
nf

ide
nc

e (
X 4) 

W
eb

sit
e d

esi
gn
 (X

5) 

Sy
ste

m 
Av

ail
ab

ilit
y (

X 6) 

Se
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rit
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X 7) 

Ta
ng
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X 8) 

Loyalty (Y) 1.000         
Responsiveness (X1) .804* 1.000        
Reliability (X2) .779* .812* 1.000       
Privacy (X3) .798* .819* .828* 1.000      
Confidence/Trust (X4) .830* .850* .857* .856* 1.000     
Website design (X5) .809* .764* .737* .804* .804* 1.000    
System Availability (X6) .827* .783* .820* .823* .846* .780* 1.000   
Security (X7) .812* .833* .832* .828* .850* .753* .844* 1.000  
Tangible (X8) .801* .775* .767* .750* .816* .768* .777* .826* 1.000 

   * หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั P ≤ .05 
จากตารางท่ี 3 พบวา่ปัจจยัทั้ง 8 ดา้นของคุณภาพการบริการทางอิเลก็ทรอนิกส์ของผูจ้  าหน่ายสินคา้ออนไลน์กบัความ

ภกัดีของลูกคา้ในจงัหวดัเพชรบุรีและจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์มีความสัมพนัธ์ในทางบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึง
มีความเหมาะสมท่ีจะน าไปสู่การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณได ้

4. ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของปัจจยัคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของผูจ้  าหน่ายสินคา้ออนไลน์ท่ี
ส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้ในจงัหวดัเพชรบุรีและจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4 
ตารางที่ 4  ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณของปัจจยัคุณภาพการบริการทางอิเลก็ทรอนิกส์ของผูจ้  าหน่ายสินคา้ออนไลน์ท่ี
ส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้ในจงัหวดัเพชรบุรีและจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

95.0% Confidence Interval 
 for B 

B Std. Error Beta Lower Bound Upper Bound 

 

(Constant) .367 .118  3.100 .002 .134 .600 
Confidence/Trust (X4) .119 .055 .123 2.161 .031* .011 .227 
Website_design (X5) .215 .040 .230 5.325 .000* .135 .294 
System_Availability (X6) .245 .044 .265 5.600 .000* .159 .332 
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ตารางที่ 4  ต่อ 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

95.0% Confidence Interval 
 for B 

B Std. Error Beta Lower Bound Upper Bound 
 Responsiveness (X1) .159 .043 .175 .721 .000* .075 .243 
 ค่าคงท่ี (a) = .367 
 R = .891 , R2 = .795 , S.E.est = .219 , F = 13.846, P = .000 

 

  * หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั P ≤ .05 
 จากตารางท่ี 4 พบวา่ปัจจยัคุณภาพการบริการทางอิเลก็ทรอนิกส์ของผูจ้  าหน่ายสินคา้ออนไลน์ท่ีส่งผลต่อความภกัดีของ
ลูกค้าในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มีจ านวนเพียง 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความมั่นใจ /ไว้วางใจ  
(Confidence/Trust)   ดา้นการออกแบบเวบ็ไซต ์(Website design) ดา้นความพร้อมของระบบ (System availability) ดา้นการสร้าง
บริการให้เป็นรูปธรรม (Tangible) และ ดา้นการตอบสนองลูกคา้ (Responsiveness) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีค่า
ประสิทธิภาพในการพยากรณ์ (R2) เท่ากบั .795 แสดงว่า ตวัแปรคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของผูจ้  าหน่ายสินค้า
ออนไลน์ทั้ง 5 ดา้นสามารถร่วมกนัท านายความภกัดีของลูกคา้ในจงัหวดัเพชรบุรีและจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  ไดร้้อยละ 79.50  
สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ ได้ดงัน้ี y´ = .367 + .245X8 + .215X5 + .119X6 + .188X1 + .159X4 และ
สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน ได้ดังน้ี Z´y = .265X6 +.230X5 + .183X8 + .175X1+.123X4 
นอกจากน้ีผลการวจิยัคร้ังน้ีพบวา่ปัจจยัคุณภาพการบริการทางอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเหลือ ไดแ้ก่ ดา้นความน่าเช่ือถือ (X2) ดา้นความเป็น
ส่วนตวั (X3) และดา้นความมัน่คงปลอดภยั (X7) ไม่ส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้ในจงัหวดัเพชรบุรีและจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  
ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 

อภิปรายผล  
 จากผลการวิจยั เร่ือง คุณภาพการบริการทางอิเลก็ทรอนิกส์ของผูจ้  าหน่ายสินคา้ออนไลน์ท่ีส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้ใน
จงัหวดัเพชรบุรีและจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ พบวา่ 
 1. คุณภาพการบริการทางอิเลก็ทรอนิกส์ตามการรับรู้ของลูกคา้ในจงัหวดัเพชรบุรีและจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยภาพรวม
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยัคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้ง 8 ดา้น ไดแ้ก่ ความน่าเช่ือถือ (Reliability) 
การตอบสนองลูกคา้ (Responsiveness) การออกแบบเวบ็ไซต์(Website design) ความมัน่ใจ/ไวว้างใจ(Confidence/Trust) ความเป็น
ส่วนตวั (Privacy) ความพร้อมของระบบ (System Availability) ความมัน่คงปลอดภยั (Security) และความเป็นรูปธรรม (Tangible) 
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ นวรัตน์ ช่วยบุญชู อรจนัทร์ ศิริโชติ และเจษฎา นกนอ้ย [14] ท่ีไดศึ้กษาการยอมรับเทคโนโลยแีละ
คุณภาพการบริการท่ีมีอิทธิพลตอความจงรักภักดีของผูใ้ช้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงพบว่าคุณภาพการบริการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุดทั้งดา้นประสิทธิภาพการใชง้าน ความพร้อมของระบบ การบรรลุ
เป้าหมายและความเป็นส่วนตวั เช่นเดียวกบัผลการศึกษาของกมลชนก เซ่งสวสัด์ิ [4] ซ่ึงไดศึ้กษาแนวทางในการพฒันาคุณภาพการ
ใหบ้ริการออนไลน์ของธุรกิจท่ีจ าหน่ายแพค็เกจทวัร์ ผลการวจิยัพบวา่ คุณภาพการใหบ้ริการทางออนไลน์โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก  โดยค่าเฉล่ียท่ีมากท่ีสุด คือ ดา้นความน่าเช่ือถือ รองลงมา คือ ดา้นความสวยงาม ดา้นการบริการตามความตอ้งการเฉพาะ
บุคคล ดา้นหน้าเวบ็ไซต์ท่ีตอ้งการ ดา้นความมีประสิทธิภาพ ดา้นความมัน่ใจและความไวว้างใจ ดา้นความปลอดภยัและการ
ปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคล ดา้นการตอบสนอง ดา้นความรู้เก่ียวกบัค่าใชจ่้าย ดา้นความยดืหยุน่ และดา้นการเขา้ถึงขอ้มูล ตามล าดบั 
ทั้ งน้ีเน่ืองจากปัจจุบนัภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่าท าให้ประชาชนหันมาซ้ือสินคา้ผ่านช่องทาง
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อิเลก็ทรอนิกส์มากข้ึนท าให้ผูป้ระกอบการธุรกิจตอ้งปรับตวัพฒันาคุณภาพการให้บริการทางอิเลก็ทรอนิกส์เพ่ือตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้มากข้ึนดว้ยเช่นกนั 
 2. ความภกัดีของลูกคา้ในจงัหวดัเพชรบุรีและจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ท่ีมีต่อผูจ้  าหน่ายสินคา้ออนไลน์โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายละเอียดจากค่าเฉล่ียสูงสุดพบว่า ลูกคา้ยงัคิดว่าบริการท่ีไดรั้บเป็นบริการท่ีดีท่ีสุดและจะใชบ้ริการ
อยา่งต่อเน่ือง ยงัคงมีการใชบ้ริการเป็นประจ าอยูเ่สมอ จะมีการแนะน าให้ผูอ่ื้น และจะเลือกใชบ้ริการเป็นอนัดบัแรก สอดคลอ้งกบั
ผลการศึกษาของนวรัตน์ ช่วยบุญชู อรจนัทร์ ศิริโชติ และเจษฎา นกนอ้ย [14] ท่ีไดศึ้กษาการยอมรับเทคโนโลยีและคุณภาพการบริ
การท่ีมีอิทธิพลตอความจงรักภกัดีของผูใ้ชบ้ริการธนาคารอิเลก็ทรอนิกส์พบวา่ผูใ้ชบ้ริการธนาคารอิเลก็ทรอนิกส์มีความจงรักภกัดี
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทั้งดา้นทศันคติและพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการ สอดคลอ้งกบัธิดา อิงคสฤษฎ์ และฉัตรพล ไขแสงทอง [15] ซ่ึง
ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความภกัดีในการซ้ือสินคา้และบริการผ่านออนไลน์ของคนเจเนอเรชัน่เอ็กซ์พบว่าความภกัดีของคนเจเนอ
เรชัน่เอก็ซ์อยูใ่นระดบัมากทั้งพฤติกรรมการบอกต่อ การซ้ือซ ้ า และพฤติกรรมการร้องเรียน ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากการแข่งขนัท่ีสูงในการ
บริการออนไลน์ในสถานการณ์ปัจจุบนัท าใหผู้ป้ระกอบการมีการพฒันาการบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้มากข้ึนดงันั้น
เม่ือลูกคา้รู้สึกพึงพอใจจากบริการท่ีตนเองไดรั้บจึงท าใหย้งัคงมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความภกัดีมากข้ึนเช่นกนั 

3. ปัจจยัคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของผูจ้  าหน่ายสินคา้ออนไลน์ท่ีส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้ในจงัหวดั
เพชรบุรีและจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ซ่ึงจากผลการศึกษาพบปัจจยัปัจจยัคุณภาพการบริการทางอิเลก็ทรอนิกส์ของผูจ้  าหน่ายสินคา้
ออนไลน์ท่ีส่งผลต่อความภกัดีของลูกคา้ไดแ้ก่ ดา้นความมัน่ใจ/ไวว้างใจ  (Confidence/Trust)   ดา้นการออกแบบเวบ็ไซต ์(Website 
design) ดา้นความพร้อมของระบบ (System availability) ดา้นการสร้างบริการใหเ้ป็นรูปธรรม (Tangible) และ ดา้นการตอบสนอง
ลูกคา้ (Responsiveness) สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของฐาปนพงศ ์ กล่ินนิล [6] ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดความจงรักภกัดี
ในการซ้ือสินคา้ออนไลน์บริบทผลิตภณัฑ์ส าหรับเด็ก ผลการวิจยัระบุว่า คุณภาพของการให้บริการออนไลน์ซ่ึงประกอบดว้ย  
4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ปกป้องความเป็นส่วนตวัของขอ้มูลลูกคา้ (Privacy) การออกแบบใหมี้ความสวยงามน่าใชง้าน (Design) การ
โตต้อบท่ีรวดเร็วกบัลูกคา้ (Responsiveness) และการสร้างความเช่ือมัน่ในการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ (Delivery) ซ่ึงปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุด
ท่ีท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความจงรักภกัดีในการซ้ือสินคา้ออนไลน์และน าไปสู่การสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั สอดคลอ้งกบั 
Ting, Ariff, Zakuan, Sulaiman และ Saman [16] ไดศึ้กษาเร่ืองคุณภาพการบริการ ความพึงพอใจ และความภกัดีของผูซ้ื้อออนไลน์
ในธุรกิจกับผูบ้ริโภคตลาดในประเทศมาเลเซียโดยศึกษาตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคุณภาพการบริการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ความพึงพอใจทางอิเล็กทรอนิกส์ และความภกัดีของลูกคา้กลุ่ม B2C พบว่าปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ซ่ึงประกอบดว้ย ความมีประสิทธิภาพ ความเป็นส่วนตวั ความเร็วในการจดัส่ง การตอบสนอง การติดต่อ และการ
ออกแบบเวบ็ไซต์ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูซ้ื้อออนไลน์ และมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อความภกัดีต่อการใชง้าน
เว็บไซต์ร้านค้าปลีกออนไลน์อย่างต่อเน่ือง แสดงให้เห็นว่าปัจจัยด้านคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นปัจจัยท่ีมี
ความส าคญัต่อการสร้างความภกัดีของลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้ทางออนไลน์นัน่เอง 

 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช ้
 1.1 ผูป้ระกอบการจ าหน่ายสินคา้ออนไลน์ควรให้ความส าคญักบัการพฒันาคุณภาพการบริการทางอิเลก็ทรอนิกส์
ดว้ยการสร้างความมัน่ใจและไวว้างใจในการบริการดว้ยการสร้างการบริการท่ีเป็นรูปธรรมและสามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกคา้ได ้
 1.2 ผูป้ระกอบการจ าหน่ายสินคา้ออนไลน์ควรมุ่งเนน้การพฒันาการออกแบบเวบ็ไซตใ์ห้ลูกคา้สามารถใชง้านได้
สะดวกและระบบการใชง้านในการซ้ือขายสินคา้มีความพร้อมซ่ึงจะท าใหลู้กคา้ไดรั้บความสะดวกมากข้ึน 
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2. ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
 2.1 ควรศึกษาปัจจยัดา้นอ่ืนๆซ่ึงอาจมีอิทธิพลต่อความภกัดีของลูกคา้ในการจ าหน่ายสินคา้ออนไลน์มากข้ึน เช่น  
กลยทุธ์การส่ือสารการตลาด การส่งเสริมการตลาด การจดัการความสัมพนัธ์และประสบการณ์ใหก้บัลูกคา้เป็นตน้ 
 2.2 ควรมีการศึกษาเชิงลึกดว้ยการวจิยัเชิงคุณภาพเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีลึกซ้ึงมากข้ึนในการเสริมสร้างความภกัดีให้กบั
ลูกคา้ส าหรับการจ าหน่ายสินคา้ออนไลน์ 
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บทคดัย่อ 
การวิจัยน้ีคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาทักษะพื้นฐานการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู ชั้นปีท่ี 1 ท่ีเรียนด้วยการจดัการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกบัแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
2) เปรียบเทียบทกัษะพื้นฐานการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวชิาชีพครู ชั้นปีท่ี 1 ก่อน
และหลังการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู ชั้นปีท่ี 1  ห้องเรียน 6351-00/C จ านวน 30 คน  เคร่ืองมือท่ีใชป้ระกอบดว้ย แผนการจดัการเรียนรู้ 
(รายละเอียดของรายวิชา มคอ. 3) รายวิชาการฝึกปฏิบติัวิชาชีพระหวา่งเรียน และแบบประเมินทกัษะพื้นฐานการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที  

ผลการวจิยัพบวา่ 1. นกัศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู ชั้นปีท่ี 1 มีทกัษะพื้นฐานการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษ
ท่ี 21 ก่อนเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้การปฏิบติัร่วมกบัแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพดา้นการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้และ
ดา้นการจดัการเรียนรู้ ในระดบัปานกลาง ส่วนหลงัเรียนมีผลการประเมินทกัษะพื้นฐานการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในระดบัมาก  
 2. นกัศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู ชั้นปีท่ี 1 มีทกัษะพื้นฐานการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 หลงัเรียน
เรียนด้วยการจดัการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกบัแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
ทุกรายการ 
 

ค าส าคญั : ทกัษะพื้นฐานการจดัการเรียนรู้  การจดัการเรียนรู้เชิงรุก  ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 
 

Abstract  
This research aimed 1) to study the 21st Century basic skills of learning management for first year of graduate diploma program 

students in teaching profession by active learning model and professional learning community. and 2) to compare the 21st Century basic 
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skills of learning management for first year of graduate diploma program students before and after the process in teaching profession by 
active learning model and professional learning community. The sample in this study consisted of 30 first year graduate diploma program 
in teaching profession students. The research tools comprised of lesson plans for the course practicum and 21st Century basic skills learning 
management assessment (TQF 3). The data were analyzed by mean, standard deviation and t-test dependent sample.  

The research finding were as follows: 1) The 21st Century basic skills learning management of first year graduate diploma 
program in teaching profession students showed that before learning by active learning model and professional learning community, they 
were at moderate level in every item and, they were at high level after  learning in every item. 

2) The 21st Century basic skills learning management of first year graduate diploma program in teaching profession students of 
post-test scores were higher than their pre-test scores at .01 significant in every item. 

 

Keywords : Basic Skills Learning Management,  Active Learning,   Professional Learning Community 
 
 

บทน า   
 การเรียนรู้ในยุคปัจจุบันมีเป้าหมายให้ผูเ้รียน เกิดคุณลักษณะของคนในศตวรรษท่ี 21 คือ เป็นนักคิดวิเคราะห์  
นกัแกปั้ญหา นกัสร้างสรรค ์นกัประสานความร่วมมือ รู้จกัใชข้อ้มูลและข่าวสาร เรียนรู้ดว้ยตนเอง นกัส่ือสาร ตระหนกัรับรู้สภาวะ
ของโลก เป็นพลเมืองทรงคุณค่า และมีพ้ืนฐานความรู้ เศรษฐกิจและการคลงั โดยผูเ้รียนจะใชค้วามรู้ในสาระหลกัไปบูรณาการสั่ง
สมประสบการณ์กบัทกัษะ 3 ทกัษะ เพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 คือ ทกัษะดา้นการเรียนรู้และนวตักรรม ทกัษะสารสนเทศ 
ส่ือและ เทคโนโลยี และทกัษะชีวิตและอาชีพ ซ่ึงการจดัการศึกษาจะใช้ระบบส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ห้าระบบ คือ 
ระบบมาตรฐานการเรียนรู้ ระบบการประเมินผลทกัษะการเรียนรู้ ระบบหลกัสูตรและวิธีการสอน ระบบการพฒันางานอาชีพ และ
ระบบแหล่งเรียนรู้และบรรยากาศการเรียนรู้ [1] การปรับเปล่ียนวิธีการเรียนรู้ของนกัเรียน เพื่อใหบ้รรลุผลลพัธ์ท่ีส าคญัและจ าเป็น
ต่อตวันกัเรียนอยา่งแทจ้ริง  มุ่งไปท่ีใหน้กัเรียนสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง ตอ้งกา้วขา้มสาระวิชาไปสู่การเรียนรู้เพ่ือการด ารงชีวิต
ในศตวรรษท่ี 21 ในการท่ีจะสนับสนุน ส่งเสริมหรือหล่อหลอมให้ผูเ้รียนเกิดคุณลกัษณะขา้งตน้ บทบาทของครูในการจดัการ
เรียนรู้ก็ตอ้งมีการปรับเปล่ียนให้มีความทนัสมยั เหมาะสมและส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้เพ่ือสั่งสมประสบการณ์จนเกิด
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคใ์นศตวรรษท่ี 21 ครูตอ้งไม่สอนหนังสือโดยน าสาระท่ีมีในต ารามาบอกบรรยายให้นักเรียนจดจ าและ
น าไปสอบวดัความรู้ ครูตอ้งสอนคนให้เป็นมนุษยท่ี์เรียนรู้การใชท้กัษะเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 เป็นผูอ้อกแบบการ
เรียนรู้ และอ านวยความสะดวก (facilitate) ในการเรียนรู้ใหน้กัเรียนเรียนรู้จากการเรียนแบบลงมือท า โดยมีประเดน็ค าถามอยากรู้
เป็นตวักระตุน้สร้างแรงบนัดาลใจให้อยากเรียน ท่ีจะน าไปสู่การกระตือรือร้นท่ีจะสืบคน้ รวบรวมความรู้จากแหล่งต่างๆ มา
สนบัสนุน หรือโตแ้ยง้ขอสมมติฐานค าตอบท่ีคุน้เคย พบเจอจากประสบการณ์เดิมใกลต้วั สร้างเป็นกระบวนทศัน์ใหม่แทนของเดิม 
ดงัท่ี ไพฑูรย ์ สินลารัตน์ [2] ไดใ้หค้วามเห็นวา่ครูในศตวรรษท่ี 21 ควรมีคุณลกัษณะ 7 ประการ ประกอบดว้ย 1) รู้ลึก สร้างความรู้ 
บูรณาการความรู้ทั้ งเน้ือหา การสอน และผูเ้รียน 2) มีความคิดสังเคราะห์ วิเคราะห์คิดสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ ทางการสอนได้  
3) มีวิสัยทศัน์ ตกผลึกทางความคิด คาดการณ์ และสอนเพื่ออนาคตได ้4) ตามทนัแนวคิดของโลก ใชเ้ทคโนโลยีใหม่ และช้ีแนะ
ขอ้ดีขอ้เสียใหก้บัผูเ้รียนและสังคมได ้5) สอนใหเ้ดก็เติบโตเตม็ตามศกัยภาพ ส่งเสริมใหคิ้ดและสร้างส่ิงใหม่ๆ ไดพ้ร้อมผลกั ดนัสู่
โลกภายนอก 6) เขม้แขง็ในจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม และชกัชวนให้คนอ่ืนๆ ท าเพื่อสังคม และ 7) มีบทบาทมีความเป็น
ผูน้ าในดา้นการท างานการสอนและในวิชาชีพ 
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี เป็นสถาบนัผลิตครูสถาบนัหน่ึงมีการผลิตครูระดบัปริญญาตรีในหลกัสูตร
ครุศาสตรบณัฑิต 5 ปี และ 4 ปี และหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู ทุกหลกัสูตรไดจ้ดัใหมี้การสอนเน้ือหาวิชาท่ี
จ าเป็นพ้ืนฐานให้มีความรู้เพียงพอสอดคลอ้งกบัมาตรฐานในการประกอบอาชีพครู รวมทั้งจดัให้มีการฝึกทกัษะปฏิบติัในการ
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จดัการเรียนรู้ ส าหรับหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวชิาชีพครูมุ่งเนน้พฒันาสมรรถนะของผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญา
ตรีข้ึนไปในสาขาวิชาชีพต่างๆ ท่ีไม่ใช่สาขาวิชาชีพครู  แต่มุ่งหวงัมาประกอบวิชาชีพครู โดยหลกัสูตรมุ่งพฒันาสมรรถนะวิชาชีพ
ครูแก่บณัฑิตอยา่งสมดุล คือ มีความรู้ดา้นการจดัท าหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน การวดัผลประเมินผล การประกนัคุณภาพ 
การวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ มีทกัษะในการปฏิบติัตามหัวขอ้ความรู้ท่ีไดรั้บพฒันา สามารถพฒันางานดว้ยกระบวนการวิจัย 
รวมถึงปลูกฝังหล่อหลอมคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพแก่ผูเ้รียนอย่างสมดุล ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ก าหนดให้ผูเ้รียนตอ้งเรียน 3 รายวิชาใน 3 ภาคเรียน ประกอบดว้ย 1) การฝึกปฏิบติัวิชาชีพระหวา่งเรียน 2) ฝึกปฏิบติัการสอนใน
สถานศึกษา 1 และ 3) ฝึกปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 2 ทั้ง 3 รายวิชาส่งเสริมใหผู้เ้รียนน าความรู้พ้ืนฐานวิชาชีพครูมาบูรณาการ 
ประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลอง และส าหรับการฝึกปฏิบติัวิชาชีพระหว่างเรียนเป็นวิชาท่ีมุ่งทกัษะพ้ืนฐาน
การจดัการเรียนรู้ ประกอบดว้ย การน าเขา้สู่บทเรียน การใชภ้าษา กิริยาท่าทางในการสอน การเร้าความสนใจ การใชค้  าถาม  การใช้
อุปกรณ์การสอนและกระดานด า การเสริมก าลงัใจ และการสรุปบทเรียน ซ่ึง พงษ์พชัรินทร์ พุธวฒันะ[3] ไดส้รุปไวว้่าทกัษะ
พ้ืนฐานการจดัการเรียนรู้ต่าง ๆ เหล่าน้ีมีความส าคญัเป็นอยา่งยิง่ส าหรับบุคคลท่ีจะประกอบอาชีพครูเพราะเป็นทกัษะพ้ืนฐานท่ีจะ
ช่วยถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ใหก้บัผูเ้รียนเพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้บรรลุตามวตัถุประสงคข์องบทเรียนหรือสาระการ
เรียนรู้นั้นๆ ผูส้อน จึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งพฒันาตนเองทั้งดา้นทกัษะและเทคนิคการสอน เพ่ือให้เกิดความคล่องแคล่วว่องไว 
ช านิช านาญในการปฏิบติัการสอน สามารถสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ ผูเ้รียนสนุกสนานไม่เบ่ือหน่ายต่อการ
เรียน ผูส้อนมีความกระตือรือร้นและบรรลุ จุดประสงค์ท่ีไดต้ั้งเอาไว ้แต่จากการประชุมอาจารยผ์ูส้อนและอาจารยนิ์เทศก์ของ
นกัศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครูเพ่ือเสนอประเด็นท่ีตอ้งพฒันานกัศึกษา พบวา่ปัญหาเร่ืองนกัศึกษาขาด
ทกัษะการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้และทกัษะการจดัการเรียนรู้เป็นปัญหาท่ีมีการเสนอมากท่ีสุด  สอดคลอ้งกบัท่ีหลกัสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มีการส ารวจความต้องการในการพฒันาตนเองของนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู เพื่อจดัท าโครงการพฒันานกัศึกษา 
 แนวทางการจดัการเรียนรู้เพ่ือพฒันาผูเ้รียนให้มีทกัษะพ้ืนฐานในการจดัการเรียนรู้แนวทางหน่ึงคือการเปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริงในสถานการณ์ท่ีสอดคลอ้งกบัการปฏิบติังานจริง หรือการจดัการเรียนรู้เชิงรุกซ่ึงเป็นแนวคิดหรือความ
เช่ือท่ีสนบัสนุนให้คนเราปฏิบติัส่ิงต่างๆดว้ยตนเองตามความสนใจ ตามความถนดัและศกัยภาพ ดว้ยการศึกษา คน้ควา้ ฝึกปฏิบติั 
ฝึกทกัษะจนถึงการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เพราะเช่ือว่าหากคนเราไดก้ระท าจะท าให้เกิดความเช่ือมัน่เป็นแรงจูงใจให้เกิดการใฝ่รู้  
ใฝ่เรียน ผูเ้รียนจะสนุกสนานท่ีจะสืบคน้หาความรู้ต่อไป มีความสุขท่ีจะเรียน [4] ในการปฏิบติังานต่าง ๆ ส่ิงหน่ึงท่ีจะช่วยพฒันา
งานหรือผลการปฏิบติังานใหมี้คุณภาพอยา่งต่อเน่ืองคือการตรวจสอบและเรียนรู้ในการปรับปรุงผลงานของตนเองดว้ยตนเองผา่น
การสะทอ้นผลงานดว้ยตนเองหรือผูเ้ก่ียวขอ้งอยา่งสม ่าเสมอซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพซ่ึงก็คือการ
รวมตวั ร่วมใจ ร่วมพลงั ร่วมท า และร่วมเรียนรู้ร่วมกนัของครู ผูบ้ริหาร และนกัการศึกษา บนพ้ืนฐานวฒันธรรมความสัมพนัธ์
แบบกลัยาณมิตร ท่ีมีวิสัยทศัน์  คุณค่า เป้าหมาย และภารกิจร่วมกนั โดยท างานร่วมกนัแบบทีมเรียนรู้ท่ีครูเป็นผูน้ าร่วมกนั และ
ผูบ้ริหารแบบผูดู้แลสนับสนุน สู่การเรียนรู้และพฒันาวิชาชีพเปล่ียนแปลงคุณภาพตนเอง สู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น
ความส าเร็จหรือประสิทธิผลของ ผูเ้รียนเป็นส าคญั และความสุขของการท างานร่วมกนัของสมาชิกในชุมชน [5] ดงันั้น ผูว้จิยัจึงได้
ใชก้ารจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้การปฏิบติัร่วมกบัแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาเป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้รายวิชา
การฝึกปฏิบติัวิชาชีพระหวา่งเรียน ส าหรับนกัศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ราชภฏัเพชรบุรี เพ่ือพฒันาทกัษะพ้ืนฐานการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ใหดี้ข้ึน 
 

วตัถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาทกัษะพ้ืนฐานการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู 

ชั้นปีท่ี 1 ท่ีเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกบัแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 
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 2. เพ่ือเปรียบเทียบทกัษะพ้ืนฐานการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขา
วิชาชีพครู ชั้นปีท่ี 1 ก่อนและหลงัการเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกบัแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 

ขอบเขตของการวจิัย  
 ประชากรในการพฒันาคือ นกัศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราช
ภฏัเพชรบุรี ชั้นปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 4 หอ้งเรียน หอ้งเรียนละ 30 คน รวม 120 คน   
 กลุ่มตวัอยา่งในการพฒันาคือ นกัศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยั 
ราชภฏัเพชรบุรี ชั้นปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียน 6351-00/C จ านวน 30 คน  ไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่ายโดยใช้
หอ้งเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม 
 ตวัแปรจดักระท า ไดแ้ก่ การจดัการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกบัแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ทกัษะพ้ืนฐานการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 เน้ือหาวชิา ไดแ้ก่ รายวชิาการฝึกปฏิบติัวิชาชีพระหวา่งเรียน  
 ระยะเวลา จ านวน 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชัว่โมง  

 

วธีิด าเนินการวิจัย 
 การวจิยัในคร้ังน้ีเป็นวจิยัก่ิงทดลองใชรู้ปแบบการวจิยัแบบ one group pretest-posttest design ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการวิจยั
ตามขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรในการพฒันาคือ นกัศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยั 
ราชภฏัเพชรบุรี ชั้นปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 4 หอ้งเรียน หอ้งเรียนละ 30 คน รวม 120 คน   
 กลุ่มตวัอยา่งในการพฒันาคือ นกัศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยั 
ราชภฏัเพชรบุรี ชั้นปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 หอ้งเรียน 6351-00/C จ านวน 30 คน  ไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่ายโดยใช้
หอ้งเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม 
 2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
 2.1 แผนการจดัการเรียนรู้ (รายละเอียดของรายวชิา มคอ. 3) รายวชิาการฝึกปฏิบติัวิชาชีพระหวา่งเรียน โดยก าหนด
หวัขอ้การจดัการเรียนการสอน ประกอบดว้ย มีขั้นตอนการพฒันาดงัน้ี  

2.1.1 ศึกษาและวเิคราะห์หลกัสูตรและค าอธิบายรายวิชา 
2.1.2 ศึกษาเอกสารวชิาการและเอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายวชิา 
2.1.3 ศึกษาเอกสารวชิาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัทกัษะการเรียนรู้และแนวทางการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และ

กรอบมาตรฐานการเรียนรู้ (TQF) 
2.1.4 ศึกษาและเช่ือมโยงทกัษะการเรียนรู้แนวทางการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 กบักรอบมาตรฐานการ

เรียนรู้ (TQF) จากนั้นก าหนดพฤติกรรมท่ีคาดหวงัเก่ียวกบัทกัษะพ้ืนฐานการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
2.1.5 ออกแบบการเรียนรู้และเขียนรายละเอียดรายวิชาโดยระบุกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีด าเนินการ 

เพื่อพฒันาทกัษะพ้ืนฐานการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศึกษา 
2.1.6 เสนอแผนการจัดการเรียนรู้  (รายละเอียดของรายวิชา  มคอ. 3) ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 
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 2.2 แบบประเมินทกัษะพ้ืนฐานการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต  
สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ด าเนินการสร้างแบบประเมิน ดงัน้ี 
 3.2.1 ศึกษาวธีิการสร้างแบบประเมินทกัษะการจดัการเรียนรู้จากเอกสาร ต ารา และงานวจิยัต่าง ๆ 
 3.2.2 สร้างแบบประเมินทกัษะพ้ืนฐานการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มีลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งกบัทกัษะพ้ืนฐาน 
การจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยก าหนดพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดั จ านวน 10 รายการ และครอบคลุมทกัษะพ้ืนฐานการจดั 
การเรียนรู้ ทั้ง 2 ดา้น 7 ทกัษะ โดยบูรณาการกบัคุณลกัษณะของครูในศตวรรษท่ี 21 ดงัตารางท่ี 1 การวิเคราะห์ทกัษะพ้ืนฐาน 
การจดัการเรียนรู้กบัคุณลกัษณะของครูในศตวรรษท่ี 21 
ตารางที่ 1 การวเิคราะห์ทกัษะพ้ืนฐานการจดัการเรียนรู้กบัคุณลกัษณะของครูในศตวรรษท่ี 21 

ทกัษะพ้ืนฐานการจดัการเรียนรู้ คุณลกัษณะของครูในศตวรรษท่ี 21 
1. การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  ออกแบบกิจกรรมท่ี
หลากหลายสร้างและบูรณาการความรู้ เนน้การพฒันาผูเ้รียน
ให้มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคใ์นศตวรรษท่ี 21 ผา่นการจดัท า
แผนการจดัการเรียนรู้ 

สร้างและบูรณาการความรู้ ทักษะการใช้ส่ือเทคโนโลยี มี
ความคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค ์มีวิสัยทศัน์และตกผลึกทาง
ความคิดเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผูเ้รียน 

2.การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
   2.1 ทักษะการน าเขา้สู่บทเรียน กระตุน้ความสนใจผูเ้รียน
สอดคลอ้งกบัเร่ืองท่ีสอนดว้ยส่ือหรือวธีิการต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจ 

สร้างและบูรณาการความรู้ ทกัษะการใชส่ื้อเทคโนโลย ี

   2.2 ทกัษะการใชภ้าษาและกิริยาท่าทางในการสอน สอนดว้ย
กิริยาท่าทางท่ีเหมาะสมกบัความเป็นครู ใชภ้าษาท่ีง่ายต่อการ
เขา้ใจประกอบกบัส่ือท่ีช่วยใหเ้ขา้ใจงาย น่าสนใจ 

มีทักษะการสอนเด็กให้เติบโตเต็มศักยภาพ  มีคุณธรรม 
จริยธรรม ทกัษะการใชส่ื้อเทคโนโลย ี

   2.3 ทกัษะการเร้าความสนใจและเสริมก าลงัใจ มีเทคนิคการท า
ใหผู้เ้รียนร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยความสุขและอยากเรียนรู้ 

มีทักษะการสอนเด็กให้เติบโตเต็มศักยภาพ  มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

   2.4 ทกัษะการใชค้  าถาม กระตุน้ดว้ยค าถามเพื่อฝึกให้ผูเ้รียน
พฒันาทกัษะการคิด 

สร้างและบูรณาการความรู้   มีความคิดวิ เคราะห์และ
สร้างสรรค ์

   2 . 5  ทักษะการ ใช้ ส่ื อ เทคโนโลยี  ใช้ ส่ื อ เทคโนโลยี
ประกอบการสอนไดอ้ย่างถูกตอ้ง คล่องแคล่ว สอดคลอ้งกบั
เร่ืองท่ีสอน 

ทกัษะการใชส่ื้อเทคโนโลย ี

   2.6 ทกัษะการสรุปบทเรียน สามารถกระตุน้ใหผู้เ้รียนสร้าง
องคค์วามรู้ดว้ยตนเองและเสนอแนะการประยกุตใ์ชค้วามรู้ท่ี
บูรณาการกบัการด าเนินชีวติ 

สร้างและบูรณาการความรู้ มีวิสัยทศัน์และตกผลึกทาง
ความคิดเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผูเ้รียน 

 3.2.3 ผูว้ิจยัน าแบบประเมินไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา ตามแบบประเมินซ่ึง
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั มีค่าตั้งแต่ 4.33 ถึง 5.00    
 4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยัจะด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 

4.1 ก่อนด าเนินการวิจัยอธิบายถึงจุดประสงค์และจุดมุ่งหมายในการวิจัย ให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่างเข้าใจถึง
วตัถุประสงคเ์พื่อใหก้ารเรียนการสอนไดด้ าเนินไปตามปกติเหมือนท่ีเคยปฏิบติัมา 
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4.2 ให้ผูเ้รียนบนัทึกวิดีโอการสอนของตนเองและรวบรวมส่งให้ผูว้ิจยั และผูว้ิจยัประเมินทกัษะพ้ืนฐานการจัด 
การเรียนรู้ของนกัศึกษา ซ่ึงเป็นการประเมินก่อนผา่นกระบวนการ 

4.3 ให้ผูเ้รียนศึกษาทักษะพ้ืนฐานในการจัดการเรียนรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 การจัด 
การเรียนรู้ท่ีเนน้การปฏิบติัและแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพผา่นกระบวนการกลุ่มน าเสนอและอภิปรายร่วมกนัในชั้น
เรียนและผูว้ิจยัด าเนินการจดัการเรียนการสอนตาม มคอ. 3 ท่ีไดจ้ดัท าไว ้

4.4 ใหน้กัศึกษาเลือกหวัขอ้ท่ีจะท าการสอน เขียนแผนการจดัการเรียนรู้และจบัสลากเพ่ือสอนหนา้ชั้นเรียน จนครบ
ทุกคน หลงัจากแต่ละคนสอนเสร็จ แบ่งกลุ่มนกัศึกษาเพ่ือร่วมสะทอ้นผลและร่วมน าเสนอแนวทางในการปรับปรุง พฒันาการสอน
ใหดี้ยิง่ข้ึนและผูว้จิยัประเมินทกัษะพ้ืนฐานการจดัการเรียนรู้ของนกัศึกษา ซ่ึงเป็นการประเมินหลงัผา่นกระบวนการ 
 5. การวเิคราะห์ข้อมูล 
 น าผลการประเมินมาวิเคราะห์ทางสถิติโดยใชค้่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t-test dependent)  

 

ผลการวิจัย 
 ผลการพฒันาทกัษะพ้ืนฐานการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวชิาชีพ
ครู มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรีดว้ยการจดัการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกบัแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ผลการวจิยัพบวา่ 
 1. นกัศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู ชั้นปีท่ี 1 มีทกัษะพ้ืนฐานการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
ก่อนเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกบัแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพดา้นการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้และการ
จดัการเรียนรู้ ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.03 ถึง 3.40) ส่วนหลงัเรียนมีผลการประเมินทกัษะพ้ืนฐานการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย  3.53 ถึง 4.40) รายละเอียดดงัตารางท่ี 2 
ตารางที่ 2 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานทกัษะพ้ืนฐานการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 นกัศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัร
บณัฑิต สาขาวิชาชีพครู ก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกบัแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 

รายการประเมิน 
ก่อนเรียน หลงัเรียน 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 
1. ดา้นการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้  
    1.1 การเขียนจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

 
3.17 

 
0.53 

 
ปานกลาง 

 
3.53 

 
0.67 

 
มาก 

    1.2 ก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับ
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

3.03 0.60 ปานกลาง 4.13 0.72 มาก 

    1 . 3  ก าหนด อุปกร ณ์ ส่ื อก ารสอนสอดคล้อ งกับ
จุดประสงค ์ 

3.20 0.71 ปานกลาง 3.53 0.73 มาก 

    1.4 ก าหนดวิธีการวดัผลได้ตรงจุดประสงค์การเรียนรู้ 
และหลากหลาย 

3.40 0.49 ปานกลาง 3.57 0.62 มาก 

2. ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้  
    2.1 ทกัษะการน าเขา้สู่บทเรียน กระตุน้ความสนใจผูเ้รียน
สอดคล้องกับเร่ืองท่ีสอนด้วยส่ือหรือวิธีการต่าง ๆ ท่ี
น่าสนใจ 

 
 

3.23 

 
 

0.76 

 
 

ปานกลาง 

 
 

4.13 

 
 

0.73 

 
 

มาก 

    2.2 ทกัษะการใชภ้าษาและกิริยาท่าทางในการสอน สอน
ดว้ยกิริยาท่าทางท่ีเหมาะสมกบัความเป็นครู ใชภ้าษาท่ีง่าย
ต่อการเขา้ใจประกอบกบัส่ือท่ีช่วยใหเ้ขา้ใจง่าย น่าสนใจ 

3.17 0.58 ปานกลาง 4.40 0.81 มาก 
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ตารางที ่2 ต่อ 

รายการประเมิน 
ก่อนเรียน หลงัเรียน 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 
     2.3 ทกัษะการเร้าความสนใจและเสริมก าลงัใจ มีเทคนิค
การท าให้ผูเ้รียนร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยความสุขและ
อยากเรียนรู้ 

3.03 0.56 ปานกลาง 4.13 0.73 มาก 

      2.4 ทกัษะการใชค้  าถาม กระตุน้ดว้ยค าถามเพื่อฝึกให้
ผูเ้รียนพฒันาทกัษะการคิด 

3.20 0.72 ปานกลาง 4.33 0.66 มาก 

      2.5 ทักษะการใช้ส่ือเทคโนโลยี ใช้ส่ือเทคโนโลยี
ประกอบการสอนไดอ้ย่างถูกตอ้ง คล่องแคล่ว สอดคลอ้ง
กบัเร่ืองท่ีสอน 

3.40 0.62 ปานกลาง 4.40 0.67 มาก 

      2.6 ทกัษะการสรุปบทเรียน สามารถกระตุน้ให้ผูเ้รียน
สร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเองและเสนอแนะการประยุกต์ใช้
ความรู้ท่ีบูรณาการกบัการด าเนินชีวิต 

3.23 0.61 ปานกลาง 4.20 0.76 มาก 

 

2. นกัศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู ชั้นปีท่ี 1 มีทกัษะพ้ืนฐานการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
หลงัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกบัแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ทุกรายการ รายละเอียดดงัตารางท่ี 3 
ตารางที่ 3 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการทดสอบที ทกัษะพ้ืนฐานการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 นกัศึกษาหลกัสูตร
ประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครูก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกบัแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวชิาชีพ (n= 30) 

รายการ การประเมิน x  S.D.  S.D. t 

1. ดา้นการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้  
    1.1 การเขียนจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

ก่อนเรียน 3.17 .53 0.36 0.93 2.16* 
หลงัเรียน 3.53 .67 

    1.2 ก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับ
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

ก่อนเรียน 3.10 0.61 1.03 1.05 5.48* 
หลงัเรียน 4.13 .72 

     1.3 ก าหนดอุปกรณ์ส่ือการสอนสอดคลอ้งกบั
จุดประสงค ์ 

ก่อนเรียน 3.03 0.72 0.50 0.94 2.92* 
หลงัเรียน 3.53 0.73 

     1.4 ก าหนดวิธีการวดัผลไดต้รงจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
และหลากหลาย 

ก่อนเรียน 2.97 0.49 0.60 0.86 3.84* 
หลงัเรียน 3.57 0.63 

2.ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้  
      2.1 ทกัษะการน าเขา้สู่บทเรียน กระตุน้ความสนใจผูเ้รียน
สอดคลอ้งกบัเร่ืองท่ีสอนดว้ยส่ือหรือวธีิการต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจ 

ก่อนเรียน 3.20 0.76 0.93 1.14 4.47* 
หลงัเรียน 4.13 0.73 
หลงัเรียน 4.20 0.76 

      2.2 ทกัษะการใชภ้าษาและกิริยาท่าทางในการสอน สอน
ดว้ยกิริยาท่าทางท่ีเหมาะสมกบัความเป็นครู ใชภ้าษาท่ีง่ายต่อ
การเขา้ใจประกอบกบัส่ือท่ีช่วยใหเ้ขา้ใจง่าย น่าสนใจ 

ก่อนเรียน 3.27 0.58 1.13 0.97 6.38* 
หลงัเรียน 4.40 0.81 

D
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ตารางที ่3 ต่อ 

รายการ การประเมิน x  S.D.  S.D. t 

       2.3 ทักษะการเร้าความสนใจและเสริมก าลังใจ  มี
เทคนิคการท าให้ผู ้เ รียนร่วมกิจกรรมการเ รียนรู้ด้วย
ความสุขและอยากเรียนรู้ 

ก่อนเรียน 3.40 0.56 0.73 0.94 4.25* 
หลงัเรียน 4.13 0.73 

       2.4 ทกัษะการใชค้  าถาม กระตุน้ดว้ยค าถามเพื่อฝึกให้
ผูเ้รียนพฒันาทกัษะการคิด 

ก่อนเรียน 3.23 0.73 1.10 0.96 6.28* 
หลงัเรียน 4.33 0.66 

       2.5 ทักษะการใช้ส่ือเทคโนโลยี ใช้ส่ือเทคโนโลยี
ประกอบการสอนไดอ้ย่างถูกตอ้ง คล่องแคล่ว สอดคลอ้ง
กบัเร่ืองท่ีสอน 

ก่อนเรียน 3.23 0.63 1.17 0.87 7.31* 
หลงัเรียน 

4.40 0.67 
        2.6 ทกัษะการสรุปบทเรียน สามารถกระตุน้ให้ผูเ้รียน
สร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเองและเสนอแนะการประยุกต์ใช้
ความรู้ท่ีบูรณาการกบัการด าเนินชีวิต 

ก่อนเรียน 3.20 0.61 1.00 0.98 5.57* 
หลงัเรียน 

4.20 0.76 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

สรุปผลการวิจัย  
 ผลการพฒันาทกัษะพ้ืนฐานการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพ
ครู มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรีดว้ยการจดัการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกบัแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ผลการวจิยัพบวา่ 
 1. นกัศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู ชั้นปีท่ี 1 มีทกัษะพ้ืนฐานการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
ก่อนเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกบัแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพดา้นการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้และการ
จดัการเรียนรู้ ในระดบัปานกลาง ส่วนหลงัเรียนมีผลการประเมินทกัษะพ้ืนฐานการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในระดบัมาก  
 2. นกัศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู ชั้นปีท่ี 1 มีทกัษะพ้ืนฐานการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
หลงัเรียนเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกบัแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 ทุกรายการ  
 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิจยัเร่ืองการพฒันาทกัษะพ้ืนฐานการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของนกัศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัร
บณัฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรีดว้ยการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้การปฏิบติัร่วมกบัแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวชิาชีพ ผูว้ิจยัจะน าเสนอการอภิปรายผลตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั ดงัน้ี 
 1. นกัศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู ชั้นปีท่ี 1 มีทกัษะพ้ืนฐานการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
ก่อนเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกบัแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพดา้นการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้และการ
จดัการเรียนรู้ ในระดบัปานกลาง ส่วนหลงัเรียนมีผลการประเมินทกัษะพ้ืนฐานการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในระดบัมาก  
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า นกัศึกษามีความมุ่งมัน่ตั้งใจในการศึกษาหาความรู้และน ามาบูรณาการในการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้
และตอ้งน ามาปฏิบัติการสอนจริง เป็นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบติังานจริง ไดท้ดลอง ไดแ้กไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากการปฏิบติังาน 
สอดคลอ้งกบั นนทลี พรธาดาวทิย ์[6] ท่ีระบุขอ้ดีของการจดัการเรียนรู้ตามแนว active learning ช่วยใหผู้เ้รียนมีแรงขบัอยากเรียนรู้
ในเน้ือหารายวิชา ส่งเสริมการพฒันาทกัษะ ส่งเสริมการเรียนรู้แบบคน้พบและสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง การร่วมสะทอ้นผลการ

D
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ปฏิบติัการสอนจากอาจารยแ์ละเพ่ือนนกัศึกษาซ่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีครูเช่นเดียวกนักย็ิง่ส่งผลใหมี้การรับทราบจุดเด่น จุดท่ีควรปรับปรุง
แกไ้ขจากหลายมุมมองท่ีมีการสะทอ้นผลอยา่งสร้างสรรค ์ลดความโดดเด่ียวในการท างาน เพ่ิมความกระตือรือร้น ท่ีจะปฏิบติัให้
บรรลุพนัธกิจอย่างแข็งขนั เป็นการเสริมพลงัการเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียน สอดคลอ้งกบัแนวคิดการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิง
วิชาชีพท่ี ส านกัพฒันาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน [5]  ท่ีไดก้ล่าวถึงขอ้ดีของชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพวา่สามารถ
ช่วยส่งเสริมทกัษะการสร้างทีมงาน เกิดความร่วมมือ เกิดการเพ่ิมช่องทางการส่ือสารส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความสามารถต่างกนั สร้าง
กลัยาณมิตรในการปฏิบติังาน  
 2. นกัศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู ชั้นปีท่ี 1 มีทกัษะพ้ืนฐานการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
หลงัเรียนเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกบัแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 ทุกรายการ สอดคลอ้งกบัผลการวิจยั ของ สันติ ทิพนา [7] ท่ีไดท้  าการวิจยัเร่ือง การพฒันาทกัษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ของผูเ้รียนรายวชิาการจดัชั้นเรียนและส่ิงแวดลอ้มเพ่ือการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นปีท่ี 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยั 
ราชภฏัร้อยเอ็ด  ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของผูเ้รียนรายวิชาการจัดชั้นเรียนและ
ส่ิงแวดลอ้มเพ่ือการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นปีท่ี 4 สาขาวิชาภาษาไทย ผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถมากข้ึน และสามารถน าทกัษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เขา้มาปรับใชใ้นการจดัชั้นเรียนและส่ิงแวดลอ้มเพ่ือการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นอยา่งดี 2) ผลการเปรียบเทียบ
ทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของผูเ้รียนรายวิชาการจดัชั้นเรียนและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อการเรียนรู้ภาษาไทย เพ่ือเปรียบเทียบก่อน
เรียนและหลงัเรียน พบวา่หลงัเรียนมีค่าเฉล่ียสูงกว่าก่อนเรียน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการพฒันาทกัษะพ้ืนฐานการจดัการเรียนรู้ของ
นักศึกษาในคร้ังน้ีมีการบูรณาการการจดัการเรียนรู้เชิงรุก คือ ให้ผูเ้รียนก าหนดเป้าหมายในการท างานหรือเป้าหมายการสอน  
วางแผนการสอนและปฏิบัติการสอนด้วยตนเอง โดยผูส้อนเป็นผูก้ระตุ้น ให้ก าลังใจ แนะน าแนวทางการพฒันาการสอน  
ดงัท่ี หน่วยศึกษานิเทศก ์ส านกังานคณะกรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน[8] ไดส้รุปแนวคิดส าคญัของการจดัการเรียนรู้เชิงรุกวา่ เป็น
กระบวนการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให ้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน สร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งครูผูส้อนกบัผูเ้รียน มุ่งใหผู้เ้รียนลง
มือปฏิบติั โดยมีครู เป็นผูอ้  านวยความสะดวก (Facilitator) สร้างแรงบนัดาลใจให้ค  าปรึกษา ดูแล แนะน า ท าหนา้ท่ีเป็นโคช้และ 
พ่ีเล้ียง (Coach & Mentor) แสวงหาเทคนิควธีิการจดัการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้อยา่งมีความหมาย 
(Meaningful learning) ผูเ้รียนสร้างองคค์วามรู้ได ้มีความขา้ใจในตนเอง ใชส้ติปัญญา คิด วิเคราะห์ สร้างสรรคผ์ลงานนวตักรรมท่ี
บ่งบอกถึงการมีสมรรถนะส าคญัในศตวรรษท่ี 21 มีทกัษะวิชาการ ทกัษะชีวิต และทกัษะวิชาชีพ บรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ตาม
ระดบัช่วงวยั นอกจากน้ีผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพซ่ึงส านกังานเขตพ้ืนท่ีมธัยมศึกษา เขต 17 [9]  ไดส้รุป
แนวทางการขบัเคล่ือน PLC สู่การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน Thailand 4.0 วา่มีขั้นตอนดงัน้ี 1) ก าหนดเป้าหมาย 2. วางแผนการท างาน  

3. การก าหนดความคาดหวงัและวิเคราะห์หาวิธีการท่ีจะท าให้ประสบผลส าเร็จสูงสุด 4. เร่ิมตน้จากจุดเล็กๆ แลว้ค่อย
ปรับขยาย 5. ตรวจสอบผลและการสะทอ้นผล 6. วางแผนเพื่อความส าเร็จ เรียนรู้จากอดีต ปรับปรุงหรือปฏิเสธในส่ิงท่ีไม่ส าเร็จ 7. 
น าสู่สาธารณะและแลกเปล่ียนความส าเร็จ และ 8. ฝึกฝนร่างกายและหล่อเล้ียงสมอง (ยนิดี / ฉลองความส าเร็จ)จากขั้นตอนการน า
แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพผูว้ิจยัประยุกต์ใชโ้ดยให้ผูเ้รียนเรียนรู้ก าหนดเป้าหมายการท างานของตนเองแต่มีการ
เรียนรู้การท างานเป็นกลุ่มซ่ึงตอ้งร่วมกนัเรียนรู้ทุกขั้นตอนร่วมกนัเสนอแนวคิดแลกเปล่ียนเรียนรู้การท างาน ในกลุ่มผูเ้รียน 
อาจารยผ์ูส้อน รวมถึงอาจารยนิ์เทศและผูเ้ก่ียวขอ้งร่วมสะทอ้นผลการท างาน ซ่ึงนกัวิชาการหลายท่านไดเ้สนอแนวทางการบูรณา
การแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการเสริมสร้างสมรรถภาพการฝึกปฏิบติัการสอนส าหรับนกัศึกษาครู เช่น  ชวนพิศ 
อตัเนตร ปัญญา ทองนิล  วิริยา วิริยารัมภะ และจิรศุภา ปล่องทอง [10]  ไดเ้สนอการบูรณาการการโคช้ การศึกษาชั้นเรียนและ 
การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู เพื่อการเสริมสร้างสมรรถภาพการฝึกปฏิบติัการสอนส าหรับนกัศึกษาครู ประกอบดว้ย
การบวนการท่ีเป็นพลวตั 5 ขั้นตอน คือ 1) พฒันากลุ่ม 2) ปฏิบติัการสอน 3) เรียนรู้จากการปฏิบติั 4) ท าแผนพฒันา และ 5) การ
เผยแพร่และช่ืนชม ซ่ึงไดน้ าเสนอแนวทางการบูรณาการแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพกบักระบวนการเสริมสร้าง



Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 
 11  (January  - April) 124  - 133 (2021)     Vol. 11, No. 1 

133 

  

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภัฏเพชรบุรี ปีที ่11 (ฉบบัที ่1)  มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2564 

สมรรถภาพการฝึกปฏิบติัการสอนส าหรับนกัศึกษาครู ทั้ง 5 ขั้นตอน นัน่หมายความว่าแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
สามารถช่วยส่งเสริมหรือพฒันาทกัษะพ้ืนฐานการจดัการเรียนรู้ของนกัศึกษาครูไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 1.1 อาจารยผ์ูส้อนทุกรายวิชาสามารถน าการจดัการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกบัแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
ไปใชก้บัรายวชิาอ่ืน ๆ  
 1.2 ครูผูส้อนสามารถน าการจดัการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกบัแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพไปจดัการเรียนผา่น
ส่ือออนไลน์ เพื่อใหน้กัศึกษาน าไปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ต่างๆ ท่ีอาจตอ้งใชก้ารจดัการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
 1.3 ครูผูส้อนอาจเปล่ียนวิธีการมอบหมายงานเป็นการสอนเป็นทีมให้ผูเ้รียนร่วมกนัออกแบบการจดัการเรียนรู้
รวมทั้งร่วมกนัปฏิบติัการสอนเพ่ือเพ่ิมความเช่ียวชาญและพฒันาการเรียนการสอน 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยคร้ังต่อไป 
 2.1 ควรมีการจดัการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกบัแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพไปพฒันาทกัษะท่ีจ าเป็นอ่ืน ๆ  
แต่ละทกัษะ เช่น ทกัษะการใชเ้ทคโนโลย ีทกัษะการตั้งค  าถามกระตุน้การคิด เป็นตน้ 
 2.2 ควรศึกษาการจดัการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกบัแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือร่วมกบัแนวคิดอ่ืน ๆ  
ในการพฒันาทกัษะของผูส้อนและผูเ้รียนอยา่งหลากหลาย 
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บทคดัย่อ 
งานวิจัยเร่ืองน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อผิดพลาดด้านการใช้ค  าท่ีมีความหมายคล้ายกันในภาษาไทยของนักศึกษาจีน

มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย ประชากร ไดแ้ก่ นกัศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาและวฒันธรรมไทย ชั้นปีท่ี 3 ระดบัปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย ซ่ึงก าลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน  47 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  
คือ แบบส ารวจ เร่ือง การใชค้  าท่ีมีความหมายคลา้ยกนัในภาษาไทยของนกัศึกษาจีนมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย พบวา่ ขอ้ผิดพลาดเร่ืองการ
ใชค้  าท่ีมีความหมายคลา้ยกนัในภาษาไทยของนกัศึกษาจีนมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย ค าท่ีมีความหมายคลา้ยกนั
ท่ีนักศึกษาจีนตอบผิดมากท่ีสุด ค าว่า  เร่ง รีบ เร็ว คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมาคือ ค าว่า ปกป้อง ปกครอง ควบคุม คิดเป็นร้อยละ 91.5  
และค าวา่ ส ารวจ ตรวจสอบ ตรวจ คิดเป็นร้อยละ 85.11 ตามล าดบั ส่วนค าวา่ ซ่อม แกไ้ข บูรณะ ไม่มีผูต้อบผดิ 
 

ค าส าคญั : ขอ้ผดิพลาด ค าท่ีมีความหมายคลา้ยกนั นกัศึกษาจีน 
 

Abstract  
This study aimed to examine the errors on Thai synonyms usage of Chinese students at Chiang Rai Rajabhat University.  

The population were 47 third-year Chinese students at Faculty of Humanities, Chiang Rai Rajabhat University in their semester 1/2019. 
The research instruments was the survey form on Thai synonyms usage errors made by Chinese students. The results showed that:  
Thai synonyms usage errors made by Chinese students, in descending order, were “เร่ง (reng=quickly) รีบ (reeb=hurry), เร็ว (rew=fast)” 
accounting for 100%, followed by “ปกป้อง (pokpong=protect) ปกครอง (pokkhrong=govern) ควบคุม (kuabkhum=control)” accounting 
for 91.5%, and “ส ารวจ  ( samruaj=survey) ตรวจสอบ  ( truajsob=examine) ตรวจ  ( truaj=check)” accounting for 85.11% while “ซ่อม 
(som=repair) แกไ้ข (kaekhai=correct) บูรณะ (burana=renovate)” showed no error usage. 

 

Keywords : Error, Synonym, Chinese Students 
 



Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 
 11  (January  - April) 134  - 141 (2021)     Vol. 11, No. 1 

135 

  

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภัฏเพชรบุรี ปีที ่11 (ฉบบัที ่1)  มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2564 

บทน า   
ภาษาไทยเป็นภาษาท่ีมีความส าคญัเป็นเอกลกัษณ์แสดงถึงความเป็นไทย และยงัเป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีบรรพบุรุษได้

สร้างไวถ่้ายทอดจากอดีตถึงปัจจุบนั ภาษาไทยยงัเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการส่ือสารเพ่ือสร้างความเขา้ใจและความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อ
กนั ท าให้สามารถประกอบกิจธุระการงานและด ารงชีวิตร่วมกัน สอดคลอ้งกบัทศันะของ กาญจนา นาคสกุล [1] ท่ีกล่าวว่า  
ภาษาเป็นเคร่ืองมือในการคิดของมนุษย ์และเป็นส่ิงท่ีใชแ้สดงความคิดซ่ึงเป็นนามธรรมนั้นออกมาใหผู้อ่ื้นเขา้ใจดว้ย ชนกลุ่มใดมี
ภาษาซ่ึงท าหน้าท่ีดงักล่าวไดอ้ย่างสมบูรณ์มีค าศพัท์ท่ีจะแสดงส่ิงท่ีเป็นนามธรรมต่างๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้ง แจ่มชัด ชนกลุ่มนั้น  
จะคิดไดลึ้กซ้ึงกวา้งไกล และวทิยาการต่างๆ กจ็ะเจริญข้ึนเป็นเงาตามตวั  

มนุษยใ์ชภ้าษาเพ่ือการส่ือสารทุกดา้น ทั้งการด าเนินชีวิตประจ าวนั การประกอบสัมมาชีพ และการมีสัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้น 
ซ่ึงการส่ือสารจะส าเร็จประโยชน์ไดแ้ทจ้ริง กต่็อเม่ือผูส่้งสารและผูรั้บสารมีความเขา้ใจตรงกนั ดงันั้น การใชภ้าษาไทยให้ถูกตอ้ง
นบัเป็นเร่ืองส าคญัท่ีสุด ตอ้งฝึกฝนจนเกิดข้ึนความช านาญในการใชภ้าษา ดงัท่ีศิวาพร พิรอด [2] กล่าววา่ การใชภ้าษาของวยัรุ่นมี
ลกัษณะท่ีแตกต่างจากภาษาไทยมาตรฐาน เช่น การใชภ้าษาพูดในภาษาเขียน การสะกดค าผิด การใชค้  าผิดหนา้ท่ี เป็นตน้ ส่ิงท่ีควร
ให้ความส าคญัมากกว่าคือ การใชภ้าษาให้เหมาะกบับุคคล กาลเทศะ โอกาส และสถานการณ์ วริสา ทนันไชย [3] ไดก้ล่าวว่า  
ทกัษะภาษาไทยเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ส าหรับชาวต่างชาติท่ีตอ้งการเรียนภาษาไทย และถา้ชาวต่างชาติ
รู้จักใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง จะสามารถใช้ภาษาไทยเป็นส่ือในการค้นควา้หาความรู้และเพื่อใช้ในการด าเนินชีวิตได้  
ซ่ึงความสามารถในการใช้ภาษาไทยเป็นส่ิงท่ีสามารถเรียนรู้ได้ด้วยการจ า การฝึกฝน การเลียนแบบ และการใช้ภาษาใน
สถานการณ์จริงจนเกิดความคล่องแคล่วและสามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจ าวนัได ้ จะเห็นไดว้่าการใช้
ภาษาไทยใหถู้กตอ้งนบัเป็นเร่ืองส าคญัทั้งผูเ้รียนภาษาไทยทัว่ไปและชาวต่างประเทศท่ีสนใจเรียนภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง  

มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรายไดล้งนามความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัหลายแห่งในมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชน
จีน ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยันอร์มอลวี่ซี (Yuxi Normal University) มหาวิทยาลยัผเูอ่อร์ (Pu’er University) มหาวิทยาลยัอาชีวศึกษาสิบ
สองปันนา (Xishuangbanna Vocational and Technical College) มหาวิทยาลยันอร์มอลฉู่ฉง (Chuxiong Normal University) และ
วิทยาลยัท่ีดินยนูนาน (Yunnan land and Resources Vocational College) เป็นตน้ ในขอ้ตกลงเร่ืองความร่วมมืออนัหน่ึง กล่าวคือจะ
มีการแลกเปล่ียนนกัศึกษาและอาจารยข์องมหาวทิยาลยันั้นๆ กบัมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย 

อยา่งไรก็ตาม การเรียนรู้ภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสองหรือในฐานะภาษาต่างประเทศยอ่มมีขอ้ผิดพลาดต่างๆ ในการเรียน
เกิดข้ึนเป็นเร่ืองปกติ เน่ืองจากเช้ือชาติ วฒันธรรม ภาษาแม่ มีผลกระทบต่อการเรียนภาษา จึงท าใหเ้กิดปัญหาในการเรียนภาษาไทย 
ดงัท่ี Larry Selinker [4] กล่าววา่ ในการเรียนภาษาท่ีสองนั้น ผูเ้รียนจะสร้างและใชร้ะบบภาษาระบบหน่ึงตลอดช่วงเวลาของการ
เรียนรู้ ระบบภาษาดงักล่าวไม่ใช่ระบบภาษาแม่ของผูเ้รียน อีกทั้งไม่ใช่ระบบภาษาเป้าหมาย แต่เป็นระบบภาษาท่ีเกิดจากความ
เขา้ใจและการรับรู้ของตวัผูเ้รียนเอง  

ปัจจยัดงักล่าวท่ีส่งผลต่อผูเ้รียนชาวจีนท่ีเรียนภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสองดว้ยเช่นกนั  ส าหรับภาษาจีนมีความแตกต่างจาก
ภาษาไทย กล่าวคือ ภาษาจีนวิวฒันาการมาจากอกัษรภาพ แต่เพ่ือให้การสอนเด็กและการพิมพค์อมพิวเตอร์ไดอ้ยา่งสะดวก จึงมี
ระบบใหม่เรียกว่า พินอิน   ซ่ึงระบบพินอินในภาษาจีนกลางมีพยญัชนะ 23 ตวั สระ 36 ตวั และมีวรรณยุกต์ 4 เสียง โดยมี
เคร่ืองหมายก ากบัเสียงวรรณยกุตจ์  านวน 3 เสียง และอีก 1 เสียงท่ีไม่มีเคร่ืองหมายก ากบัเสียงวรรยกุต ์   เสียงวรรณยกุตใ์นภาษาจีน 
ส่วนใหญ่มีความคลา้ยคลึงกบัเสียงวรรณยุกตใ์นภาษาไทย แต่มีเสียงพยญัชนะบางเสียงท่ีไม่มีในภาษาจีนกลางดว้ยเช่นกนั เช่น 
พยญัชนะ ร เรือ [5] 

ส่วนเร่ืองค าในภาษาจีนและภาษาไทย ต่างก็จ  าแนกออกเป็นค านาม ค าสรรพนาม ค ากริยา ค  าคุณศพัท์ ค  าจ านวนนับ 
ค าลกัษณนาม ค าบุพบท ค ากริยาวิเศษณ์ ค  าเสริม และค าอุทาน ในการเรียงล าดบัค าเขา้รูปประโยคภาษาจีนกบัภาษาไทยจาก 
ค าดงักล่าวจ าแนกเป็น 3 กลุ่ม [6] ดงัน้ี ประโยคท่ีเรียงล าดบัค าเหมือนกนั คือ ค  ากริยา ค  าสันธานและค าอุทาน ประโยคท่ีเรียงล าดบั
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ค าต่างกนั คือ ค  าคุณศพัทแ์ละค าบุพบท ต าแหน่งของค าคุณศพัทใ์นประโยคภาษาจีนจะอยูห่นา้ค  านามหรืออยูห่ลงัค  ากริยาวิเศษณ์ 
แต่ในภาษาไทยจะตรงกนัขา้ม คือ ต าแหน่งของค าคุณศพัทจ์ะอยูห่ลงัค  านามหรืออยูห่นา้ค  ากริยาวิเศษณ์ ส่วนต าแหน่งของค าบุพ
บทในภาษาจีนจะตามหลงัค านามหรือค าสรรพนาม แต่ในภาษาไทยจะตรงกนัขา้ม คือ ต าแหน่งของค าบุพบทจะอยูห่นา้ค  านาม
หรือค าสรรพนาม และประโยคเรียงล าดบัค าเหมือนกนับา้งและต่างกนับา้ง คือ ค  านาม ค  าสรรพนาม ค าจ านวนนบั ค าลกัษณนาม 
ค ากริยา ค  าวิเศษณ์ และค าช่วย ซ่ึงRod Ellis [7] ไดแ้สดงทศันะในเร่ืองการเรียนภาษาจีนและภาษาไทยว่า การถ่ายโอนภาษาเป็น
ปัจจยัก าหนดความยากง่ายของภาษาท่ีสองของผูเ้รียน หากรูปแบบของภาษาท่ีสองคลา้ยหรือเหมือนกบัภาษาแม่หรือภาษาท่ีเรียนรู้
มาก่อน จะส่งผลให้การเรียนรู้ภาษาท่ีสองเป็นไปไดง่้ายยิ่งข้ึน ทวา่ หากภาษาท่ีสองมีความแตกต่างกบัภาษาแม่หรือภาษาท่ีเรียนรู้
มาก่อนของผูเ้รียน การเรียนภาษาท่ีสองจะยากและมีโอกาสเกิดขอ้ผิดพลาดไดม้ากข้ึน 

นอกจากน้ีผูว้ิจยัพบว่า จากการศึกษาหนังสือเรียนภาษาไทย จ านวน 4 เล่ม ซ่ึงเขียนโดย Liao Yufu (ไม่มีการอา้งอิง)  
ของส านักพิมพ์หนังสือโลก ได้แก่ ภาษาไทยพ้ืนฐาน 1 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 2 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 3 และภาษาไทยพ้ืนฐาน 4  
ของนกัศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาและวฒันธรรมไทย ระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรายผูว้ิจยั พบวา่ มีค  าท่ีมีความหมาย
คลา้ยกนัเป็นจ านวนมาก ดงัตวัอยา่ง  

1. อนุมติั อนุญาต ภาษาจีนใช้允许 ( yǔn xǔ )  
อนุมติั หมายถึง เห็นชอบตามระเบียบท่ีก าหนดไว ้ 
อนุญาต หมายถึง ยนิยอม  

2. เพ่ิม เติม ภาษาจีนใช้增加 ( zēng jiā )  
เพ่ิม หมายถึง ท าใหม้ากข้ึนโดยไม่มีขีดจ ากดั  
เติม หมายถึง ท าใหส่้วนท่ีขาดหายไปหรือพร่องไปใหส้มบูรณ์  

3. ป้ิง ยา่ง ภาษาจีนใช้烤 ( kǎo )  
ป้ิงใชก้บัอาหารท่ีเป็นของแหง้ 
ยา่ง หมายถึง การน าของสดๆ มาวางเหนือไฟเพ่ือท าใหสุ้ก 

จากตวัอยา่งจะเห็นไดว้่า ภาษาจีนจะใชค้  าเดียวกนั แต่ภาษาไทยจะใชค้  า 2 ค าท่ีมีความหมายคลา้ยกนัจึงก่อให้เกิดความ
สับสน แก่นกัศึกษาจีน เพราะไม่สามารถใชค้  าท่ีมีความหมายคลา้ยกนัท่ีถูกตอ้งในการใชภ้าษาไทย และโดยการสัมภาษณ์อาจารย์
ผูส้อนนกัศึกษาจีนและนกัศึกษาจีน นกัศึกษาจีนยงัใชค้  าผิดโดยไม่ทราบความหมายและวิธีการใชค้  า เน่ืองจากในภาษาไทยมีค า
จ านวนมากท่ีมีความหมายใกลเ้คียงกนั แต่เม่ือน าไปใชจึ้งท าให้เกิดขอ้ผิดพลาดในการใชภ้าษา ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาเร่ือง 
การศึกษาขอ้ผิดพลาดในการใชค้  าท่ีมีความหมายคลา้ยกนัของนกัศึกษาจีนมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย เพื่อทราบถึงขอ้ผิดพลาด
การใชค้  าท่ีมีความหมายคลา้ยกนัในการใชภ้าษาไทยของนกัศึกษาจีนมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย เพ่ือใหน้กัศึกษาจีนมีความรู้และ
ความเขา้ใจเก่ียวกบัค าท่ีมีความหมายคลา้ยกนัในภาษาไทยเพ่ิมข้ึน และสามารถพฒันาทกัษะการใชภ้าษาไทยใหดี้ข้ึน 
 

วตัถุประสงค์การวิจัย 
เพ่ือศึกษาขอ้ผดิพลาดการใชค้  าท่ีมีความหมายคลา้ยกนัในภาษาไทยของนกัศึกษาจีนมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย 

 

วธีิด าเนินการวิจัย 
ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาและวฒันธรรมไทย ชั้นปีท่ี 3 ระดับปริญญาตรี คณะ

มนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย ซ่ึงก าลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 47 คน 
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ขอบเขตด้านเน้ือหา 
เน้ือหาท่ีศึกษาไดแ้ก่ ค  าท่ีมีความหมายคลา้ยกนัในหนงัสือ ภาษาไทยพ้ืนฐาน 1 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 2 ภาษาไทยพ้ืนฐาน  

3 และภาษาไทยพ้ืนฐาน 4 ตามหลกัสูตรวิชาภาษาและวฒันธรรมไทย ระดบัปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงราย 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั คือ แบบส ารวจ เร่ือง การใชค้  าท่ีมีความหมายคลา้ยกนัในภาษาไทย จ านวน 2 ชุด รวม 100 ขอ้ 
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
แบบส ารวจ เร่ือง การใชค้  าท่ีมีความหมายคลา้ยกนัในภาษาไทย มีขั้นตอนการสร้างตามล าดบั ดงัน้ี 
1. ขั้นวิเคราะห์ ศึกษาและวิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยในโปรแกรมวิชาภาษาและวฒันธรรมไทย ระดบัปริญญาตรี 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย  
2. ขั้นออกแบบ 

2.1 ศึกษาเอกสารเก่ียวกบัค าท่ีมีความหมายคลา้ยกนัในภาษาไทย ประกอบดว้ย 
2.1.1 หนังสือ คลงัค า คู่มือการใชภ้าษาไทยแนวใหม่ โดย นววรรณ พนัธุเมธา  จากส านักพิมพอ์มรินทร์ 

กรุงเทพมหานคร พิมพใ์นพ.ศ. 2559 ซ่ึงเป็นหนงัสือท่ีรวบรวมค าท่ีมีความหมายคลา้ยกนัตามหมวดหมู่ความหมายของค า 
2.1.2 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 1 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 2 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 3 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 4 โดย Liao Yufu  

จากส านกัพิมพห์นงัสือโลก พิมพใ์นค.ศ. 2008  
2.2 ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้เร่ือง การใชค้  าท่ีมีความหมายคลา้ยกนัในภาษาไทยให้สอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ี

ก าหนดไว ้
2.3 ก าหนดรูปแบบของแบบส ารวจ เร่ือง การใชค้  าท่ีมีความหมายคลา้ยกนัในภาษาไทย จ านวน 2 ชุด ชุดท่ี  1 

จ านวน 60 ขอ้ ชุดท่ี 2 จ านวน 60 ขอ้ และเลือกน ามาใชจ้ริงจ านวน 100 ขอ้ 
3. ขั้นสร้างและพฒันา 

3.1 สร้างแบบส ารวจ เร่ือง การใชค้  าท่ีมีความหมายคลา้ยกนัในภาษาไทย ตามท่ีก าหนดไว ้
3.2 น าแบบส ารวจ เร่ือง การใช้ค  าท่ีมีความหมายคล้ายกันในภาษาไทยเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  

เพ่ือพิจารณาและตรวจสอบความถูกตอ้ง เหมาะสม ดา้นเน้ือหา การใชภ้าษาและรูปแบบ และปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ 
3.3 น าแบบส ารวจ เร่ือง การใช้ค  าท่ีมีความหมายคล้ายกันในภาษาไทยท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอผูเ้ช่ียวชาญ 

จ านวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้ง สอดคลอ้งกบัเน้ือหาและจุดประสงค ์และน าผลการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่านมาหา
ค่าความดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบส ารวจ 

3.4 น าแบบส ารวจ เร่ือง การใช้ค  าท่ีมีความหมายคล้ายกันในภาษาไทยไปปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของ
ผูเ้ช่ียวชาญ เพ่ือน าไปทดลองต่อไป  

4. ขั้นทดลอง 
น าแบบส ารวจ เร่ือง การใชค้  าท่ีมีความหมายคลา้ยกนัในภาษาไทยท่ีปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญแลว้ไป

ทดลองเพ่ือหาคุณภาพ ดงัน้ี 
การทดลองคร้ังท่ี 1 น าแบบส ารวจ เร่ือง การใชค้  าท่ีมีความหมายคลา้ยกนัในภาษาไทยท่ีไดป้รับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลอง

ใชก้บันกัศึกษาจีน สาขาวิชาภาษาและวฒันธรรมไทย ชั้นปีท่ี 3 ระดบัปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย 
ซ่ึงก าลงัศึกษาภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 20 คน และวเิคราะห์แบบส ารวจเพ่ือตรวจสอบคุณภาพ ดงัน้ี 

1) ตรวจใหค้ะแนน ถา้ตอบถูกให ้1 คะแนน ถา้ตอบผดิหรือไม่ตอบเลยให ้0 คะแนน 
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2) หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ  านาจจ าแนก (r) ของแบบส ารวจ 
3) คดัเลือกแบบส ารวจ เร่ือง การใช้ค  าท่ีมีความหมายคลา้ยกนัในภาษาไทย ดงัน้ี ชุดท่ี 1 จ านวน 59 ขอ้ และชุดท่ี 2  

จ านวน 41 ขอ้ รวมจ านวน 100 ขอ้ 
โดยมีหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี แบบส ารวจท่ีมีค่าความยากง่าย (p) ตั้งแต่ 0.65 ข้ึนไป โดยใชเ้กณฑข์องบุญชม ศรีสะอาด [8] และ

ค่าอ  านาจจ าแนก (r) มีค่าตั้งแต่ 0.2 ถึง 0.8 โดยใชเ้กณฑข์องภทัราพร เกษสังข ์[9]  
การทดลองคร้ังท่ี 2 น าแบบส ารวจ เร่ือง การใช้ค  าท่ีมีความหมายคล้ายกันในภาษาไทยทดลองใช้กับนักศึกษาจีน 

สาขาวิชาภาษาและวฒันธรรมไทย ชั้นปีท่ี 3 ระดบัปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย ซ่ึงก าลงัศึกษา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 24 คน และวเิคราะห์แบบส ารวจดงัน้ี 

1) ตรวจใหค้ะแนน ถา้ตอบถูกให ้1 คะแนน ถา้ตอบผดิหรือไม่ตอบเลยให ้0 คะแนน 
2) หาค่าความเท่ียงของแบบส ารวจตามสูตร KR-20 [9] 
โดยมีเกณฑ์การตัดสินความเท่ียงของแบบส ารวจมีค่า 0.7 ข้ึนไป หมายความว่าแบบส ารวจมีความเท่ียงระดับสูง 

มีค่า 0.4 - 0.69 หมายความวา่แบบส ารวจมีความเท่ียงในระดบัปานกลาง มีค่านอ้ยกวา่ 0.4 หมายความวา่ แบบส ารวจมีความเท่ียง
ในระดบัต ่า ซ่ึงแบบส ารวจเร่ืองการใชค้  าท่ีมีความหมายคลา้ยกนัในภาษาไทยมีค่าความเท่ียงในระดบัปานกลางข้ึนไป ดงัน้ี 

ชุดท่ี 1 มีค่าความเท่ียง 0.71 หมายความวา่แบบส ารวจมีความเท่ียงระดบัสูง 
ชุดท่ี 2 มีค่าความเท่ียง 0.77 หมายความวา่แบบส ารวจมีความเท่ียงระดบัสูง 
5. ขั้นประเมิน 
น าแบบส ารวจ เร่ือง การใชค้  าท่ีมีความหมายคลา้ยกนัในภาษาไทยท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพแลว้ ไปให้นกัศึกษาจีน 

สาขาวิชาภาษาและวฒันธรรมไทย ชั้นปีท่ี 3 ระดบัปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย ซ่ึงก าลงัศึกษา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน  47 คนศึกษาต่อไป 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้จิยัด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง ตามขั้นตอนต่อไปน้ี  
1. ช้ีแจงและอธิบายใหน้กัศึกษาทราบเก่ียวกบัการศึกษาขอ้ผดิพลาดค าท่ีมีความหมายคลา้ยกนัในภาษาไทย 
2. ใหน้กัศึกษาจีนตอบแบบส ารวจ 
3. รวบรวมผลการตอบแบบส ารวจ 
4. น าผลการตอบแบบส ารวจ จ านวน 47 ฉบบัไปวเิคราะห์ขอ้ผดิพลาดในการใชค้  าท่ีมีความหมายคลา้ยกนั  
การวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูว้จิยัน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเกบ็รวบรวมมาวเิคราะห์ และน าเสนอขอ้มูล ดงัน้ี 
1. การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาคุณภาพของแบบส ารวจ เร่ือง การใชค้  าท่ีมีความหมายคลา้ยกนัในภาษาไทย วิเคราะห์หา 

ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ตรวจสอบค่าความยากง่าย (p) ค่าอ  านาจจ าแนก (r) และค่าความเท่ียง ( 𝑟𝑡𝑡 ) 
2. ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบส ารวจ นบัจ านวนขอ้ผดิพลาดท่ีปรากฏ และบนัทึกค่าสถิติ ความถ่ีและร้อยละ  
3. สรุปผลการศึกษาเป็นตารางตวัเลขประกอบการบรรยาย  

 

ผลการวจิัย 
การวิจยั เร่ือง การศึกษาขอ้ผิดพลาดการใชค้  าท่ีมีความหมายคลา้ยกนัในภาษาไทยของนกัศึกษาจีนมหาวิทยาลยัราชภฏั

เชียงราย ผูว้ิจัยได้น าเสนอผลการศึกษา ดังน้ี ผลการศึกษาข้อผิดพลาดการใช้ค  าท่ีมีความหมายคล้ายกันในภาษาไทยของ 
นกัศึกษาจีนมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย 
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ตารางที่ 1  แสดงจ านวนค่าความถ่ีและค่าร้อยละในการศึกษาขอ้ผิดพลาด เร่ือง การใชค้  าท่ีมีความหมายคลา้ยกนัในภาษาไทยของ
นกัศึกษาจีนมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย จ านวน 2 ชุด รวม 100 ขอ้ 

ล าดบัที่ ค าที่มีความหมายคล้ายกนั 
ตอบผดิ ( N=47 ) ทีม่า 

ร้อยละ ( ชุดที/่ข้อที)่ 
1 เร่ง, รีบ, เร็ว 100 1/29 
2 ปกป้อง, ปกครอง, ควบคุม 91.5 1/43 
3 ส ารวจ, ตรวจสอบ, ตรวจ 85.11 1/54 
4 ยกยอ่ง, ชม, ชมเชย 82.98 1/59 
4 ประดบั, ตกแต่ง 82.98 1/44 
4 แข่ง, แข่งขนั 82.98 1/9 
7 แล, สังเกต 81.91 2/10 
8 คบัขนั, ฉุกเฉิน 80.85 1/41 
8 ระบุ, ก าหนด 80.85 1/35 
8 ปรับเปล่ียน, ปรับปรุง, ปรับ 80.85 2/29 
11 ลด, ตก 76.60 1/32 
11 พบเห็น, พบ, พบปะ 76.60 2/28 
13 ช่อง, แนวปฏิบติั, ทาง, วิถีทาง 74.47 2/37 
14 ค่า, มูลค่า, คุณค่า, ราคา 73.40 2/34 
15 พบเห็น, พบพาน, พบปะ 73.05 2/18 
15 พกพา, ถือ, น า 73.05 2/16 
17 บาน, แปลง, แห่ง, แผน่ 71.28 2/36 
20 เติม, เพ่ิม, เพ่ิมเติม, แถม 68.09 1/19 
20 แยก, กระจาย, แบ่ง, ยา้ย 68.09 1/2 
23 ช าระ, จ่าย 65.96 1/11 
24 พิธี, พิธีกรรม, พิธีการ 65.89 1/51 
25 แสวงหา, ทาง 64.89 2/7 
26 ลง, หยอ่น 63.83 1/21 
27 วิธี, กระบวนการ, มาตรการ, วิธีการ 63.30 2/38 
28 ปฏิกิริยา, กิริยา, อาการ 61.70 1/8 
28 เตรียมตวั, เตรียม, เตรียมพร้อม 61.70 2/31 
30 ข่าว, ข่าวคราว, ข่าวสาร 59.57 1/56 
30 หัน่, หกั, ตดั 59.57 1/47 
30 ปริมาณ, จ านวน 59.57 1/42 
30 คลา้ย, ใกลเ้คียง 59.57 1/39 
79 เช่ียวชาญ, เก่ง, เยีย่ม 25.53 1/14 
79 ประกาศ, แจง้, เปิดเผย 25.53 1/4 
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ตารางที ่1  ต่อ 

ล าดบัที่ ค าที่มีความหมายคล้ายกนั 
ตอบผดิ ( N=47 ) ทีม่า 

ร้อยละ ( ชุดที/่ข้อที)่ 
79 บรรยากาศ, ภูมิอากาศ 25.53 2/8 
83 โฆษณา, เปิดเผย, เผยแพร่ 24.11 2/11 
84 ปรารถนา, อยาก, ตอ้งการ 21.99 2/21 
85 ลอง, ทดลอง 21.28 1/48 
86 เร่ือง, ธุระ 20.21 2/1 
87 ชน, กระทบ 19.15 1/3 
88 ใหญ่, มหึมา 14.89 1/55 
88 ให,้ แจก 14.89 1/52 
88 ขอบคุณ, ขอบใจ 14.89 1/36 
93 กล่าว, พดู, บอก 12.77 1/28 
93 อนุญาต, อนุมติั, ยอม 12.77 1/1 
95 เดิม, โบราณ, อดีต, ก่อน 10.64 1/16 
96 เสร็จ, จบ 8.51 1/30 
97 นบัถือ, เคารพ 5.32 2/4 
98 หา้ม, อยา่, งด 4.26 1/33 
99 ถอด, ร่วง 2.13 1/24 

100 ซ่อม, แกไ้ข, บูรณะ 0 1/26 
 

จากตารางท่ี 1 พบวา่ จ านวนค่าความถ่ีและค่าร้อยละในการศึกษาขอ้ผิดพลาด เร่ือง การใชค้  าท่ีมีความหมายคลา้ยกนัใน
ภาษาไทยของนกัศึกษาจีนมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย ค าท่ีมีความหมายคลา้ยกนัท่ีนกัศึกษาจีนตอบผิด
มากท่ีสุด ค  าวา่  เร่ง รีบ เร็ว คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมาคือ ค าวา่ ปกป้อง ปกครอง ควบคุม คิดเป็นร้อยละ 91.5 และค าวา่ ส ารวจ 
ตรวจสอบ ตรวจ คิดเป็นร้อยละ 85.11 ตามล าดบั และค าว่า ซ่อม แกไ้ข บูรณะ ไม่มีผูต้อบผิด (ร้อยละของการตอบผิดเท่ากัน  
ถือเป็นล าดบัเดียวกนั และเรียงล าดบัร้อยละจากมากถึงนอ้ย) 
 

อภิปรายผล 
ผลการศึกษาขอ้ผิดพลาดการใชค้  าท่ีมีความหมายคลา้ยกนัในภาษาไทยของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย 

เรียงล าดบัจากมากไปน้อย ค าท่ีมีความหมายคลา้ยกนัท่ีนักศึกษาจีนตอบผิดมากท่ีสุด คือ ค  าว่า  เร่ง รีบ เร็ว คิดเป็นร้อยละ 100 
รองลงมาคือ ค าวา่ ปกป้อง ปกครอง ควบคุม คิดเป็นร้อยละ 91.5 และค าวา่ ส ารวจ ตรวจสอบ ตรวจ คิดเป็นร้อยละ 85.11 ตามล าดบั 
และค าวา่ ซ่อม แกไ้ข บูรณะ ไม่มีผูต้อบผิด ซ่ึงมีกลุ่มค าท่ีมีความหมายคลา้ยกนัท่ีนกัศึกษาจีนตอบผิดจ านวน 99 กลุ่มค า ทั้งน้ีอาจ
เป็นเพราะวา่ นกัศึกษาจีนไม่ทราบความหมายของค าศพัท ์และภาษาจีนกบัภาษาไทยมีลกัษณะโครงสร้างทางภาษาท่ีแตกต่างกนั 
โดยเฉพาะเร่ืองการใชค้  าท่ีมีความหมายคลา้ยกนัในภาษาไทย ภาษาจีนจะใชค้  าเพียงค าเดียว เช่น ค าว่า เร่ง รีบ เร็ว ภาษาจีนใช ้ 

“ 快 kuài ”  ค  าว่า ปกป้อง ปกครอง ควบคุม ภาษาจีนใช ้“ 保护 bǎo hù ”  และค าว่า ส ารวจ ตรวจสอบ ตรวจ  ภาษาจีนใช้  

“ 检查 jiǎn chá ” เม่ือนักศึกษาจีนเรียนภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ภาษาจีนซ่ึงเป็นภาษาแม่ จึงมีอิทธิพลต่อการเรียนภาษา  
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ท าใหเ้กิดขอ้ผดิพลาดในการศึกษาเร่ืองการใชค้  าท่ีมีความหมายคลา้ยกนัในภาษาไทย ดงัท่ี Odlin Terence[10] กล่าววา่ อิทธิพลของ
ภาษาท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนรู้มาก่อนส่งผลให้เรียนรู้ภาษาเป้าหมายไดย้ากข้ึน และน าให้ผูเ้รียนใช้ภาษาเป้าหมายเบ่ียงเบนไปจาก
กฎเกณฑข์องภาษานั้นซ่ึงเป็นผลให้เกิดขอ้ผิดพลาดในการใชภ้าษาเป้าหมาย ซ่ึงเรียกวา่ การถ่ายโอนเชิงลบ ( Negative Transfer ) 
และ Rod Ellis [7] ไดแ้สดงทศันะวา่ผูเ้รียนใชรู้ปแบบภาษาท่ีสองผิดจากกฎเกณฑข์องภาษาท่ีสอง ขอ้ผิดพลาดเหล่าน้ีเกิดจากการ
แทรกแซงโดยตรงจากภาษาแม่ของผูเ้รียน และสอดคลอ้งกบั Jack.C.Richards [11] กล่าวถึงขอ้ผิดพลาดในการเรียนภาษาท่ีสองว่า 
อาจเกิดจากผูเ้รียนน าส่ิงท่ีรู้แล้วไปใช้ในสภาพการณ์ใหม่ได้ไม่ถูกต้อง หรือจากการท่องจ าหรือการเทียบเคียง ( Analogy)  
ท่ีไม่ถูกต้อง ( Ignorance of Rule Restriction ) และการเข้าใจข้อแตกต่างของกฎหรือหน่วยภาษาไม่ถูกต้อง ( False Concepts 
Hypothesized ) ซ่ึงอาจเป็นเหตุผลหน่ึงท่ีท าใหน้กัศึกษาจีนใชค้  าท่ีมีความหมายคลา้ยกนัในภาษาไทยไม่ถูกตอ้ง 

ผลจากการศึกษาคร้ังน้ีสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนการเรียนการสอน และเป็นขอ้มูลและแนวทางในการ
พฒันาแผนการสอนภาษาไทยส าหรับนักศึกษาจีน นอกจากน้ียงัสามารถน าไปสร้างแบบฝึกเก่ียวกบัการใชค้  าท่ีมีความหมาย
คลา้ยกนั และช่วยแกปั้ญหาทางดา้นการใชค้  าท่ีมีความหมายคลา้ยกนัของนกัศึกษาจีน สอดคลอ้งกบัศรีวิไล พลมณี [12] กล่าวถึง
ประโยชนข์องการศึกษาขอ้ผดิพลาดวา่ การศึกษาขอ้ผดิพลาดเพื่อจะดูพฒันา  การเรียนภาษาท่ีสองและภาษาแม่  

 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะการน าผลการวจิัยไปใช้  
การศึกษาเร่ืองค าท่ีมีความหมายคลา้ยกันในภาษาไทย ควรเปรียบเทียบความเหมือน และความแตกต่างของค าท่ีมี

ความหมายคลา้ยกนัในภาษาไทยกบัภาษาจีน และเขา้ใจความหมายและวิธีการใชข้องค าท่ีมีความหมายคลา้ยกนัระหวา่งภาษาจีน
กบัภาษาไทย และสามารถน าผลการศึกษาไปสร้างแบบฝึก หรือสร้างชุดการเรียนการสอนท่ีเก่ียวขอ้ง 

ข้อเสนอแนะการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการใชค้  าท่ีมีความหมายคลา้ยกนัในภาษาไทยกบัภาษาจีนให้ชดัเจนว่ามีความ

แตกต่างกนั 
2. ควรมีการศึกษาวจิยัเร่ืองการศึกษาขอ้ผดิพลาดดา้นอ่ืนๆ เช่น ขอ้ผดิพลาดการใชค้  าชนิดต่าง ๆ ไวยากรณ์ เป็นตน้ 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) พฒันารูปแบบการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

จงัหวดัเพชรบุรี และ 2) ทดลองใชรู้ปแบบการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา จงัหวดัเพชรบุรี 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยมี 2 ขั้นคือ ขั้นท่ี 1 การพฒันารูปแบบ ตัวอย่างได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น จ านวน 430 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 92.27 ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีก าหนด ขั้นท่ี 2 ตวัอย่างไดม้าไดโ้ดยการเลือกแบบเจาะจง จ านวน 1 โรงเรียน ผูใ้ห้ขอ้มูลประกอบดว้ย
ผูบ้ริหารโรงเรียน จ านวน 1 คน และครูท่ีเขา้ร่วมการวจิยั จ านวน 14 คน รวม 15 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ 1) แบบสอบถามเก่ียวกบั
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน จ านวน 1 ฉบบั เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัท่ีมีค่าความเช่ือมัน่
เท่ากับ 0.98 2) คู่มือการใช้รูปแบบการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน จ านวน 1 เล่ม และ 3) แบบประเมินความเป็นไปได้  
ความเหมาะสม และประโยชน์ของรูปแบบ จ านวน 1 ฉบบั สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ
วเิคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง และการทดสอบค่าที  
 ผลการวิจยัพบว่า 1) รูปแบบการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา จงัหวดัเพชรบุรี  
มีปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน จ านวน 3 ตวัแปร ประกอบดว้ย 1.1) ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร มี 4 องคป์ระกอบคือ การรับรู้
ความสามารถของตนเอง การสร้างแรงจูงใจภายใน ความสามารถในการตดัสินใจดว้ยตนเอง และความสามารถในการควบคุมตนเอง  
1.2) ภาวะผูน้ าของครู มี 4 องคป์ระกอบคือ การพฒันาตนเองและทีมงาน การเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการจดัการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในการ
พฒันาโรงเรียน และการเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง และ 1.3) วฒันธรรมโรงเรียน มี 4 องคป์ระกอบคือ การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การใหค้วาม
ร่วมมือของครู การพฒันาวิชาชีพ และการมีเป้าประสงคท่ี์ชดัเจน และ 2) ผลทดลองใชรู้ปแบบการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
พบวา่ ค่าเฉล่ียหลงัการใชรู้ปแบบสูงข้ึนกวา่ก่อนการใช ้รูปแบบอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และค่าเฉล่ียของความเป็นไปได ้ความ
เหมาะสม และประโยชน์ของรูปแบบในระดบัมากถึงมากท่ีสุด 
 

ค าส าคญั : คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน รูปแบบ โรงเรียนประถมศึกษา 
 

Abstract  
The objectives of this research were to 1) develop a model of the educational quality development of school under the Primary 

Educational Service Area Office, Phetchaburi Province, and 2) perform the experiment with the model of educational quality development 
of school under the Primary Educational Service Area Office, Phetchaburi Province. The sample used in this research divided into 2 stages: 
step 1 development of the model, the sample was obtained by stratified random sampling of 430 people, accounting for 92.27% of the 



Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 
 11  (January  - April) 142  - 151 (2021)     Vol. 11, No. 1 

143 

  

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภัฏเพชรบุรี ปีที ่11 (ฉบบัที ่1)  มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2564 

specified sample, and step 2 : an example was obtained by purposive selecting number of 1 school. The contributor consisted of 1 school 
administrator, and 14 teachers who participated in the study, including total of 15 people. The research tools were: 1) a 5-rating scale 
questionnaire about factors affecting the educational quality of the school with a reliability of 0.98, 2)  an instruction manual for the 
educational quality development of schools, and 3) an assessment of the feasibility, suitability and benefits of the model. The statistics used 
for data analysis were mean, standard deviation, structural equation analysis, and t-test. 

The results were as follows: 1) model of educational quality development in school under the Primary Educational Service Area 
Office,  Phetchaburi Province, there were 3 factors affecting the educational quality of school that consisted of 1.1) administrators’ 
leadership had 4 components: self-efficacy, internal motivation, self decision-making ability, and self control ability. 1.2) teacher leadership 
had 4 components: self and team development, being a good model in learning management, participation in school development, and 
transformational leadership. 1.3) school culture had four components: participatory learning, teacher cooperation, professional development, 
and the distinctive purpose. 2) the experimental results of the school educational quality development were found that the mean after the 
model implement was significantly higher than before the model implement at the .05 level, and the mean of the likelihood, suitability, and 
usefulness of the model was at a high to most high level. 

 

Keywords : School Educational Quality, Model, Primary School 
 
 

บทน า   
  การศึกษาเป็นกระบวนการส าคญัของการพฒันาคนและพฒันาประเทศเพราะการศึกษาเป็นกระบวนซ่ึงน าไปสู่การ
พฒันาของแต่ละบุคคลและเป็นการพฒันาสังคมในระดบัสูงสุดท่ีจะท าทั้งบุคคลและสังคมมีความสุข ความเจริญ การจดัการศึกษา
ท่ีมีคุณภาพจึงเป็นเป้าหมายส าคญัของแผนพฒันาการศึกษาชาติทุกฉบบั แต่จากการศึกษาปัญหาในการจดัการศึกษาของประเทศ
ไทยพบวา่มีปัญหาในหลายประเดน็ คุณภาพของโรงเรียนในประเทศไทยเป็น ดงัเช่น ปัญหาของครู ปัญหาดา้นคุณภาพผูเ้รียน และ
ปัญหาคุณภาพของโรงเรียน ประเดน็ปัญหาท่ีกล่าวมาน้ีมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั และส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

 จากปัญหาและสาเหตุของการศึกษาของประเทศไทยท่ีกล่าวมานั้น นบัวา่มีความส าคญัอยา่งยิง่ท่ีทุกภาคส่วนจ าเป็นตอ้ง
ร่วมกนัแกไ้ข ซ่ึงจากสาเหตุท่ีกล่าวมา ไม่วา่จะเป็นเร่ืองของโรงเรียน ของครู และของนกัเรียนนั้น ตอ้งแกด้ว้ยแนวคิด และทฤษฎี
ทางการบริหารท่ีเหมาะสม ส าหรับการแกปั้ญหาในระดบัโรงเรียน บุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งอนัไดแ้ก่ ผูบ้ริหารโรงเรียน และครู ถือ
ไดว้า่เป็นปัจจยัส าคญัท่ีตอ้งด าเนินการพฒันาใหส้ามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจยัพบวา่ 
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนั้นมีองค์ประกอบส าคญัหลายประการ ดงัเช่น มอตต์ (Mott) [1] ท่ีกล่าวถึงประสิทธิผลของ
โรงเรียนวา่ควรประกอบดว้ย 1) ความสามารถในการผลิตนกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง 2) ความสามารถในการพฒันา
ทศันคติทางบวก 3) ความสามารถในการแกปั้ญหาของโรงเรียน และ 4) ความสามารถในการปรับเปล่ียนและพฒันาโรงเรียน  
ซ่ึงประสิทธิผลนั้นถือไดว้า่เป็นส่วนหน่ึงของคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ซ่ึงเกิดจากปัจจยัหลายประการดงัเช่น ภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ริหาร ภาวะผูน้ าของครู และวฒันธรรมโรงเรียน ดงัน้ีคือ 

 จากแนวคิดหลกัของภาวะผูน้ าของครูในฐานะผู ้ริเร่ิมให้เกิดการเปล่ียนแปลงในระดบัโรงเรียนและระดบัระบบเป็นจุด
สนใจของการวิเคราะห์และอภิปรายร่วมสมยั  มีการศึกษาจ านวนมากท่ีอธิบายเก่ียวกบัความส าคญัของภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารและ
ภาวะผูน้ าของครูในฐานะอิทธิพลและวิธีการท่ีผูน้ าและครูไดรั้บการสนับสนุน หลกัฐานทั้งหมดเก่ียวกบัความเป็นผูน้ าของครู
แสดงใหเ้ห็นวา่ครูท่ีท างานโดยมีจุดประสงคร่์วมกนัและร่วมมือกนัสามารถมีอิทธิพลต่อนโยบายและการปฏิบติัในรูปแบบท่ีส าคญั 
[2] และภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร และภาวะผูน้ าของครูก็มีผลกระทบต่อวฒันธรรมโรงเรียนและคุณภาพของโรงเรียน  ในขณะท่ี 
ผลการวิจยัในอีกหลายช้ินพบวา่ภาวะผูน้ าของครูมีผลโดยตรงต่อการปรับปรุงโรงเรียน ประสิทธิผลของโรงเรียนและก าลงัใจใน
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การท างานของครู ดงัเช่น งานวิจยัของ อาเคิร์ต และมาร์ติน (Akert & Martin) [3]  ท่ีพบว่า ผูน้ าครูไดรั้บอิทธิพลจากการกระท าของ
ผูบ้ริหาร จึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีผูบ้ริหารตอ้งเขา้ใจส่ิงท่ีจะกระตุน้ให้ครูแต่ละคนใชเ้วลาในการคน้พบส่ิงท่ีเกิดข้ึนในสภาพแวดลอ้ม
ของโรงเรียนท่ีท าใหค้รูกลายเป็นผูน้ า และภาวะผูน้ าของครูมีผลกระทบต่อวฒันธรรมโรงเรียนและคุณภาพของโรงเรียน ในขณะท่ี
ผลการวิจยัในอีกหลายช้ินพบวา่ภาวะผูน้ าของครูมีผลโดยตรงต่อการปรับปรุงโรงเรียน ประสิทธิผลของโรงเรียนและก าลงัใจใน
การท างานของครู [4] 
 จากความส าคญัและความเป็นมาของปัญหา รวมถึงแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีกล่าวมาแลว้ ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะท าวิจยั
เร่ือง รูปแบบการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา ในจงัหวดัเพชรบุรี เพ่ือพฒันาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อพฒันารูปแบบการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา ในจงัหวดัเพชรบุรี 
 2. เพื่อทดลองใชรู้ปแบบการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา ในจงัหวดัเพชรบุรี 

 

วธีิด าเนินการวิจัย 
 การด าเนินการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัก าหนดไวเ้ป็น 2 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 
 ขั้นที ่1 การพฒันารูปแบบ  
 1. การศึกษาเอกสาร และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 2. ผูว้ิจยัสร้างรูปแบบการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โดยมีตวัแปร และองคป์ระกอบตามทฤษฎีและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 3. ผูว้ิจัยสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  
จ านวน 1 ฉบบั 
 4. ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่านตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (IOC) (Index of 
Objective Congruence) มีค่าระหวา่ง 0.67 – 1.00 

 5. ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีแกไ้ขแลว้ไปทดลองใชก้บัผูบ้ริหาร และครูในโรงเรียนประถมศึกษาจงัหวดัเพชรบุรีท่ีไม่ใช่
กลุ่มตวัอยา่ง 10 โรงเรียน จ านวน 30 ฉบบั แลว้วเิคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟาของ ครอนบาค 
ไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั 0.98 
 6. ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมจากกลุ่มตวัอย่างจากครูในจงัหวดัเพชรบุรี ดว้ยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multistage sampling)   
ไดข้อ้มูลกลบัคืนมาจ านวน 430 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 92.27 แลว้น าขอ้มูลมาวเิคราะห์ผล 
 7. น าผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในขอ้ท่ี 6 มาสร้างเป็นรูปแบบการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา  
ในจงัหวดัเพชรบุรี 
 ขั้นที ่2 การทดลองใช้รูปแบบ 
 1. ผูว้จิยัน ารูปแบบท่ีไดจ้ากขั้นท่ี 1 มาจดัท าเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย  
 1.1 คู่มือการใชรู้ปแบบการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา ในจงัหวดัเพชรบุรี โดยสร้างตามตวั
แปรและองคป์ระกอบท่ีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 1.2 แบบสอบถามเก่ียวกบัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เป็นแบบประเมินท่ีสร้างข้ึนตามองคป์ระกอบของคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน ประกอบดว้ย 1) ผลลพัธ์ดา้นการเรียนรู้ของนักเรียน 2) ความพึงพอใจในงานของครู และ 3) การรับรู้
ประสิทธิผลของโรงเรียน เป็นขอ้ค าถามชุดเดียวกบัท่ีใชใ้นขั้นท่ี 1 เพ่ือใชใ้นการเปรียบเทียบผลก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบ 
 1.3 แบบประเมินความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และประโยชน์  
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 แบบสอบถามในขอ้ 1.2 และแบบประเมินในขอ้ 1.3 เป็นแบบประเมินชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
2. ผูว้จิยัตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ 1) คู่มือ 2) แบบสอบถาม และ 3) แบบประเมิน 

โดยผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบเน้ือหา ภาษาท่ีใช ้และความเหมาะสมของรูปเล่ม โดยใชผู้เ้ช่ียวชาญชุดเดิม 
3. ผูว้ิจยัก าหนดโรงเรียนเป้าหมายเพื่อทดลองใชรู้ปแบบการพฒันาคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษา โดยก าหนดลกัษณะ

ของโรงเรียนคือเป็นโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งในขั้นท่ี 1 และเป็นโรงเรียนขนาดกลางคือมีนกัเรียนระหวา่ง 252 คน มีครูจ านวน 
18 คน แต่คดัเลือกครูท่ีมีส่วนร่วมกบัการวิจยั จ านวน 14 คน และเป็นโรงเรียนท่ีมีบริบทอยูร่ะหวา่งชุมชนเมืองและชุมชนชนบท 
คือเป็นโรงเรียนชนบทท่ีตั้งในชุมชนขนาดใหญ่ของอ าเภอท่ายาง ซ่ึงมีลกัษณะตรงกบัท่ีผูว้จิยัก าหนดไว ้
 4. ผูว้ิจยัประสานกบัผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหนองโรงเพ่ือขออนุญาตใชรู้ปแบบกบัผูอ้  านวยการและครูในโรงเรียน 
โดยทดลองใชก้บัครูระดบัประถมศึกษาถึงมธัยมศึกษา จ านวน 14 คน เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2563 
 5. ผูว้ิจยัด าเนินการทดสอบก่อนการทดลองใชรู้ปแบบ จากนั้นจึงด าเนินการตามคู่มือการใชรู้ปแบบ โดยความร่วมมือ
ของผูอ้  านวยการโรงเรียน และคณะครูท่ีเขา้ร่วมการวจิยั 

6. เม่ือด าเนินการครบ 3 เดือนแลว้ ผูว้ิจัยด าเนินการทดสอบหลงัการทดลองอีกคร้ัง จากนั้นน าขอ้มูลมาวิเคราะห์
ผลการวจิยัต่อไป 

 

ผลการวจิัย 
 ขั้นที ่1 ผลการพฒันารูปแบบการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวดัเพชรบุรี 
 ในขั้นท่ี 1 ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อน าผลการวิเคราะห์มาพฒันารูปแบบการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ประถมศึกษาจงัหวดัเพชรบุรี โดยมีผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
 1. การวิเคราะห์สถิติพ้ืนฐาน ในส่วนน้ีเป็นการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความเบ้ และความโด่ง  
โดยผลการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดก้ลบัคืนมา จ านวน 430 ฉบบั ปรากฏผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัตารางท่ี 1 
ตารางที ่1 ค่าเฉล่ียเลขคณิต ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าความเบแ้ละความโด่งของตวัแปร 

ตัวแปร X  SD Skewness Kurtosis 

ภาวะผู้น าของผู้บริหาร     
1. การรับรู้ความสามารถของตนเอง 4.59 0.44 -1.07 0.62 
2. การสร้างแรงจูงใจภายใน 4.43 0.50 -0.95 0.83 
3. ความสามารถในการตดัสินใจดว้ยตนเอง 
4. ความสามารถในการควบคุมตนเอง 

4.43 
4.44 

0.50 
0.53 

-0.82 
-0.83 

0.33 
0.01 

ภาวะผู้น าของครู     
5. การพฒันาตนเองและทีมงาน 4.40 0.54 -0.65 -0.05 
6. การเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการจดัการเรียนรู้ 4.38 0.53 -0.69 -0.18 
7. การมีส่วนร่วมในการพฒันาโรงเรียน 4.33 0.54 -0.89 -0.29 
8. การเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง 4.38 0.53 -0.83 0.60 
วฒันธรรมโรงเรียน     
9. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 4.43 0.52 -0.65 -0.25 
10. การใหค้วามร่วมมือของครู 4.29 0.57 -0.69 0.42 
11. การพฒันาวิชาชีพ 4.28 0.60 -0.89 1.17 
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ตารางที ่1 ต่อ 

ตัวแปร X  SD Skewness Kurtosis 
12. การมีเป้าประสงคท่ี์ชดัเจน 4.13 0.69 -0.83 1.06 
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน     
13. ผลลพัธ์ดา้นการเรียนรู้ของนกัเรียน 4.35 0.53 -0.65 -0.03 
14. ความพึงพอใจในงานของครู 4.26 0.54 -0.35 -0.36 
15. การรับรู้ประสิทธิผลของโรงเรียน   4.33 0.55 -0.83 1.04 

 

 จากตารางท่ี 1 พบว่าตวัแปรสังเกตได ้ในรูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนประถมศึกษา จงัหวดัเพชรบุรี ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามแบบมาตรวดัแบบประมาณค่า 5 ระดบั ผลการ
วิเคราะห์พบวา่มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสุด (4.13 – 4.59) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานมีค่าใกลเ้คียงกนั (0.44 – 0.69) ตวัแปรท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ตวัแปรการรับรู้ความสามารถของตนเอง (4.59) รองลงมาคือตวัแปรความสามารถในการควบคุมตนเอง (4.44) และ
ความสามารถในการตดัสินใจดว้ยตนเอง (4.43) ส่วนตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่ตวัแปรอ่ืนๆ คือ การมีเป้าประสงคท่ี์ชดัเจน (4.13) 
 ผลการวเิคราะห์ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานพบวา่ อยูใ่นเกณฑท่ี์เหมาะสมคือมีค่านอ้ยกวา่ 1 แสดงวา่ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
ของขอ้มูลมีความเหมาะสม โดยตวัแปรท่ีมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานน้อยท่ีสุดคือ  ตวัแปรความสามารถในการตดัสินใจดว้ย
ตนเอง (0.502) ส่วนตวัแปรท่ีมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานมากท่ีสุด คือ ตวัแปรการมีเป้าประสงคท่ี์ชดัเจน (0.69) 
 ค่าความเบ ้(Skewness ) พบวา่อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานคือ มีค่านอ้ยกวา่ 2 โดยจากผลการวเิคราะห์ค่าความเบ ้พบวา่ ตวัแปร
มีค่าความเบอ้ยูใ่นช่วง  -1.07 ถึง -0.35 โดยตวัแปรท่ีมีค่าความเบม้ากท่ีสุดคือการรับรู้ความสามารถของตนเอง มีค่าเท่ากบั -1.07 
 ตวัแปรท่ีมีค่าความเบน้อ้ยท่ีสุดคือ ตวัแปรความพึงพอใจในงานของครู   มีค่าเท่ากบั  -0.35  
 ค่าความโด่ง (Kurtosis ) ของขอ้มูลพบวา่มีค่าความโด่งอยูใ่นช่วง  -0.36 ถึง 1.17 โดยตวัแปรท่ีมีค่าความโด่งมากท่ีสุดคือ
การพฒันาวิชาชีพ มีค่าเท่ากบั 1.17 และตวัแปรท่ีมีค่าความโด่งน้อยท่ีสุดคือ ความพึงพอใจในงานของครู มีค่าเท่ากบั -0.36   
โดยค่าความเบไ้ม่เกิน 2.00 และค่าความโด่ง ไม่เกิน 7.00 แสดงวา่ทุกตวัแปรมีการกระจายใกลเ้คียงโคง้ปกติ  มีความเหมาะสมท่ีจะ
น ามาวเิคราะห์ดว้ยโมเดลสมการเชิงโครงสร้างได ้[5]  

2. การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา จังหวดั
เพชรบุรี  
 ผลการวเิคราะห์พบวา่ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุท่ีก าหนดเป็นเส้นอิทธิพลตามรูปแบบทางเลือก มีนยัส าคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ 

1. เส้นอิทธิพลจากตวัแปรแฝงภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารไปยงัภาวะผูน้ าของครู มีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบ เท่ากบั 0.89 
2. เส้นอิทธิพลจากตวัแปรแฝงภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารไปยงัตวัแปรแฝงวฒันธรรมโรงเรียน มีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบ 

เท่ากบั 0.26 
3. เส้นอิทธิพลจากตวัแปรแฝงภาวะผูน้ าของครูไปยงัตวัแปรแฝงวฒันธรรมโรงเรียน มีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบ เท่ากบั 0.65 
4. เส้นอิทธิพลจากตวัแปรแฝงภาวะผูน้ าของครูไปยงัตวัแปรแฝงคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ 

เท่ากบั 0.14 
5. เส้นอิทธิพลจากตัวแปรแฝงวฒันธรรมโรงเรียนไปยงัตัวแปรแฝงคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน มีค่าน ้ าหนัก

องคป์ระกอบ เท่ากบั 0.85 
 รายละเอียดของค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลของรูปแบบการบริหารท่ีเสริมสร้างความผูกพนัต่อโรงเรียนของครู สังกัด
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ตามรูปแบบทางเลือก แสดงค่าอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออ้ม ปรากฏผลดงัตารางท่ี  2 
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ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลของรูปแบบการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ตามรูปแบบทางเลือก 
n = 430 

 
ภาวะผูน้ าของครู วฒันธรรมโรงเรียน 

คุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน 

 TE IE DE TE IE DE TE IE DE 
ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร 0.89* - - 0.84* 0.58* 0.26* 0.84* 0.84* - 
ภาวะผูน้ าของครู - - - 0.65* - - 0.69* 0.55* 0.14* 
วฒันธรรมโรงเรียน - - - - - - 0.85* - 0.85* 

* p < .05 
 จากตารางท่ี 2 พบวา่มีตวัแปรท่ีมีอิทธิพลโดยตรงต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 2 ตวัแปร
คือ ภาวะผูน้ าของครู มีอิทธิพลโดยตรง เท่ากบั 0.14 และวฒันธรรมโรงเรียน มีอิทธิพลโดยตรง เท่ากบั 0.85 และยงัพบตวัแปรท่ีมี
อิทธิพลทางออ้มท่ีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ดงัน้ี   
 1. ตวัแปรภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร มีอิทธิพลผา่นตวัแปรภาวะผูน้ าของครู และวฒันธรรมโรงเรียน ไปยงัตวัแปรคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน ดว้ยค่าอิทธิพลโดยรวม เท่ากบั 0.84 
 2. ตวัแปรภาวะผูน้ าของครูมีอิทธิพลผา่นตวัแปรวฒันธรรมโรงเรียนไปยงัตวัแปรคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ดว้ยค่า
อิทธิพลโดยรวม เท่ากบั 0.69 
 

ค่ าส ถิ ติ   ไค -สแควร์   = 71.50;  df = 54;   p-Value =  0.056:  GFI = 0.978;  AGFI =  0.952; SRMR = 0.016;  RMSEA = 0.027;  
CFI = 0.999;  
 

ตารางที่ 3 ค่าความเท่ียงและสัมประสิทธ์ิการท านาย ในรูปแบบ 

ตวัแปร STD GEX SDP CLES PAL TPA PDE CPU  
ค่าความเท่ียง 0.775 0.772 0.812 0.746 0.719 0.815 0.763 0.705  
 LOU TSA SEP SAP IMB SDA SCA   
 0.840 0.799 0.782 0.611 0.830 0.786 0.832   
สมการโครงสร้างตวัแปรแฝงใน TLE ORC SEQ  
ค่า R-SQUARE 0.785 0.797 0.953  

 

จากตารางท่ี 3 ตวัแปรแฝงในรูปแบบจ าลองท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ไดแ้ก่   ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร 
ภาวะผูน้ าของครู และวฒันธรรมโรงเรียน รวมแลว้มีค่าสัมประสิทธ์ิการท านาย ร้อยละ 95.30  ผลการวิเคราะห์แบบจ าลองตาม
สมมติฐานการวิจยั ภาพรวมแลว้มีเส้นอิทธิพลท่ียงัไม่มีค่านยัส าคญัทางสถิติ โดยดชันีความสอดคลอ้งของแบบจ าลอง ไดแ้ก่ค่า 
Chi-square, p-Value,  RMSEA, GFI, AGFI, SRMR และค่า Largest  Standardized Residual  สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจกัษ์ เพราะค่า ไค-สแควร์ เท่ากบั 71.50 ท่ีองศาอิสระเท่ากบั 54 ค่าความน่าจะเป็น เท่ากบั 0.056 ดชันี GFI เท่ากบั 0.978  
ค่าดัชนี  AGFI  เ ท่ากับ  0.952  ค่าดัชนี  CFI เ ท่ากับ  0.999   ค่า  SRMR = 0.016  และ ค่า   RMSEA = 0.027  แสดงให้ เ ห็นว่า   
ค่า Chi-square และค่า p-Value ไม่มีนยัส าคญัส าคญัทางสถิติ ค่า RMSEA นอ้ยกวา่ .06  ค่า GFI  มากกวา่ .95  ค่า AGFI มากกวา่ .90  
ค่า SRMR  นอ้ยกวา่ .08  ซ่ึงหมายความวา่แบบจ าลองตามสมมติฐานสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ ดงันั้นแบบจ าลองจึงเป็นไป
ตามเกณฑม์าตรฐานและสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์[6] 
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 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงประจักษ์ ผูว้ิจัยไดน้ าไปใช้เป็นองค์ประกอบในการสร้างรูปแบบการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา จงัหวดัเพชรบุรี คือ รูปแบบการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา ในจงัหวดั
เพชรบุรี มีปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน จ านวน 3 ตัวแปร ประกอบด้วย 1.1) ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร  
มี 4 องคป์ระกอบคือ การรับรู้ความสามารถของตนเอง การสร้างแรงจูงใจภายใน ความสามารถในการตดัสินใจดว้ยตนเอง และ
ความสามารถในการควบคุมตนเอง 1.2) ภาวะผูน้ าของครู มี 4 องคป์ระกอบคือ การพฒันาตนเองและทีมงาน การเป็นแบบอยา่งท่ีดี
ในการจัดการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในการพฒันาโรงเรียน และการเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง และ 1.3) วฒันธรรมโรงเรียน  
มี 4 องคป์ระกอบคือ การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การใหค้วามร่วมมือของครู การพฒันาวชิาชีพ และการมีเป้าประสงคท่ี์ชดัเจน 
 ขั้นที ่2 ผลการทดลองใช้รูปแบบการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวดัเพชรบุรี 
 ในขั้นน้ีเป็นการน ารูปแบบการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา จงัหวดัเพชรบุรี ไปทดลองใช้กบั
โรงเรียนบา้นหนองโรง อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ผลการทดลองใชรู้ปแบบ
การพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา จงัหวดัเพชรบุรี ปรากฏผลดงัน้ี 
 1. ผลการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา จงัหวดัเพชรบุรี 
 หลงัจากการน ารูปแบบการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา จงัหวดัเพชรบุรี ไปทดลองใชท่ี้โรงเรียน
บา้นหนองโรงเป็นเวลา 3 เดือน จากนั้นผูว้จิยัไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มูล ปรากฎผลดงัน้ี 
ตารางที ่4 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา จงัหวดัเพชรบุรี 

n = 15 

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
ก่อนการทดลองใช ้ หลงัการทดลองใช ้

t-test Sig. 
X  SD ระดบั 

X  SD ระดบั 

ผลลพัธ์ดา้นการเรียนรู้ของนกัเรียน 3.67 0.42 มาก 4.35 0.78 มาก 2.92* 0.01 
ความพึงพอใจในงานของครู 3.75 0.52 มาก 4.33 0.71 มาก 2.32* 0.04 
การรับรู้ประสิทธิผลของโรงเรียน   3.44 0.32 มาก 4.49 0.53 มาก 7.76** 0.00 

รวมเฉล่ีย 3.62 0.27 มาก 4.39 0.67 มาก 4.06* 0.01 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 จากตารางท่ี 4 พบวา่ คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา จงัหวดัเพชรบุรี อยูใ่นระดบัมากทั้งโดยภาพรวมและ
รายดา้น โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากกว่าดา้นอ่ืนๆ คือ การรับรู้ประสิทธิผลของโรงเรียน และผลหลงัการใชรู้ปแบบมีค่าเฉล่ียสูงกว่า
ก่อนการใชรู้ปแบบอยา่งมีนบัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 2. ผลการประเมินความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และประโยชน ์
 ผูว้ิจยัไดป้ระเมินความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และประโยชน์ของรูปแบบการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ประถมศึกษา จังหวดัเพชรบุรี  โดยผูอ้  านวยการโรงเรียนและครูท่ีเขา้ร่วมการวิจัย ด้วยค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   
ดงัตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที ่5 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และประโยชน์ของรูปแบบ 
n = 15 

องคป์ระกอบของรูปแบบ 
เป็นไปได ้ เหมาะสม เป็นประโยชน์ 

X  SD ระดบั X  SD ระดบั X  SD ระดบั 
1. ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร 4.54 0.62 มากท่ีสุด 4.69 0.26 มากท่ีสุด 4.26 0.45 มาก 
2. ภาวะผูน้ าของครู 4.36 0.76 มาก 4.52 0.34 มากท่ีสุด 4.16 0.48 มาก 
3. วฒันธรรมโรงเรียน 4.37 0.75 มาก 4.37 0.47 มาก 4.13 0.48 มาก 

รวมเฉล่ีย 4.42 0.69 มาก 4.52 0.32 มากท่ีสุด 4.18 0.43 มาก 
 

 จากตารางท่ี 5 พบว่า ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และประโยชน์ของ
รูปแบบอยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสุด โดยความเหมาะสมรูปแบบอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X  = 4.52, SD = 0.32) รองลงมาคือความ
เป็นไปได ้( X  = 4.42, SD = 0.69)  และประโยชน์ ( X  = 4.18, SD = 0.43) อยูใ่นระดบัมาก  
 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิจยั มีประเดน็ท่ีควรน ามาเสนอการอภิปรายผล ดงัน้ี 
 1. จากผลการวิจยัท่ีพบว่า รูปแบบการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา จงัหวดัเพชรบุรีมีตวัแปรท่ี
ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมีทั้งส้ิน 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร ภาวะผูน้ าของครู และวฒันธรรมโรงเรียน 
ดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิการท านาย ร้อยละ 95.30  แสดงว่าให้เห็นว่า รูปแบบ ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนจากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลซ่ึงสามารถ
อธิบายความแปรปรวนไดใ้นระดบัสูง โดยมีตวัแปรท่ีมีอิทธิพลทางตรงต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ทั้งน้ีเป็นเพราะวา่ภาวะ
ผูน้ าของผูบ้ริหารมีความจ าเป็นในทุกๆ ระดบั ไม่ใช่เน้นเฉพาะหัวหน้าเท่านั้น ครูก็จะตอ้งไดรั้บการพฒันาให้มีภาวะผูน้ าดว้ย
เช่นกนั ภาวะผูน้ าจึงถือวา่เป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีช่วยท าให้การเปล่ียนแปลงส าเร็จ  ไม่ใช่ผูน้  าหรือผูบ้ริหารเท่านั้นท่ีตอ้งมีภาวะ
ผูน้ า แต่ตอ้งพฒันาบุคลากรในองค์กร หรือครูทุกคนในโรงเรียนให้มีภาวะผูน้ าอีกดว้ย นอกจากน้ี ยงัมีแนวคิดท่ีว่าเร่ืองของ
วฒันธรรมโรงเรียน ซ่ึงจะเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีจะน าไปสู่ผลการปฏิบติังานของครูได ้การให้ความส าคญัต่อการพฒันาวฒันธรรม
โรงเรียนถือวา่มีความส าคญัต่อความอยูร่อดขององคก์ารเป็นอยา่งยิง่ เพราะวฒันธรรมโรงเรียน เป็นลกัษณะร่วมท่ีแสดงใหเ้ห็นถึง
ความเป็นเอกภาพ และลกัษณะขององค์การหน่ึงๆ ดงันั้นหากองค์การมีวฒันธรรมคุณภาพก็จะมีผลต่อพฤติกรรมการประพฤติ
ปฏิบัติของสมาชิกในองค์การในรูปแบบนั้น และยงัส่งผลต่อกระบวนการในการแสดงออกถึงความคิด ความเช่ือท่ีจะมีต่อ
สภาพแวดลอ้มขององค์การ การก าหนดโครงสร้างองค์การ การจดัอาคารสถานท่ี และกระบวนการด าเนินการต่างๆ เป็นตน้  
ซ่ึงภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร ภาวะผูน้ าของครู และวฒันธรรมองคก์าร จะเป็นปัจจยัส าคญัท่ีช่วยให้บุคลากรสามารถท างานร่วมกนั 
และน าไปสู่เป้าหมายคือประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และคุณภาพขององคก์าร [6]  โดยผลการวิจยัของ สุรินทร์ ชุมแกว้ [7] ท่ีพบวา่  
ภาวะผูน้ าแบบสร้างความเปล่ียนแปลงมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับวฒันธรรมองค์การ และงานวิจัยของ วารุณี  บ ารุงสวสัด์ิ  
วาโร เพง็สวสัด์ิ และศิริดา บุรชาติ [8] เร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียน 
สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในจงัหวดันครพนม พบว่า ปัจจยัท่ีมีอ  านาจพยากรณ์ประสิทธิผลการด าเนินงานการประกนั
คุณภาพภายใน โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 คือ ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร  
 2. จากผลการวิจยัท่ีพบวา่ คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา จงัหวดัเพชรบุรี อยูใ่นระดบัมากทั้งโดยภาพรวม
และรายดา้น โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากกวา่ดา้นอ่ืนๆ คือ การรับรู้ประสิทธิผลของโรงเรียน และผลหลงัการใชรู้ปแบบมีค่าเฉล่ียสูง
กวา่ก่อนการใชรู้ปแบบอยา่งมีนบัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้งน้ีเป็นเพราะวา่ รูปแบบการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
สร้างมาจากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณท่ีศึกษาตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และน ามาจดัท าเป็น
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คู่มือการใชรู้ปแบบการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เพ่ือใหส้ะดวกต่อการใช ้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ บุญชยั ตั้งอุทยัสุข 
[9] ท่ีพบวา่ค่าเฉล่ียหลงัการใชรู้ปแบบสูงกวา่ก่อนการใชรู้ปแบบอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

3. จากผลการวิจยัท่ีพบวา่ ความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และประโยชน์ของรูปแบบอยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสุด ทั้งน้ี
เป็นเพราะวา่ รูปแบบการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา จงัหวดัเพชรบุรี  นอกจากจะพฒันาจากการวิเคราะห์
ขอ้มูลเชิงปริมาณแลว้  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นงลกัษณ์ เรือนทอง [10] ท่ีพบวา่ รูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีมีปะสิทธิภาพมี
ความเหมาะสม เป็นไปได ้และสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้สอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีของการวิจยั  และงานวิจยัของ อรวรรณ 
รังสัย และอภิชาติ เลนะนันท์ [11] ท่ีกล่าวว่า รูปแบบการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา จงัหวดัเพชรบุรี  
จะน ามาใชอ้ยา่งไดผ้ลตอ้งมีการบริหารจดัการท่ีมุ่งเนน้การมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  มีการด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองและ 
วางระบบงานท่ีดีในการบริหารจดัการ ซ่ึงตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพโรงเรียนทั้งหมดเป็นตวัแปรทางการบริหารท่ีมีความส าคญั
ต่อการบริหารจดัการของผูบ้ริหารทั้งส้ิน  

 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิัยไปใช้ 

 1. จากผลการวิจยัท่ีเป็นขอ้มูลเชิงประจกัษแ์สดงใหเ้ห็นวา่แรงจูงใจในการท างาน และความพึงพอใจในการปฏิบติังานมี
อิทธิพลโดยตรงและเป็นส่ิงท่ีส าคัญมากในการสร้างความผูกพนัต่อโรงเรียน ของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา  เพราะแรงจูงใจในการท างานของบุคลากรจะส่งผลท่ีส าคญัต่อความรู้สึกทุ่มเทในการท างาน  และความพึงพอใจใน
การปฏิบติังานกมี็ความส าคญัต่อการปฏิบติังานมากท่ีจะน าทางไปสู่ความส าเร็จ มีความกระตือรือร้นท่ีจะท างานนั้นใหส้ าเร็จลุล่วง
ไปไดด้ว้ยดีและมีประสิทธิภาพ แต่ถา้หากผูป้ฏิบติังาน ไม่มีความพึงพอใจในงาน ขาดแรงจูงใจในการท างานท่ีท าอยูผ่ลเสียกจ็ะเกิด
แก่งานขององคก์รนั้นๆ ดงันั้น ความพึงพอใจในการปฏิบติังานข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบของส่ิงจูงใจท่ีองคก์ารนั้นมีต่อผูป้ฏิบติังาน  
ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหารตอ้งค านึงและก าหนดใหมี้ข้ึนอยา่งเหมาะสมเพ่ือใหก้ารบริหารงานองคก์รและการบริหารงานบุคคลด าเนินไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ ดงันั้นผูบ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้งจึงควรตอ้งพยายามสร้างแรงจูงใจ และความพึงพอใจในการท างานใหเ้กิดต่อครู
มากท่ีสุด   
 2. การน ารูปแบบน้ีไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอ่ืนๆ ควรมีการศึกษาบริบท และเง่ือนไขจากคู่มือ
เพ่ือปรับปรุงใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของแต่ละโรงเรียน 
 ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ท่ีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนท่ียงัไม่ไดศึ้กษาในคร้ังน้ีเพ่ิมเติม เช่น  
การวางแผนกลยทุธ์ การบริหารงานบุคคล เป็นตน้ 
 2. ควรศึกษาวิจยัในเชิงลึกในโรงเรียนท่ีไดรั้บการยอมรับว่าเป็นโรงเรียนท่ีมีคุณภาพในโรงเรียนท่ีประสบความส าเร็จ 
ด้วยวิธีการวิจัยโดยใช้วิธีการเชิงคุณภาพ ถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อผูกพนัต่อโรงเรียน ของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเชิงประจกัษอี์กรูปแบบหน่ึงประกอบการพิจารณา 
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Abstract  
This research aimed to explore: 1) the fundamentals of a companies in Bangkok, Samutprakarn, Chachoengsao, Chonburi, 

Nonthaburi, and Pathum Thani  which were manufacturers in the automotive industry. 2) the relationship between fundamental factors of 
the strategic decision, accounting decision, labor decision, governmental regulation and investment of SMEs factors, and 3) factor drivers 
investors to invest in flexible(soft) automation. The sample used in the research was 20 executives in 7 small enterprises and only 3 medium 
enterprises, ie survey research. The methodology used to research various companies where face to face interview among the directors of 
various automotive part makers. Data were analyzed by descriptive statistics in terms of mean and percentage.  

The research results found that  the fundamentals of a companies that the most manufacturing were located in the convenient 
transportation area. if the supply chain was disrupted from other external factors that caused uncertainty in business operations. The relation 
between flexible automation and investment decision 45%, labor cost 60%, output factors 55%, government regulation 60% showed all 
positive sign towards investment decision which was the right solution. 

 

Keywords : Investment, Flexible Automation,Automotive Parts 
 
 

Introduction 
 In the past two hundred and fifty years since the dawn of the Industrial Revolution, the world has undergone a 
tremendous transformation. People now live longer, healthier, more productive, and more fulfilling lives. All of the while, 
manufacturing has been one of the key drivers in advancing technology, changing society, and shaping the world around us.  
The manufacturing is the key driving force for the development of economies worldwide [1] .  Many great scientists have helped 
to change the ways of manufacturing starting from water powering for metalworking, rolling mills. The introduction of the 
assembly line by Henry Ford in 1 9 1 3  constitutes a great sample of the incredible influence manufacturing has on society.  
The division of labor within the organization has enabled us to mass produce the same product with great efficiency and 
effectiveness. Today, we are on the brink of the fourth industrial revolution that is expected to significantly change the industry 
again [2]. This revolution is essential because of the increasing cost and the need to reduce errors.Today the industry has evolved 
from hard manual labor towards technology which has enabled small firms from around the world to produce the same quality 
product at a reasonable price. This has led to the development into many small firms working towards the industry for the same 
common goal economies of scale. Through this the investor wants to add more return on investment where the customer wants a 
better quality product from the money they paid. Automation and new technology have contributed to increase the production size 
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of all types of business. It has never been this easy for small business to operate in small scale but producing in large quantities. 
The technique, method, or system of operating or controlling a process by highly automatic is known as automation.The two kinds 
of automation hard and soft have huge differences. [3] Especially industry follows hard automation which allows them to produce 
in mass quantities. This increases the economy of scale since it is very expensive to install such machines into the factory. Many 
emerging countries like Thailand use this kind of technology for quick development of product. Soft automation can be used to 
produce a variety of parts with virtually no time lost for changeovers from one part style to another or for multiple small batches 
of a single product. No lost production time results when reprogramming the system. Soft automation or flexible automation on 
the other hand allows different product to be produced along with the ability to produce more. Tesla is a great example of soft 
automation. It has developed an army of robots which help tesla to produce their latest car. Within this report, I have tried to 
explain the need for flexible automation allowing the economy of scope to be achieved as well as economy of scale. If we could 
increase automation flexibility we could allow small and medium enterprises to produce different kinds of product in large 
quantities within one single roof [4]. 
 The automation has contributed towards manufacturing flexibility and efficiency. The product life cycle has shortened, 
faster delivery and higher expectation has made manufacturing even more challenging. Different types of industry exist around 
the world, most developed has already made their transition towards tier 4 industry, full automation, other emerging countries has 
adopted automation towards a small extent.  The manufacturing industry within this emerging country must make a quick 
transition towards tier 4  to adopt flexible manufacturing through the use of automation. This research aimed to explore factor 
drivers investors to invest in flexible automation and consist of  strategic decision, accounting/cost decision, labor decision, 
governmental regulation etc. 
 

Literature Review 
 This study focused on how the SMEs can take benefit from technology from flexible automotive industry.  SMEs will 
be adapted to be the changed of Automation system and to find the purpose of the study. 
Flexible Automation 

 Flexible automation is the ability for a robot or system to be quickly and easily re-tasked to change product design for 
both low and high mix manufacturing. When properly utilized, a flexible automation cell can evolve with your process and 
demand, reduce and fix production costs, improve quality, and eliminate health and safety issues [3].  
Automation System 

Automated systems have been incorporated into production lines and machines for years. The main purpose of an 
automated system was to help speed up a process. Tasks that are time-consuming or inconvenient are often incorporated into 
systems. Some manufacturing companies will work to develop automated systems that can handle jobs that would be difficult for 
a human to do [5]. Automated systems can be used to handle a wide range of tasks. Systems have key components that allow them 
to function properly including a control system, a way to interpret and distribute data and a human interface. Programmable logic 
allows the system to process data and controls it. 
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Investment 
 An investment is an asset or item that is purchased with the hope that it will generate income or will appreciate in the 
future. In an economic sense, an investment is the purchase of goods that are not consumed today but are used in the future to 
create wealth [6]. 
Payback Period 

Payback period is the time in which the initial cash outflow of an investment is expected to be recovered from the cash 
inflows generated by the investment. It is one of the simplest investment appraisal techniques. The formula to calculate payback 
period of a project depends on whether the cash flow per period from the project is even or uneven. In case they are even, the 
formula to calculate payback period as below.[3] 

𝐏𝐚𝐲𝐛𝐚𝐜𝐤 𝐏𝐞𝐫𝐢𝐨𝐝 =
𝐈𝐧𝐢𝐭𝐢𝐚𝐥 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐦𝐞𝐧𝐭

𝐂𝐚𝐬𝐡 𝐈𝐧𝐟𝐥𝐨𝐰 𝐩𝐞𝐫 𝐏𝐞𝐫𝐢𝐨𝐝
 

Decision Rule: Accept the project only if it’s payback period is less than the target payback period. All manufacturers want to 
identify those automation investments with the best reture of investment  (ROI), but the right way to accomplish this task isn’t 
always immediately evident. Too many manufacturers focus on the wrong areas, taking an approach that isn’t oriented to finding 
the best overall solutions with the lowest total cost of ownership (TCO).Automation projects in particular can show a huge 
divergence from expected and actual ROI if TCO isn’t taken into account. As shown in grinding process, TCO takes into account 
all the cost and savings. These factors show how much profit they have from the transformation into fully automated systems. 
Benefits of flexible automation include reducing manual controls without changing the basic set up, increasing labor productivity, 
consistent quality, and better utilization of material as below in figure 2 

 

Conceptual Framework 
            Independent Variable (IV)            Dependent Variable (DV) 

1. Reduce Waste     1.Quality Assurance 
2. Reduce Labor cost    2.Production Cost 
3. Cost of Soft Automation    3.Investment Budget 

             4. Long term planning  

Figure 1. Conceptual Framework 
 

Research Objectives 
The study focused on the “flexible automation of technology for the production of auto parts ”. 1) the fundamentals of 

a companies in Bangkok, Samutprakarn, Chachoengsao, Chonburi, Nonthaburi, and Pathum Thani  which were manufacturers in 
the automotive industry. 2) the relationship between fundamental factors of the strategic decision, accounting decision, labor 
decision, governmental regulation and  investment of SMEs factors. 3) factor drivers investors to invest in flexible(soft) 
automation, and 4) the transformational factors of SMEs with Influencing the development of conventional production to flexible 
automation 

 



Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 
 11  (January  - April) 152  - 162 (2021)     Vol. 11, No. 1 

155 

  

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภัฏเพชรบุรี ปีที ่11 (ฉบบัที ่1)  มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2564 

Hypotheses 
In the study, it  proposed that each construct of benefits from flexible automation system will contribute to each 

construct of factors that influence to investment of SMEs in automotive parts industry as follow: 
H1: There is a relationship between reducing waste and factors that influence to investment of SMEs in the automotive parts industry. 
H2: There is a relationship between reduce labor cost and factors that influence to investment of SMEs in automotive parts industry. 
H3: There is a relationship between cost of automation and factors that influence to investment of SMEs in automotive parts 
industry.Process Improvement 

 
Figure 2. Benefits of flexible automation included reducing manual controls without changing the basic set up. 
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Methods and Questionnairs design: 
The methodology used to research various companies where face to face interview among the directors of various auto 

parts makers. These interviewees were asked unstructured questions and each interviewee were recorded for further gathering 
information. Each factory was observed to find out how the production was carried out and to find about the involvement of labors 
in the production process. After the identification of various other methods was later used like formal structured questions were 
asked. The research conducted interview in 10 different companies within the automotive industry. Among the sample size 
companies, 7 small enterprises and only 3 medium enterprises were selected for this research.  The percentage for investment on 
a soft automation decision based on which factors, along with ROI, based on cost of soft automation, cost of Labor,  output factors, 
government factors by deep interviews (unstructured questions) were calculated, recorded , including the average percentage was 
obtained from the interview. 
Sample population and sample size: interview and questionnaire the SMEs agreed on the better outcome from flexible(soft) 
automation. The questionnaire that we presented was to 20 directors within the companies of SMEs. Most of the directors stated 
that the strategic decision made them to choose soft automation. These directors consider long term planning to be important 
factor to determine their investment decision on soft automation.  
Data Analysis: The researcher used the data finding were presented as below based on the interview conducted. 
 

Results And Discussion   
The research was conducted in Bangkok 1, Samutprakarn 2, Chachoengsao 1, Chonburi 3, Nonthaburi 1, and 

Pathumthani  2 (Small/Midium) as shown in Table 1 
Table 1. Places of selected automative  companies 

Automation Systems Bangkok Samutprakarn Chachoensao Chonburi Nonthaburi Pathumthani 
Fixed (Hard) Automation - - - - - - 
Flexible (Soft) Automation 1 2 1 3 1 2 

 

Table 2. Total percentage of responses given based on investment decision 

 Investment on a soft automation decision based on which factors 

Investment decision based on which 
factor and their percentage 

Strategic 
Decision 

Accounting/ 
Cost decision 

Labor decision 
Governmental 

regulation 
Other 
factors 

Average 26% 30% 24% 13% 7% 
 

 

Figure 3.  Pie chart of total responses from the investment decision criteria 
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From the interview and questionnaire, the SMEs agreed on the better outcome from flexible(soft) automation. The 
questionnaire was presented to 20 directors within the companies within SMEs. Most of the directors stated that the strategic 
decision made them to choose soft automation.    These directors considered long term planning to be important factor to determine 
their investment decision on soft automation.  From figure 3, they mentioned that 26% of their strategic decision  was based on 
long term planning decision. Cost decision was the 2ndmajor factor that they considered. They stated that the cost of soft 
automation and the operating cost of this technology were major factors. 30% of their decision was based on the cost factor. Labor 
factor was the other major factor holding 24%. The labor working within SMEs as stated by the directors wanted to stay for a 
short time period and focused on their salary. The work was below per level and this increased wastage along with mishandling 
of the technology provided for efficient work. From the table 3. below these statements can be further proved. The SMEs agreed 
that the soft automation had provided them with better return of investments. Most of the companies mentioned that they received 
in between 15% -35% of their investment. Even through the cost of soft automation was said to be higher than hard automation 
in the long run the company were receiving better return on investment. 40% claimed that the cost of soft automation made them 
think about the investment decision they had to make. 
Table 3. Company list along with their ROI  

 
From our research, we  reject the fact that cost of soft automation affect investment decisions.The cost was already running 

high and to differentiate between each member which was the product differentiation there were producing. Each member said that 
they produced different kinds of product but these products must be in aligning to big manufacturers who produced the cars.  

Since, any organization wants to invest for long term. The owner of SMEs is also willing to have equipment for a longer 
time. This led them to invest in expensive automation if it can provide better outcome (investment, output) case of operation etc. 
Hence, we reject that cost of soft automation affect investment decision. 
Table 4. Investment Decision Based on Cost of Soft Automation  

  Strongly 

agree  
Agree Neither agree 

nor disagree 
Disagree Strongly 

disagree Description 

Cost of Soft Automation has  

3 6 5 4 2 a influence in investment decision  

Items Company Number of Labour Type of Business Capital Regist. Soft Automation Invest. ROI

1 PJ Golbal Co.,Ltd. 8 Pers. Small 1 MB 2MB 25-35%

2 Well Mech Micronics Co.,Ltd. 9 Pers. Small 1 MB 2MB 25-35%

3 VCT-09  Co.,Ltd. 18 Pers. Medium 8 MB 2MB 20-30%

4 Meiwa Engineering Co.,Ltd 35 Pers. Medium 20 MB 5MB 15-20%

5 Multi-More Engineering Limited Partnership. 15 Pers. Small 2 MB 2MB 25-35%

6 Chaijaren Engineering and Supply Co.,Ltd. 13 Pers. Small 1 MB 2MB 20-30%

7 M.F. System Mold Co.,Ltd. 7 Pers. Small 1 MB 2MB 25-30%

8 Zawa Mould & Engineering Limited Partnership. 15 Pers. Small 0.35 MB 2MB 25-35%

9 Suwankosit Group Co.,Ltd. 15 Pers. Medium 10 MB 2.5MB 25-35%

10 SP Engineering  and Parts Co.,Ltd. 38 Pers. Small 3 MB 2MB 25-35%
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Figure 4.  Pie chart of investment decision based on cost of soft automation 
The labour factor was also the problem for the company. The labour turnover was a major concern for the company. 

Each labour was unskilled and had hard time operating heavy equipment. The growing and changing workforce had a higher 
demand for soft automation. From manual to computerized system, the change brought in manufacturing was enormous. Each 
machine requires more labour force and these members could not afford to increase the salary of each member. The numbers of 
labour were also high in following hard automation. The high regard for elimination of errors required a skilled and efficient 
workforce. Soft automation required semi-skilled or highly educated workforce to operate equipment. These workforces were 
able to effectively operate this equipment and numbers of labour required were also lower than hard automation. Hence, from this 
research the higher number of directors accepting the fact that labour cost affected to investment decision in soft automation can 
be seen clearly. Around 50% of the directors have shown that cost of labour was a factor to consider when investing in soft 
automation as shown in figure 4.  
Table 5. Investment Decision based on the Cost of Labor 

  Strongly 

agree 
Agree Neither agree 

nor disagree 
Disagree Strongly 

disagree Description 

Cost of labor affects investment  

6 6 3 3 2 decision on soft autmation  

   

Figure 5. Pie chart Investment decision based on the cost of labor 
Output also plays an important role in investment decision in soft automation. In compared to hard automation, soft 

automation output per unit is higher which leads to efficient usage of resources. The production cost can also be reduced since 
soft automation; energy consumption was lower in comparing to hard automation. From Figure 5, we can see a reduction in 
wastage when produced by soft automation. The higher output per time had also increased by soft automation. Hence we accepted 
the fact that output factors determined investment decision in soft automation. 
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Table 6. Investment decision based on output per production time  
  Strongly 

agree  
Agree Neither agree 

nor disagree 
Disagree Strongly 

disagree Description 

Output Factors has a influence on 

6 5 3 4 2 
 soft automation investment 

decision  

 

Figure 6. Pie chart Investment decision based on output per production time 
Government also plays a role in the investment decision. The creation of favorable environment helps in the trust in 

investors’ confidence. The environment policy, tax, import policy, support policy affect the decision made by SMEs. The SMEs 
owners were willing to invest in automation when government provided tax exemption even when the cost was higher. The 
government created [7] to facilitate Soft Loan to SMEs for the growth in this sector. Due to these reasons SMEs even though a 
small impact feels the need of government policy for investment decision in soft automation. Explain as shown in figure 6.example 
for Output per units cost influence on investment decision on Soft Automation, Soft automation reduce waste to increase output, 
Production time can be Increase in Soft Automation almost more than 60% agreement as per table 8 
Table 7. Investment decision based on governmental factors 

  Strongly 

agree 
Agree Neither agree nor 

disagree 
Disagree Strongly 

disagree Description 

Overall the government regulation 

policy affect 

6 6 3 3 2 

 investment decision in soft 

automation  

 

Figure 7. Pie chart investment decision based on governmental factors 
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Discussion 
The results obtained from the research objective showed that most operators were located in the convenient 

transportation area close to each other. Most executives who interviewed face-to-face with open-ended questions agree with these 
factors, such as strategic decision, accounting, cost decision, labor decision, government regulation affect decision was affected 
to investment[8]. Without the full support of government and various entities working within the automotive industry[9], it was 
very hard for SMEs survival. The long term planning and cost were major factors that affect investment in soft automation. With 
the recent trend of computerized system and aging Thai population soft automation is a must but it should be supported by the 
government for efficient transformation into new technology. [2][8] 
Table 8. Investment Decision based on which factors and base on percentage 

 
Table 9.  ROI and cost of production per period   
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Conclusion  
1. the fundamentals of a companies that the most manufacturing were located in the convenient transportation area close to 

each other. 
2. the relationship between fundamental factors the relation between flexible Automation and Investment decision, labor  

cost, output factors, government regulation  
shows all positive sign towards investment decision which was the right solution.  If we produce cause to lower-cost change from 
one part to another which will improve capital utilization.  It controlled lower direct labor cost due to the reduction number of 
workers.  Mission to consistent and better quality was due to the automated control.  Eliminate errors, reworks, repairs and rejects 
can increase profits. 

3. Factor drivers investors to invest in flexible(soft) automation the relation between Tax, Environmental 
policy,Supporting Policy affect investment decision in 
 flexible automation. 

4. the transformational factors of SMEs with Influencing the development of conventional production to flexible 
automation– involved hardware and software. 
The implementation of flexible automation involves development of various manufacturing concepts from which a few specific 
alternatives are selected and then evaluated so that a single alternative can be selected and implemented.  In flexible automation, 
different product can be made at the same time at the same manufacture system; also the cost of capital equipment and its 
supporting software will be a major driving factor as well as limiting factor in the ability of a company to remain competitive in 
the world market. Example: Automobile assembly line. 
 

Suggestion   
The greater demand for flexible(soft)  automation in SMEs, the more efficient manufacturing directors of SMEs will be guided 
towards better allocation of their resources and better understanding of soft automation.  The report can also help academics 
students and teachers a like to future understand how oft automation can affect production systems.  Even for future researcher 
they can focus on individual topic drawing specific knowledge in the field of manufacturing.  Our Aim in this report was to find 
the influencing factors for investment in Flexible Automation by SMEs of Automotive Industry.  So we first need to know the 
difference in Hard & Flexible(Soft) Automation and what factor drivers investors to invest in Flexible (Soft) Automation from the 
study we found. 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาศกัยภาพและความพร้อมในการจดัการท่องเท่ียวชุมชนของสมาชิกต าบลบา้นในดง อ าเภอท่ายาง 

จงัหวดัเพชรบุรี 2) พฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมการยกระดบัขีดความสามารถในการจดัการท่องเท่ียวของสมาชิกชุมชนต าบลบา้นในดง และ  
3) ประเมินหลกัสูตรฝึกอบรมท่ีพฒันาข้ึน การศึกษาใชร้ะเบียบวธีิวจิยัแบบผสมผสาน โดยมีขั้นตอนการวจิยั 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นตอนแรก ศึกษา
ศกัยภาพความพร้อมและขีดความสามารถท่ีจ าเป็นในการจดัการการท่องเท่ียวชุมชนของสมาชิกชุมชนต าบลบา้นในดง เคร่ืองมือท่ีใช้เป็น
แบบสอบถามแบบมีโครงสร้างเพื่อเก็บขอ้มูลจากผูป้ระกอบการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียแบบเฉพาะเจาะจง รวมจ านวน 100 คน น าขอ้มูลท่ีไดม้า
วิเคราะห์จัดกลุ่มและสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อก าหนดขีดความสามารถท่ีจ าเป็น ขั้นตอนท่ี 2 การพฒันาหลักสูตรฝึกอบรมการยกระดับขีด
ความสามารถในการจดัการท่องเท่ียวของสมาชิกชุมชนต าบลบา้นในดง โดยสร้างจากขอ้มูลพื้นฐานท่ีไดศึ้กษาในขั้นตอนแรกน ามาบูรณา 
การเน้ือหาทางวชิาการ และขั้นตอนท่ี 3 ประเมินหลกัสูตรฝึกอบรมโดยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน ประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของ
โครงร่างหลกัสูตร เคร่ืองมือท่ีใชคื้อ แบบประเมิน เกณฑก์ารใหค้ะแนนใชม้าตราส่วนประมาณค่า โดยใชค่้าเฉล่ียในการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 ผลการวจิยัมีดงัน้ี 
  1. ชุมชนบา้นในดงมีศกัยภาพท่ีโดดเด่นในเร่ืองเกษตรปลอดภยั เกษตรอินทรีย ์มีสินคา้ชุมชนท่ีหลากหลาย เป็นพื้นท่ีตน้แบบ
ชุมชนสุขภาวะ มีท าเลท่ีตั้ งสามารถเช่ือมโยงกบัแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ ได้ สมาชิกในชุมชนเห็นด้วยกับการพฒันาให้ชุมชนเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวแต่ส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้ในการจดัการท่องเท่ียวชุมชน 
        2. หลกัสูตรฝึกอบรมการพฒันาขีดความสามารถในการจดัการท่องเท่ียวของสมาชิกชุมชนต าบลบา้นในดง มีประเด็นเน้ือหา 
เพื่อการพฒันาขีดความสามารถ 5 ดา้น คือ 1) การจดัการท่องเท่ียวชุมชน 2) การสร้างและพฒันาการท่องเท่ียวชุมชน 3) การจดัการทรัพยากร
มนุษยเ์พื่อหนุนเสริมการท่องเท่ียวชุมชน 4) การส่ือสารและการส่งเสริมการตลาดการท่องเท่ียวชุมชน และ 5) การเงินและการบญัชีส าหรับ
การประกอบการท่องเท่ียวชุมชน โดยจดักิจกรรมและวธีิสอนโดยเนน้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ตามหลกัการเรียนรู้แบบผูใ้หญ่ 
        3. หลกัสูตรฝึกอบรมมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากและมีความสอดคลอ้งกนัทั้งหลกัสูตร ควรน าหลกัสูตรไปทดลองใช้ 
เพื่อประเมินประสิทธิภาพของหลกัสูตรกบัสมาชิกผูส้มคัรใจเขา้ร่วมเป็นผูป้ระกอบการท่องเท่ียวชุมชน “สราญวถีิของดีบา้นในดง” ต่อไป 
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ค าส าคญั : การพฒันาขีดความสามารถ การจดัการท่องเท่ียว และท่องเท่ียวโดยชุมชน 
 

Abstract  
The objectives were to 1) explore to the level of management potential and readiness of the members and investigate community 

based tourism management competencies, 2) develop a training course to increase their competencies, and 3) to evaluate the course.  
The mixed method was carried out in this study. This research and development was conducted in three steps as followed: Step 1: to explore 
to the level of management potential and readiness of the members and investigate community based tourism management competencies. 
The purposive sampling were 100 of entrepreneur and stakeholder in Bannaidong for investigation of the competencies. Structured interview 
were used as a tool to collect data. Step 2: develop a training course to increase their competencies. The basic data from the first step were 
used and integrated competencies to design activities and learning and sharing method for the course, and Step 3: the evaluation of  
the course. The course were used to five experts. Evaluation questionnaire for training course were used to evaluation the data. The tool for 
this research was questionnaire with a rating scale scoring, mean for the analysis of the data. 

The results of the study were as follows : 
1. Bannaidong community had outstanding potential in safe agriculture and organic farming. There were various community 

products. There was a prototype area of the health community. There also was a location that can be linked to various tourist destinations 
and members’ needs development. Community members agreed to develop the community as a tourist attraction, but most people lacked 
knowledge of community tourism management. 

2. The training course to increase community based tourism management competencies had 5 essential competencies as follows: 
1) Community Tourism Management 2) Creation and development of community tourism 3) Human resource management  
4) Communication and marketing promotion of community tourism and 5) Finance and Accounting for Community Tourism entrepreneur. 
Organize activities and teaching methods with an emphasis on exchanging learning based on adult learning. 

3. The evaluated course which had the high level of validity and reliability. The try out course was revised before conducting the 
course. The training course can be used as a tool to increase competencies of Bannaidong members to promote community based tourism, 
joyful path and good products on behalf of “Saran Wi-tee Kong dee Bannaidong”. 

 

Keywords : Competency Development, Tourism Management and Community Based Tourism 
 
 

บทน า   
รัฐบาลมีนโยบาลส าคญัในการส่งเสริมใหเ้กิดการท่องเท่ียวชุมชนเพ่ือสร้างรูปแบบการจดัการการท่องเท่ียวท่ีมีเอกลกัษณ์

โดยค านึงถึงความยัง่ยืนของส่ิงแวดลอ้ม สังคม และวฒันธรรม ส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีไม่ท าลายวิถีชีวิตเดิมหรือทรัพยากรของ
ชุมชนท่ีมีอยู ่และคนในทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการบริหารการท่องเท่ียว [1]  ทั้งน้ีเพราะรัฐบาลเลง็เห็นวา่ การท่องเท่ียว
ถือเป็นงานบริการท่ีเจริญอย่างรวดเร็วสามารถส่งเสริมเศรษฐกิจ สร้างรายได ้สร้างภาพลกัษณ์และสร้างอาชีพให้กบัชุมชนได ้ 
ดงัจะเห็นไดจ้ากการเติบโตของแหล่งท่องเท่ียวชุมชนใหม่ๆ ทั้งท่ีพฒันาจากแห่งท่องเท่ียวตามธรรมชาติและแห่งท่องเท่ียวท่ีชุมชน
สร้างข้ึน จากแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวของประเทศไทยตามแผนการพฒันาการท่องเท่ียว ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2560 -2564) 
ยทุธศาสตร์ท่ี 1 ไดก้ล่าวถึง การพฒันาคุณภาพแหล่งท่องเท่ียว และสินคา้ บริการ ดา้นการท่องเท่ียวรวมถึงการส่งเสริมความยัง่ยืน
ของแหล่งท่องเท่ียว ส่ิงแวดลอ้มและอตัลกัษณ์วิถีไทย มาตรการท่ี 1.1 การพฒันาคุณภาพของแหล่งท่องเท่ียว และสินคา้ บริการ  
ในทุกรูปเเบบโดยมีแนวทางตามขอ้ 1.1.2 ระบุไวช้ัดเจนถึงแนวทางสนับสนุนการพฒันาการท่องเท่ียวในรูปแบบท่ีมุ่งเน้น
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นกัท่องเท่ียวคุณภาพ เช่น การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ (wellness tourism) การท่องเท่ียวเชิงส่ิงแวดลอ้มและนิเวศ (ecotourism) เป็นตน้ 
ผา่นการพฒันาสินคา้และบริการ ซ่ึงส่งเสริมอตั-ลกัษณ์และภูมิปัญญาไทย อีกทั้งเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม [2]   

การท่องเท่ียวนอกจากจะเป็นการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแลว้ ยงัก่อให้เกิดผลดีทางดา้นสังคม กล่าวคือ มีส่วน
ช่วยในการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งเจา้บา้นและผูม้าเยอืน ช่วยสร้างสรรคค์วามเจริญสู่ทอ้งถ่ินทั้งทางดา้นวตัถุ เทคโนโลยี 
และอีกประการท่ีส าคญัคือช่วยอนุรักษแ์ละสืบสาน เผยแพร่ศิลปวฒันธรรม ประเพณีท่ีดีงามของแต่ละพ้ืนถ่ินใหเ้ป็นท่ีรู้จกัและคง
อยูสื่บไป โดยเฉพาะการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ตามวิถีความเป็นอยูข่องชุมชนถือเป็นการหนุนเสริมใหชุ้มชนมีรายได ้สมาชิกใน
ชุมชนเกิดความภาคภูมิใจ ร่วมกันพฒันา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและพฒันาทรัพยากรการท่องเท่ียวและส่ิงแวดลอ้ม เกิดการจัดการ
ทรัพยากรท่องเท่ียวโดยชุมชนเพ่ือยกระดบัการท่องเท่ียวใหเ้กิดคุณภาพ จงัหวดัเพชรบุรีถือเป็นเมืองท่ีน่าท่องเท่ียวของประเทศไทย
จดัอยูใ่นกลุ่มเมืองหลกัของการจดักลุ่มเมืองท่องเท่ียว จากสถิติมีจ านวนนกัท่องเท่ียวผูม้าเยอืนจงัหวดัเพชรบุรีถึง 6,156,485 คน [3] 
ทั้งน้ีจงัหวดัเพชรบุรีมีลกัษณะเด่นท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง มีธรรมชาติท่ีงดงามทั้ง ทะเล น ้าตก ภูเขา มีประวติัศาสตร์ วฒันธรรม 
โบราณวตัถุ โบราณสถาน อาหาร การคมนาคมท่ีเหมาะต่อการท่องเท่ียว ตรงตามปัจจยัพ้ืนฐานทางการท่องเท่ียวท่ีวา่การท่องเท่ียว
ตอ้งประกอบดว้ยปัจจยัพ้ืนฐาน 3 ประการ ไดแ้ก่ 3A’s [4]   Accessibilities คือ การเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวไดโ้ดยสะดวก กล่าวคือ
ตอ้งมีการคมนาคมท่ีดีเพ่ือใหน้กัท่องเท่ียวสะดวกในการเดินทางสู่แหล่งท่องเท่ียว Amenities คือ ส่ิงท่ีสร้างความเพลิดเพลิน เจริญ
ตา เจริญใจให้แก่นักท่องเท่ียว Attractions คือส่ิงสวยงามต่างๆ สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสามารถดึงดูดใจนักท่องเท่ียว สามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 1) ส่ิงสวยงามท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ เช่น น ้ าตก ภูเขา ทะเล 2) ส่ิงสวยงามท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน เช่น  
วดัวาอาราม ราชวงั และ 3) ส่ิงสวยงามอนัเป็นมรดกทางวฒันธรรม หรือเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์ 

บา้นในดงเป็นต าบลเล็กท่ีตั้งอยู่ในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี มีวิสัยทศัน์ร่วมกนัของสมาชิกในชุมชนคือ 
ต าบลบ้านในดงเป็นชุมชนน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก ระบบสาธารณูปโภคครบครันมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ชุมชนมีส่วนร่วม  
การบริหารจดัการท่ีดี กา้วน าเศรษฐกิจ โดยร่วมกนัพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน ส่งเสริมการศึกษา และพฒันาคุณภาพชีวิตจัด
ระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย พฒันาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดลอ้ม ศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เผยแพร่และอนุรักษ์ ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี และ 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน โบราณสถาน โบราณวตัถุ โดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน และท่ีส าคญัคือทั้ง 6 หมู่บา้นของต าบลบา้นใน
ดงมีของดีของชุมชนตนเอง ทางองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นในดงจึงมีโครงการส่งเสริมและพฒันาเพ่ือยกระดบัต าบลบา้นในดง
ใหเ้ป็นแห่งท่องเท่ียวชุมชนตามแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว มาตรา 16 (8) [5] จากวิสัยทศัน์ของชุมชน
จึงควรให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมและพฒันาทอ้งถ่ินเพ่ือให้เกิดการท่องเท่ียวโดยชุมชน (Community Based Tourism : CBT) 
ส่งเสริมความสามารถในการเป็นผูป้ระกอบการการท่องเท่ียวโดยชุมชน มีความรู้ ความเขา้ใจในการบริหารจดัการทรัพยากรอนั
หลากหลายของชุมชน สามารถส่ือสารน าเสนอแนวคิดของดีบา้นในดง ทั้งท่ีเป็นวฒันธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญา และผลิตภณัฑชุ์มชน
ซ่ึงหากสมาชิกมีความรู้ในการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชนจะสามารถก าหนดทิศทางการพฒันาการท่องเท่ียวบนฐานทรัพยากร
ท้องถ่ินและได้รับประโยชน์จากการท่องเท่ียวได้อย่างย ัง่ยืน จากแนวความคิดดังกล่าวจึงเห็นควรเตรียมความพร้อมเก่ียวกับ
ผูป้ระกอบการท่องเท่ียวชุมชนโดยการยกระดบัขีดความสามารถในการจดัการท่องเท่ียวของสมาชิกชุมชนต าบลบา้นในดง อ าเภอท่า
ยาง จงัหวดัเพชรบุรี สราญวิถีของดีบา้นในดง พฒันาให้ทรัพยากรมนุษยใ์นชุมชนมีความพร้อมในการเป็นเจา้บา้นท่ีดีและ ช่วย
ส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชนของดีบา้นในดงใหมี้ประสิทธิภาพตรงตามความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวและชุมชนต่อไป 
 

วตัถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาศกัยภาพและความพร้อมในการจดัการท่องเท่ียวชุมชนของสมาชิกต าบลบา้นในดง อ าเภอท่ายาง จงัหวดั
เพชรบุรี 
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2. เพ่ือพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมการยกระดบัขีดความสามารถในการจดัการท่องเท่ียวของสมาชิกชุมชนต าบลบา้นในดง 
เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชนสราญวถีิของดีบา้นในดง  

3. เพ่ือประเมินหลกัสูตรฝึกอบรมการยกระดบัขีดความสามารถในการจดัการท่องเท่ียวของสมาชิกชุมชนต าบลบา้นในดง 
เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชนสราญวถีิของดีบา้นในดงท่ีพฒันาข้ึน 

 

วธีิด าเนินการวิจัย 
 การวิจยัเร่ือง การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมเพ่ือยกระดบัขีดความสามารถในการจดัการท่องเท่ียวของสมาชิกชุมชน 
ต าบลบา้นในดง อ าเภอท่ายาง จังหวดัเพชรบุรี เป็นวิจัยและพฒันาเพ่ือให้การด าเนินการวิจัยเป็นไปอย่างมีระบบบรรลุตาม
วตัถุประสงค ์ผูว้จิยัไดก้  าหนดขั้นตอนการด าเนินการวจิยัเป็น 3 ขั้นตอน  ไดแ้ก่  
 ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาศกัยภาพและความพร้อมดา้นขีดความสามารถท่ีจ าเป็นในการจดัการท่องเท่ียวของสมาชิกชุมชน
ต าบลบา้นในดง อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี  
 การศึกษาปัจจยัท่ีจ าเป็นในการพฒันาขีดความสามารถของสมาชิกเพื่อพฒันาตนเองเป็นผูป้ระกอบการ  ท่องเท่ียวชุมชน 
ผูว้ิจยัด าเนินการ ดงัน้ี 

 1.1 ศึกษาหลกัการแนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับขีดความสามารถในการพฒันาผูป้ระกอบการท่องเท่ียวชุมชน 
จากต ารา เอกสารวชิาการและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

 1.2 สร้างเคร่ืองมือเป็นแบบสอบถามแบบมีโครงสร้างเพ่ือเก็บขอ้มูลจากผูเ้ช่ียวชาญ ผูป้ระกอบการ และผูมี้ส่วน 
ไดส่้วนเสีย (stakeholder) โดยสอบถามใน 5 ประเดน็หลกั คือ 1) ศกัยภาพชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิต วฒันธรรมประเพณี 
และผลิตภณัฑชุ์มชน 2) องคก์รชุมชน การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 3) ระบบ กลไกการจดัการชุมชน 4) กิจกรรมการท่องเท่ียว
ท่ีสามารถสร้างการเรียนรู้ และ 5) ความรู้ /ความสามารถท่ีตอ้งการพฒันาเพ่ือการจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
 1.3 น าเคร่ืองมือเสนอผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่านตรวจสอบความชดัเจนของขอ้ความ ความเหมาะสมและความสอดคลอ้ง
ของเคร่ืองมือวจิยั (ผูป้ระเมินท่านท่ี 2 ใหเ้พ่ิมการทดสอบความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมืออยา่งไร มีค่าความเท่ียงตรงและสอดคลอ้งระบุ
ค่าใหช้ดัเจน) 
 1.4 ก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 การวิจัยและพฒันาน้ีใช้การเก็บข้อมูลเพ่ือทราบขีดความสามารถท่ีจ าเป็นในการเป็นผูป้ระกอบการท่องเท่ียว 
โดยชุมชนจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 5 กลุ่ม ดงัน้ี กลุ่มนกัวิชาการ (10 คน) ผูบ้ริหาร/ผูน้ าชุมชน (10 คน) สมาชิกผูป้ระกอบการท่องเท่ียวชุมชน 
 (10 คน) นกัท่องเท่ียว (40 คน) สมาชิกในชุมชนทั้ง 6 หมู่บา้นในต าบลบา้นในดง (30 คน) ร่วมผูต้อบแบบสอบถามทั้งส้ิน จ านวน 100 คน  
 1.5 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 ผูว้ิจยัและผูช่้วยวิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยตรงจากผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั โดยโทรศพัทติ์ดต่อเพ่ือนดัหมาย
และ/หรือ คดัเลือกเจาะจงเพ่ือด าเนินการประชุมกลุ่มแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั /เกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 1.6 พ้ืนท่ีด าเนินการวจิยั 
 พ้ืนท่ีในการด าเนินการวจิยัน้ี คือ ต าบลบา้นในดง อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี 
 1.7 การวเิคราะห์และการสังเคราะห์ขอ้มูล 
 หลงัจากเก็บขอ้มูลภาคสนามเรียบร้อยผูว้ิจยัน าขอ้มูลเหล่านั้นมาจดัระเบียบเพ่ือความถูกตอ้งสมบูรณ์และสะดวก
ต่อการน าไปวิเคราะห์ขอ้มูลโดยมีกระบวนการ ดงัน้ี 1) การตรวจสอบขอ้มูล 2) วิเคราะห์จดักลุ่มขอ้มูล   3) สังเคราะห์ขอ้มูล 
เพ่ือก าหนดขีดความสามารถท่ีจ าเป็น  
 ขั้นตอนท่ี 2 การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมเพ่ือยกระดบัขีดความสามารถในการจดัการท่องเท่ียวของสมาชิกชุมชนต าบล
บา้นในดง อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชนสราญวถีิของดีบา้นในดง  
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 หลกัสูตรฝึกอบรมน้ีสร้างจากขอ้มูลพ้ืนฐานท่ีไดจ้ากการศึกษาขั้นตอนท่ี 1 ซ่ึงมีการพฒันาโครงร่างหลกัสูตร 
โดยผูว้ิจยัใชแ้นวทางการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมตามขอ้มูลพ้ืนฐานจากการวิจยัในขั้นตอนท่ี 1 และขอ้เสนอแนะ รวมถึงแนวคิด
ด้านการจัดการท่องเท่ียวชุมชน เพ่ือน ามาใช้ส าหรับการพฒันาขีดความสามารถในการจัดการท่องเท่ียวของสมาชิกชุมชน 
ต าบลบา้นในดง อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชนสราญวิถีของดีบา้นในดง ซ่ึงมีวิธีด าเนินการคือ 
สร้างหลกัสูตรฝึกอบรมโดยน าขีดความสามารถท่ีสังเคราะห์เรียบร้อยแลว้มาใช้เป็นแนวทางในการสร้างกรอบการพฒันา
หลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบัความจ าเป็นในการพฒันาขีดความสามารถในการจดัการท่องเท่ียวของสมาชิกชุมชนต าบลบา้นในดง 
อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชนสราญวถีิของดีบา้นในดง ดงัน้ี 
 การพฒันาโครงร่างหลกัสูตรฝึกอบรมเป็นขั้นตอนท่ีท าต่อจากการวิเคราะห์ความสอดคลอ้งของส่วนประกอบ
หลกัสูตรท่ีไดรั้บการพิจารณาจากผูเ้ช่ียวชาญแลว้น าขอ้มูลรวมถึงขอ้เสนอแนะมาก าหนดหลกัสูตรโดยมีส่วนประกอบส าคญัคือ  
 2.1 หลกัการและเหตุผล สภาพปัญหาและความจ าเป็น 
 2.2 จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรฝึกอบรม 
 2.3 หน่วยการฝึกอบรมประกอบด้วย วตัถุประสงค์ เน้ือหาวิชา กิจกรรมการเรียนรู้และวิธีการฝึกอบรม  
ส่ือประกอบการฝึกอบรม และการวดัและประเมินผล  

ขั้นตอนท่ี 3  การประเมินหลกัสูตรฝึกอบรมเพ่ือยกระดบัขีดความสามารถในการจดัการท่องเท่ียวของสมาชิกชุมชน
ต าบลบา้นในดง อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชนสราญวิถีของดีบา้นในดง 
 ขั้นตอนน้ีเป็นการประเมินหลกัสูตรฝึกอบรมการขีดความสามารถในการจดัการท่องเท่ียวของสมาชิกชุมชนต าบลบา้น
ในดง อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชนสราญวิถีของดีบา้นในดงท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน โดยมีขั้นตอน
ด าเนินการดงัน้ี 
 3.1 การประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบในหลกัสูตร โดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสร้าง
หลกัสูตรฝึกอบรม การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์การท่องเท่ียวชุมชน และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการจดัการท่องเท่ียวต าบลบา้นใน
ดง อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี 
 3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมิน ได้แก่ แบบประเมินความเหมาะสมของส่วนประกอบในหลัก สูตรเป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัคือเหมาะสมมากท่ีสุด เหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมน้อยและ
เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด  ส่วนประกอบท่ีรับการประเมินคือ 1) หลกัการ เหตุผล สภาพปัญหาและความจ าเป็น 2) จุดมุ่งหมายของหลกั 
สูตรฝึกอบรม 3) เน้ือหาวชิา 4) กิจกรรมการเรียนรู้และวธีิการฝึกอบรม 5) ส่ือประกอบการฝึกอบรมและ 6) การวดัและประเมินผล 
โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินสร้างข้ึนจากการศึกษารายละเอียดของหลกัสูตรแลว้น าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบประเด็น
ลกัษณะความครอบคลุมและภาษาท่ีใชใ้นขอ้ค าถามเพ่ือน ามาปรับปรุงแกไ้ขแลว้จดัท าแบบประเมินหลกัสูตรฉบบัสมบูรณ์ 

3.3 การจัดเก็บข้อมูลและเกณฑ์การให้คะแนน ผู ้วิจัยด าเนินการประสานงานกับผู ้เ ช่ียวชาญด้วยตนเอง 
เป็นรายบุคคลเพ่ือตรวจสอบโครงร่างหลกัสูตรส าหรับการพฒันาขีดความสามารถในการจดัการท่องเท่ียวของสมาชิกชุมชนต าบล
บา้นในดง อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชนสราญวิถีของดีบา้นในดงท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน โดยผูว้ิจยัจะท า
การสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการกับผู ้เ ช่ียวชาญเพ่ือน าข้อมูลมาปรับปรุงหลักสูตรต่อไปและหากข้อเสนอแนะต่างๆ 
นอกเหนือจากขอ้ค าถามในแบบประเมินผูว้ิจยัจะพิจารณาเพ่ิมขอ้เสนอแนะดงักล่าวไวใ้นหลกัสูตรเพ่ือความสมบูรณ์ของหลกัสูตร
การฝึกอบรมส าหรับการพฒันาขีดความสามารถในการจดัการท่องเท่ียวของสมาชิกชุมชนต าบลบา้นในดง อ าเภอท่ายาง จงัหวดั
เพชรบุรี เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชนสราญวิถีของดีบา้นในดง 
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ผลการวจิัย 
1. บา้นในดงเป็นต าบลหน่ึงในอ าเภอท่ายางท่ีมีพ้ืนท่ีอุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตรท่ีสร้างรายได้

ให้แก่อ  าเภอและจงัหวดัเป็นจ านวนมาก จากการศึกษาศกัยภาพชุมชนเพ่ือหนุนเสริมเร่ืองการท่องเท่ียวพบว่า ต าบลบา้นในดงมี
ศกัยภาพท่ีสามารถส่งเสริมใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวชุมชน โดยแต่ละหมู่บา้นจะมีจุดเด่นต่างๆ ทั้งวิถีชีวิตการท าการเกษตรปลอดภยั
และเกษตรอินทรีย ์วฒันธรรม ผลิตภณัฑ์ชุมชนท่ีหลากหมาย เช่น ไร่หม่อนโดยปลอดสารเคมี ศูนยจ์ดัการศตัรูพืชบา้นในดง  
บา้นตน้แบบวิถีพอเพียงป้ามลลุงไฉน ไร่มะม่วง ไร่กลว้ยหอมทองปลอดสารคุณภาพส่งต่างประเทศ มีตลาดชุมชนในนาม “ตลาด 
สีเขียว ของดีบา้นในดง” จ าหน่วยสินคา้คุณภาพของชุมชนทุกเยน็วนัองัคาร มีการจดักิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจนไดรั้บเลือกเป็น
ตน้แบบชุมชน 1 ใน 6 พ้ืนท่ีตน้แบบส่งเสริมสุขภาวะในโครงการกิจกรรมของส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) นอกจากน้ีต าบลบา้นในดงยงัเป็นพ้ืนท่ีท่ีตั้งอยู่ใกลอ้  าเภอท่ายาง สามารถเดินทางไปยงัชายหาดบึกเตียน ชายหาดชะอ า 
โครงการพระราชด าริชัง่หวัมนั ตลาดท่ายน์ ้าขา้มภพซ่ึงเป็นตลาดตอ้งชมของจงัหวดัเพชรบุรี และท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ไดอ้ยา่งสะดวก  

2. จากการศึกษาศกัยภาพและความพร้อมในการพฒันาต าบลบา้นในดงเป็นแหล่งท่องเท่ียวชุมชน ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัต่างมี
ความเห็นไปในทิศทางเดียวกนัวา่ ควรพฒันาให้ต  าบลบา้นในดงเป็นแหล่งท่องเท่ียวโดยชุมชน และควรเร่ิมจากการพฒันาให้คน
ในชุมชนมีความเขา้ใจ มีความสามารถในการจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชน ผูว้ิจยัจึงสร้างรูปแบบการพฒันาในลกัษณะของหลกัสูตร
ฝึกอบรมช่ือ “การพฒันาขีดความสามารถในการจดัการท่องเท่ียวชุมชนสราญวิถีของดีบา้นในดง” โดยสังเคราะห์เน้ือหาจาก
การศึกษาศกัยภาพและขีดความสามารถท่ีจ าเป็นในการพฒันาผูป้ระกอบการท่องเท่ียวชุมชน และขีดความสามารถของสมาชิกใน
ชุมชนต าบลบา้นในดง ซ่ึงสามารถจดักลุ่มขีดความสามารถหลกัท่ีควรไดรั้บการฝึกอบรมได ้5 หน่วย จ านวน 48 ชัว่โมง ดงัน้ี 
หน่วยท่ี 1 ดา้นการจดัการท่องเท่ียวชุมชน หน่วยท่ี 2  ดา้นการสร้างและพฒันาการท่องเท่ียวชุมชน หน่วยท่ี 3  ดา้นการจดัการ
ทรัพยากรมนุษยส์ร้างคน สร้างงานเพ่ือหนุนเสริมการท่องเท่ียวชุมชน หน่วยท่ี 4  ดา้นการส่ือสารและการส่งเสริมการตลาดการ
ท่องเท่ียวชุมชน และหน่วยท่ี 5  ดา้นการเงินและการบญัชีส าหรับการประกอบการท่องเท่ียวชุมชน ดงัตารางแผนการเรียนรู้ท่ี 1 

 

ตารางที ่1 แผนการเรียนรู้การยกระดบัขีดความสามารถในการจดัการท่องเท่ียวชุมชนสราญวิถีของดีบา้นในดง 

หน่วยที่ วตัถุประสงค์ สาระการเรียนรู้ กจิกรรม/วธีิการ ส่ือ การประเมนิผล 
1. การจดัการ
ท่ อ ง เ ท่ี ย ว
ชุมชน สราญ
วิถีของดีบา้น
ในดง 
(6 ชัว่โมง) 

เพื่อเสริมสร้าง
ความ รู้ ความ
เ ข้ า ใ จ แ ล ะ
เ ต รี ย มค ว าม
พร้อมเก่ียวกับ
ก า ร จั ด ก า ร
ท่องเท่ียวชุมชน 

ความหมาย แนวคิดหลักการ
และความส าคัญในการจัดการ
ท่องเท่ียวชุมชน การสร้างการมี
ส่วนร่วมในการจดัการท่องเท่ียว
โดย ชุมชน  โครงส ร้ า งก าร
ท า ง าน ร่วมกัน  กฎระ เ บี ยบ 
ขอ้บงัคบัในการจดัการท่องเท่ียว
ชุมชน ประโยชน์ท่ีชุมชนไดรั้บ
จากการท่องเ ท่ียว การสร้าง
เครือข่ายการท่องเท่ียวชุมชน 

1. การบรรยายเชิง
วิเคราะห์   
2. กรณีศึกษา 
3. แบ่งกลุ่มระดม
ความคิดเห็น  
4 .  ก า รตอบข้อ
ซกัถาม 

-  ส่ื อการน า 
เสนองาน 
- เอกสาร  
- ส่ือกิจกรรม 

ก า ร ซั ก ถ า ม  
การตอบค าถาม  
แบบประ เ มิน
ตนเอง 
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ตารางที ่1 (ต่อ) 

หน่วยที่ วตัถุประสงค์ สาระการเรียนรู้ กจิกรรม/วธีิการ ส่ือ การประเมนิผล 
2.  การสร้ าง
และพฒันาการ
ท่ อ ง เ ท่ี ย ว
ชุมชน 
(18 ชัว่โมง) 

เพื่อให้มีความรู้ 
เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร
บริหารงานการ
ท่องเท่ียวชุมชน 
และการสร้าง
มู ลค่ า เ พ่ิ มให้
แหล่งท่องเท่ียว
และผลิตภัณฑ์
ชุมชนเพื่อหนุน
เ ส ริ ม ก า ร
ท่องเท่ียว 

หลกัการคิดสร้างสรรค์ในการ
จัดการทรัพยากรและประเมิน
ศกัยภาพการท่องเท่ียวในชุมชน 
พฤติกรรมนักท่องเท่ียว การ
วางแผนและการสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้แหล่งท่องเท่ียว ผลิตภัณฑ์
ชุมชนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนให้ตอบสนองความ
ตอ้งการของนักท่องเท่ียว การ
ตั้งราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ท าเลและแหล่งประกอบการ
เพ่ือหนุนเสริมการท่องเท่ียว 
การจดัรายการน าเท่ียวในชุมชน 
ก า ร จั ด ก า ร ท่ี พั ก ชุ ม ช น 
ม า ต ร ฐ านโ ฮมส เ ต ย์ ไ ท ย 
หลกัการคิดราคาการท่องเท่ียว
ชุมชน ประเมินผลกระทบท่ีเกิด
จากการท่องเท่ียวชุมชน 

1 .  ก ารบรรยาย
ประกอบการสาธิต  
2. การศึกษาดูงาน
แหล่งท่องเ ท่ี ยว
ชุมชนตน้แบบ 
3 .  แ ล ก เ ป ล่ี ยน
เรียนรู้ร่วมกนั 
4 .  ก า ร ตอบข้อ
ซกัถาม 

-  ส่ื อ ก า ร
น าเสนองาน   
- เอกสาร 
- ตวัอย่างการ
พั ฒ น า ก า ร
ผ ลิ ต ด้ ว ย
เทคโนโลย ี

การซกัถาม   
การตอบค าถาม   

3 การจัดการ
ท รั พ ย า ก ร
มนุษย์ สร้าง
คน สร้างงาน
เพื่อหนุนเสริม
การท่องเท่ียว
ชุมชน 
(6 ชัว่โมง) 

เพื่อให้มีความรู้ 
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ
เ ก่ี ย วกั บ ก า ร
บ ริ ห า ร แ ล ะ
พั ฒ น า ขี ด
ความสามารถ
เพื่อจัดสรรคน
ให้ตรงกับงาน
ก า ร จั ด ก า ร
ท่องเท่ียวชุมชน
แ ล ะ พั ฒ น า
ทรัพยากรมนุษย์
ให้ด าเนินงาน
ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

ก า ร ว า ง แ ผนแ ล ะ คัด เ ลื อ ก
บุคลากร ท่ี เหมาะสมกับการ
ด าเนินงานท่องเท่ียวชุมชน การ
พฒันาขีดความสามารถในการ
บริหารการท่องเท่ียวชุมชน การ
บริหารจัดการค่าตอบแทนและ
สวัส ดิการ ชุมชน  การส ร้ าง
ที ม ง า น  ม นุ ษ ย สั ม พั น ธ์  
บุคลิกภาพและจิตวิทยาในการ
บริการนักท่องเท่ียว การพฒันา
อาชีพเพื่อการท่องเท่ียวชุมชน 
จริยธรรมความรับผิดชอบใน
การบริการท่องเท่ียวชุมชน 

1.การบรรยายเชิง
วิเคราะห์   
2.กรณีศึกษา  
3.แบ่งกลุ่มระดม
ความคิดเห็น  
4 . ก า ร ต อ บ ข้ อ
ซกัถาม 

-  ส่ื อ ก า ร
น าเสนองาน   
- เอกสาร 

การซกัถาม  
การตอบค าถาม  
แบบประ เ มิน
ตนเอง 
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ตารางที ่1 (ต่อ) 

หน่วยที่ วตัถุประสงค์ สาระการเรียนรู้ กจิกรรม/วธีิการ ส่ือ การประเมนิผล 
4 การส่ือสาร
แ ล ะ ก า ร
ส่ ง เ ส ริ ม
การตลาดการ
ท่ อ ง เ ท่ี ย ว
ชุมชน 
(6 ชัว่โมง) 
 

เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้  ความ
เข้าใจเก่ียวกับ
ก า ร ส่ื อ ส า ร 
ก ารว า งแผน
ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
การตลาดและ
ศิ ล ป ะ ก า ร
โ ฆ ษ ณ า 
ประชาสัมพนัธ์
การท่องเ ท่ียว
ชุมชนใหเ้ป็นท่ี
ประทบัใจ 

หลักการส่ือสาร ความหมาย/
ความส าคัญของกลยุทธ์การ
ส่งเสริมการตลาดแนวใหม่ การ
วิ เ คราะห์นัก ท่อง เ ท่ี ยว  การ
ประเมินตนเองและคู่แข่ง การ
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ ศิลปะ
การเล่าเ ร่ืองชุมชน กิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเท่ียวผ่านส่ือ
ใหม่ 

1.การบรรยายเชิง
วิเคราะห์   
2.กรณีศึกษา 
3.แบ่งกลุ่มระดม
ความคิดเห็น 
4.ฝึกปฏิบติั 
5 . ก า ร ต อ บ ข้ อ
ซกัถาม 

-  ส่ื อ ก า ร
น าเสนองาน   
- เอกสาร  
- ตวัอย่างการ
ส่ื อ ส า ร ก า ร 
ต ล า ด แ น ว
ใหม่ 

การ ฝึกปฏิบัติ   
การตอบค าถาม  
แบบประ เ มิน
ตนเอง 

5 การเงินและ
ก า ร บั ญ ชี
ส า ห รั บ
ผูป้ระกอบการ
ท่ อ ง เ ท่ี ย ว
ชุมชน 
(12ชัว่โมง) 

เ พื่ อ ใ ห้ มี
ความรู้  ความ
เข้าใจเก่ียวกับ
ก า ร เ งิ น แ ล ะ
ก า ร บั ญ ชี
ส า ห รั บ
ผูป้ระกอบการ
ท่ อ ง เ ท่ี ย ว
ชุมชน 

ความรู้เก่ียวกบัการเงินและการ
บัญชี  การจัดท าบัญชีในการ
ด าเนินธุรกิจการท่องเท่ียวชุมชน 
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ร า ย ไ ด้ แ ล ะ
ค่าใช้จ่ายของธุรกิจท่องเท่ียว
ชุมชน การบริหารสภาพคล่อง 
ก า ร จั ด ท า แ ผ น ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณระยะสั่นและระยะ
ยาว การหาแหล่งเงินทุน ความรู้
เก่ียวกบัภาษี 

1.การบรรยายเชิง
วิเคราะห์   
2.กรณีศึกษา 
3.ฝึกปฏิบติั     
4 . ก า ร ต อ บ ข้ อ
ซกัถาม 

- ส่ื อ ก า ร
น าเสนองาน -
เอกสาร  
-ตัวอย่างการ
จดัท าบญัชี 

การ ฝึกปฏิบัติ  
การซกัถาม   
การตอบค าถาม  
แบบประ เ มิน
ตนเอง 

ท่ีมา : ผูว้ิจยั 
 จากตารางท่ีตารางท่ี 1 แผนการเรียนรู้การยกระดบัขีดความสามารถในการจดัการท่องเท่ียวชุมชนสราญวิถีของดีบา้นใน
ดง พบวา่ หลกัสูตรท่ีเหมาะสมในการน าไปฝึกอบรมเพ่ือยกระดบัขีดความสามารถในการจดัการท่องเท่ียวของสมาชิกชุมชนต าบล
บา้นในดง อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรีประกอบดว้ย 5 หน่วย ไดแ้ก่ หน่วยท่ี 1 การจดัการท่องเท่ียวชุมชน สราญวิถีของดีบา้นใน
ดง หน่วยท่ี 2 การสร้างและพฒันาการท่องเท่ียวชุมชน หน่วยท่ี 3 การจดัการทรัพยากรมนุษย ์สร้างคน สร้างงานเพื่อหนุนเสริมการ
ท่องเท่ียวชุมชน หน่วยท่ี 4  การส่ือสารและการส่งเสริมการตลาดการท่องเท่ียวชุมชน และหน่วยท่ี 5 การเงินและการบญัชีส าหรับ
ผูป้ระกอบการท่องเท่ียวชุมชน ซ่ึงแต่ละหน่วยถือเป็นองค์ประกอบส าคญัท่ีผูป้ระกอบการท่องเท่ียวโดยชุมชนตอ้งมีความรู้  
ความเขา้ใจเพ่ือน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารงานการท่องเท่ียวโดยชุมชนใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 

3. การประเมินหลกัสูตรฝึกอบรมโดยผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือพิจารณาประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของโครงร่าง
หลกัสูตรฝึกอบรม พบว่า หลกัสูตรมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากและมีความสอดคลอ้งกนัทั้ งหลกัสูตร จากนั้นผูว้ิจัยน า
ขอ้เสนอแนะจากผูเ้ช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไ้ขหลกัสูตรก่อนน าไปใชเ้พ่ือประเมินประสิทธิภาพของหลกัสูตรกบัสมาชิกผูส้มคัรใจ
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เขา้ร่วมเป็นประกอบการท่องเท่ียวชุมชน “สราญวิถีของดีบา้นในดง” โดยร่วมกบัองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นในดง อ าเภอท่า
ยาง จงัหวดัเพชรบุรีต่อไป ซ่ึงจากการศึกษาศกัยภาพ การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม และขอ้เสนอแนะจากการประเมินหลกัสูตรของ
ผูเ้ช่ียวชาญ สามารถสังเคราะห์องคป์ระกอบการเรียนรู้เพ่ือพฒันาขีดความสามารถในการจดัการท่องเท่ียวของสมาชิกชุมชนต าบล
บา้นในดง อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน “สราญวิถีของดีบา้นในดง” ได ้5 ดา้น ดงัน้ี (ภาพท่ี 1) 

 

 
ภาพที่ 1 องคป์ระกอบขีดความสามารถในการจดัการท่องเท่ียว“สราญวิถีของดีบา้นในดง”  

ของสมาชิกชุมชนต าบลบา้นในดง อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี 
ทีม่า : ผูว้ิจยั 

 

อภิปรายผลการวิจัย  
1. ชุมชนบา้นในดงมีศกัยภาพความพร้อมและขีดความสามารถท่ีจ าเป็นในการจดัการการท่องเท่ียวชุมชนท่ีโดดเด่นคือ 

การท าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ มีสินค้าชุมชนท่ีหลากหลาย มีท าเลท่ีตั้ งสามารถเช่ือมโยงกับแหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ  
ได ้สมาชิกในชุมชนเห็นดว้ยกบัการพฒันาให้ชุมชนเป็นแหล่งท่องเท่ียวแต่ส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้ในการเป็นผูป้ระกอบการ 
การจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชน การสร้างและพฒันาการท่องเท่ียวชุมชน การส่ือสารและการส่งเสริมการตลาดการท่องเท่ียว 
โดยชุมชน และการเงินและการบญัชี การคิดตน้ทุน การตั้งราคาส าหรับการประกอบการท่องเท่ียวชุมชน ดงันั้นการยกระดบัขีด
ความสามารถในการจดัการท่องเท่ียวของสมาชิกชุมชนต าบลบา้นในดง อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว
ชุมชน ถือเป็นการสร้างโอกาสในการเป็นผูป้ระกอบการการท่องเท่ียวโดยชุมชน ซ่ึงสามารถเช่ือมโยงไปสู้เศรษฐกิจร้างสรรคโ์ดย
ชุมชนเพ่ือชุมชนให้มีรายไดเ้พ่ิมข้ึนจากการจดัการท่องเท่ียวบนฐานทรัพยากรท่ีมีของชุมชน สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ McGrath 
[6]  และ Agha, S., Alrubaiee, L., & Jamhour, M. [7]  ท่ีวา่การพฒันาสมรรถนะหรือขีดความสามารถของบุคคลจะสามารถสร้าง
โอกาสและความได้เปรียบให้แก่องค์กร โดยหลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึนน้ีผูว้ิจัยได้น าผลการศึกษาและผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
จากการศึกษาขีดความสามารถของสมาชิกในชุมชนท่ีสนในเป็นผูป้ระกอบการท่องเท่ียวโดยชุมชนต าบลบา้นในดงมาจดัท าโครง
ร่างหลกัสูตรเพ่ือพฒันาขีดความสามารถท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินงาน ทั้ง 5 ดา้น ตามแนวคิดของ Boyatzis [8]  ท่ีวา่ผูป้ฏิบติังานใน
องคก์รตอ้งมีสมรรถนะหรือขีดความสามารถ ประกอบดว้ยส่ิงท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติังานใหดี้ข้ึนเพ่ือท าใหอ้งคก์รประสบ
ความส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ไดแ้ก่ ความรู้ทัว่ไป คุณลกัษณะประจ าตวัความเช่ือมัน่ในตนเอง บทบาทหนา้ท่ีทางสังคมหรือ
ทักษะอ่ืน ๆ ท่ีมีความจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานและขีดความสามารถเชิงการจัดการ (the actual managerial competency) 
ประกอบดว้ย วิธีการปฏิบติัต่างๆ อนัจะช่วยใหผู้ป้ระกอบการสามารถด าเนินงานในความรับผดิชอบไดดี้กวา่ปกติหรือดีข้ึน ซ่ึงเป็น
วิธีการการผสมผสานกนัระหวา่งการใชค้วามรู้ ทกัษะ ทศันคติ ความเขา้ใจและประสบการณ์ ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีมีทิศทางสอดคลอ้ง
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กบั Spenser and Spenser [9]  ท่ีกล่าวว่า สมรรถนะหรือขีดความสามารถของคนในองค์กรตอ้งมีสมรรถนะในดา้นความรู้และ
ทกัษะขั้นพ้ืนฐาน (threshold competency) ตามท่ีองคก์รตอ้งการ โดยลกัษณะพฤติกรรมและทกัษะของผูป้ฏิบติังานแต่ละบุคคลจะ
เช่ือมโยงกบัผลของงาน [9] ระดบัความสามารถของผูป้ฏิบัติงานมีผลต่อการด าเนินการเพ่ือให้เกิดความส าเร็จของงานตาม
เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ 
 2. การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมเพ่ือยกระดบัขีดความสามารถในการจดัการท่องเท่ียวชุมชนสราญวิถีของดีบา้นในดง 
ประกอบดว้ยหลกัการและเหตุผล  แนวคิดการฝึกอบรม จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร โดยคาดหวงัวา่เม่ือน าไปด าเนินการฝึกอบรมจน
ส้ินสุดกระบวนการแลว้จะสามารถเสริมสร้างขีดความสามารถท่ีจ าเป็นในการเป็นผูป้ระกอบการท่องเท่ียวโดยชุมชนไดแ้ละ 
การก าหนดหน่วยการฝึกอบรมซ่ึงก าหนดข้ึนตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรเป็นหลกั ประกอบดว้ยวตัถุประสงค์ของหน่วยการ
ฝึกอบรม เน้ือหาวิชา  กิจกรรมการเรียนรู้และวิธีการฝึกอบรม ส่ือประกอบ การฝึกอบรมและการวดัและประเมินผล ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบั Blanchard and Thacker [10] ท่ีว่าหลกัสูตรท่ีดีตอ้งมีการน าเสนออย่างเป็นระบบ โดยหลกัสูตรควรมีการก าหนด หน่วยการ
ฝึกอบรมหรือหมวดวิชาและรายวิชาท่ีจะท าการฝึกอบรมวตัถุประสงค ์เทคนิคหรือวธีิการฝึกอบรมและระยะเวลาท่ีใชใ้นการอบรม
ของแต่ละรายวิชา การพฒันาหลกัสูตรตอ้งมีเป้าหมายท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการของผูเ้รียน โดยมีการศึกษา
สภาพการปฏิบติังานมีวิธีการศึกษาเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลสมรรถนะท่ีตอ้งการอยา่งถูกตอ้ง ครอบคลุมสามารถน าไปสู้การปฏิบติัไดอ้ยา่ง
เป็นรูปธรรม มีความยืดหยุ่นเปล่ียนแปลงได้ตามสถานการณ์และสามารถประเมินผลได้  นอกจากน้ีชูชัย สมิทธิไกร [11]  
ยงัมีความเห็นสอดคลอ้งกนัว่า การสร้างและพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมตอ้งมีการวิเคราะห์ส่วนต่างๆ ให้สอดคลอ้งตั้งแต่การระบุ
ปัญหา ก าหนดวตัถุประสงคใ์นการฝึกอบรม จดัล าดบัความส าคญัของภารกิจหรือหนา้ท่ีท่ีเป็นปัญหาท่ีจะตอ้งไดรั้บการฝึกอบรม 
การก าหนดหวัขอ้วิชา หมวดวชิาวตัถุประสงคร์ายวิชา ขอบเขตและระยะเวลา ก าหนดวตัถุประสงคข์องหวัขอ้วิชา ก าหนดแนวการ
ฝึกอบรมก าหนดเทคนิคและส่ือในการฝึกอบรมโดยเรียงล าดบัหวัขอ้วชิาและก าหนดการฝึกอบรมก่อนหลงัตามหลกัการเรียนรู้ของ
ผูใ้หญ่เพ่ือให้ผลการอบรมเป็นไปตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไวแ้ละการก าหนดแนวการประเมินผล จากขอ้สังเกตการพฒันา
หลกัสูตรในคร้ังน้ีจะเห็นวา่ มีการประเมินหลกัสูตรโดยผูเ้ช่ียวชาญ พบวา่ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกนัในหัวขอ้
การฝึกอบรมวา่มีความสอดคลอ้งอยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสุดและมีความสอดคลอ้งกนัในทุกหน่อย โดยมีขอ้เสนอแนะเพ่ือปรับแก้
ใหใ้นบางประเดน็เพ่ือใหเ้กิดความสมบูรณ์พร้อมก่อนน าหลกัหลกัสูตรไปใชพ้ฒันาขีดความสามารถในการจดัการท่องเท่ียวชุมชน
สราญวถีิของดีบา้นในดงแก่สมาชิกต าบลบา้นในดง อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี 

การฝึกอบรมใชก้ารเรียนรู้เทคนิควิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั การกระตุน้ให้เกิดความคิด ระดมสมอง  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของชูชยั สมิทธิไกร[11] ท่ีกล่าววา่การอภิปรายกลุ่ม (group discussion) การระดมความคิดเห็น แลกเปล่ียน
ความคิดเห็นหรือประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั  เพ่ือคน้หาขอ้สรุปหรือขอ้เสนอเก่ียวกบัประเด็นต่างๆ เป็นรูปแบบการสร้างการ
เรียนรู้ท่ีดีซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Malcolm S. Knowles [12] ท่ีวา่ผูใ้หญ่เป็นผูท่ี้มีประสบการณ์อยา่งกวา้งขวางท่ีจะน ามาเป็น
แหล่งเรียนรู้ท่ีส าคญัมีคุณค่ามากท่ีสุดทั้งของตนเองและผูอ่ื้น รวมทั้งการฝึกปฏิบติัเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้จากการรับฟังและปฏิบติั
จริงเพ่ือให้เกิดประสบการณ์โดยตรงเกิดทกัษะน้ียงัสอดคลอ้งกบั Silberman [13] ท่ีวา่การไดรั้บฟังการถ่ายทอดความรู้ การไดฝึ้ก
ปฏิบติัจะช่วยให้ผูเ้ขา้รับการอบรมเกิดการเสริมสร้างขีดความสามารถในการท างาน ไดฝึ้กการตดัสินใจแกปั้ญหาต่างๆ ภายใต้
สถานการณ์ท่ีใกลเ้คียงความจริงมากท่ีสุด แลว้จะแกไ้ขและพฒันาอยา่งไร ซ่ึงผูเ้รียนผูใ้หญ่จะมีมโนทศัน์ (concept of the learner) 
ท่ีมองตนเองวา่สามารถควบคุมและช้ีน าตนเองได ้(self - directing) วิทยากรจึงอยูใ่นกระบวนการสืบหาหรือคน้หาค าตอบร่วมกนั
กบัผูอ้บรม (mutual inquiry) มีหนา้ท่ีในการสนบัสนุนให้ผูเ้ขา้รับการอบรมช้ีน าตนเองตามความตอ้งการของแต่ละบุคคลมากกว่า
การท าหน้าท่ีส่งผ่านหรือเป็นส่ือส าหรับความรู้แลว้ท าหน้าท่ีประเมินผลว่าผูเ้ขา้รับการอบรมคลอ้ยตามหรือไม่เพียงเท่านั้ น 
นอกจากน้ีวิทยากรใชก้ารบรรยายเชิงวิเคราะห์  กรณีศึกษาและการฝึกปฏิบติัเพ่ือจะไดเ้กิดความเขา้ใจอยา่งแทจ้ริง  ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัชูชยั สมิทธิไกร [11]  และแนวคิดของสมคิด บางโม [14] ท่ีมีแนวคิดคลา้ยกนัวา่เทคนิคการฝึกอบรมโดยให้วิทยากรและผูเ้ขา้
รับการฝึกอบรมเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ร่วมกนัควรบูรณาการในหลายรูปแบบ  
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3. การประเมินหลกัสูตรการอบรมท่ีพฒันาข้ึนมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากและมีความสอดคลอ้งกนัทั้งหลกัสูตร  
ซ่ึงจะเห็นไดว้่าหน่วยฝึกอบรมในหลกัสูตรครอบคลุมขีดความสามารถท่ีจ าเป็นของผูป้ระกอบการเพ่ือให้เกิดการพฒันาครบทุก
ดา้น รวมทั้งมีการบูรณาการรูปแบบการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะเน้ือหาและวตัถุประสงคข์องหน่วยฝึกการอบรมและจากผล
การประเมินโครงร่างหลกัสูตรขา้งตน้มีความเหมาะสมและความสอดคลอ้งกนัทุกประเด็น แสดงให้เห็นว่าโครงร่างหลงัสูตร
ฝึกอบรมน้ีสามารถน าไปทดลองใชไ้ดอ้ยา่งมีคุณภาพเน่ืองจากการพฒันาหลกัสูตรมีการออกแบบวิธีการเรียนรู้ท่ีหลากหลายให้
ความส าคญัในการแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยเน้นผูเ้ขา้อบรมเป็นส าคญั  ซ่ึงการอบรมน้ีมีการกระตุน้ให้เกิดการมีส่วนร่วมแบ่งบนั
ประสบการณ์ เช่นการแบ่งกลุ่มการจดัการเรียนรู้ การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบติั การอภิปรายกลุ่มเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในการ
ช่วยกนัคิด ช่วยกนัท า ช่วยกนัแกไ้ขปัญหามากกว่าการนัง่ฟังการบรรยายจากวิทยากรโดยใชห้ลกัการอบรมส าหรับผูเ้รียนผูใ้หญ่  
ซ่ึงสอดคล้องกับ Knowles & Holton & Swanson [15] ได้กล่าวว่าการจัดการสอนผูใ้หญ่ตามหลักของทฤษฎีแอนดราโกจี 
(andragogy) หรือทฤษฎีการเรียนการสอนของผูใ้หญ่ (adult learning theory) มีความเช่ือท่ีว่าผูใ้หญ่แต่ละคนเป็นผูมี้วุฒิภาวะดว้ย
เหตุน้ีจึงมีความตอ้งการและความสามารถท่ีจะเป็นผูช้ี้น าตนเอง (self-directing) จึงจดัการเรียนรู้ให้ผูป้ระกอบการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์การเรียนรู้ ฝึกปฏิบติัร่วมกนัแกปั้ญหาและคิดสร้างสรรคเ์พ่ือเสริมสร้างสมรรถนะอนัจะเป็นประโยชน์ต่อการน าไป
เป็นแนวทางปฏิบติังานตามภารกิจในการด าเนินกิจการและพฒันาตนเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Delahaye, B.L. [16] ท่ีกล่าว
ว่าการเรียนรู้แบบผูใ้หญ่จะให้ความส าคญัเก่ียวกบัประสบการณ์ในการท างาน การพฒันาความรู้และทกัษะในการท างานอย่าง
ต่อเน่ืองเพ่ือความส าเร็จในชีวิต  ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าการมีหลกัสูตรฝึกอบรมและกระบวนการจัดการฝึกอบรมท่ีมีคุณภาพ
สอดคลอ้งกบัลกัษณะและความตอ้งการของสมาชิกผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ขอ้เสนอแนะเพื่อการน าไปใช ้
หลกัสูตรฝึกอบรมการพฒันาขีดความสามารถการจดัการท่องเท่ียว “สราญวิถีของดีบา้นในดง”ของสมาชิกชุมชนต าบล

บา้นในดง อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรีท่ีพฒันาข้ึน ไดม้าจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูลจากผูป้ระกอบการ และผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียในชุมชน ทางองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นในดงซ่ึงมีบทบาทส าคญัในการพฒันาพ้ืนท่ีควรน าไปใชป้ระโยชน์โดยใช้
เป็นเคร่ืองมือหนุนเสริมความรู้และพฒันาขีดความสามารถในการจดัการท่องเท่ียวของสมาชิกชุมชนต าบลบา้นในดง ท่ีมีความ
พร้อมและสมคัรใจเพ่ือสร้างตน้แบบผูป้ระกอบการชุมชนท่องเท่ียวโดยชุมชน และควรมีการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
อยา่งต่อเน่ืองหลงัจากไดรั้บการฝึกอบรมตามรูปแบบการพฒันาขีดความสามารถไปแลว้ เพ่ือส่งเสริมจุดแขง็และแกไ้ขจุดบกพร่อง 
เพ่ือใหส้มาชิกชุมชนสามารถด าเนินการท่องเท่ียวโดยชุมชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

2. ขอ้เสนอแนะการวจิยัคร้ังต่อไป 
 2.1 ควรมีการศึกษาการน าหลกัสูตรขีดความสามารถในการจดัการท่องเท่ียวของสมาชิกชุมชนต าบล 
บา้นในดง อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชนสราญวถีิของดีบา้นในดงไปทดลองใชจ้ริงและประเมินขีด
ความสามารถของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมก่อน และหลงัรับการฝึกอบรมวา่มีพฒันาอยา่งไร 
 2.2 ควรศึกษาวิจยัและพฒันาหลกัสูตรเพ่ือพฒันาขีดความสามารถท่ีมีความเฉพาะดา้นโดยแยกส่วนเป็นหลกัสูตร
ขั้นพ้ืนฐานและหลกัสูตรขั้นสูง เช่น การใชภ้าษาองักฤษเพ่ือการท่องเท่ียวชุมชน การพฒันาอาชีพเพ่ือหนุนเสริมการท่องเท่ียว
ชุมชน การบริหารโฮมสเตยชุ์มชน เพ่ือใหผู้ป้ระกอบการท่องเท่ียวโดยชุมชนมีทางเลือกในส่ิงท่ีตนเองตอ้งการพฒันาอยา่งแทจ้ริง 
 2.3 ควรศึกษาถึงปัจจยัส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยชุมชนเพ่ือการพฒันาและการด ารงอยูอ่ยา่งมัน่คงในสุขวิถีของชุมชน
และเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวใหต้ดัสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวต าบลบา้นในดง 
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บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษากลยทุธ์การตลาด การรับรู้คุณภาพบริการ การรับรู้ภาพลกัษณ์องคก์ร และความภกัดีของ

ผูใ้ชบ้ริการกลุ่มพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ของบริษทัไปรษณียไ์ทย จ ากดั เขตจงัหวดัเพชรบุรี 2) ศึกษาความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างของกลยทุธ์
การตลาด การรับรู้คุณภาพบริการ การรับรู้ภาพลกัษณ์องค์กรท่ีมีต่อความภกัดีของผูใ้ช้บริการ 3) ตรวจสอบโมเดลความสัมพนัธ์เชิง
โครงสร้างของกลยุทธ์การตลาด การรับรู้คุณภาพบริการ การรับรู้ภาพลักษณ์องค์กรท่ีมีต่อความภักดีของผูใ้ช้บริการกลุ่มพาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส์ของบริษทัไปรษณียไ์ทย จ ากดั เขตจงัหวดัเพชรบุรีตามสมมติฐานกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ผูใ้ชบ้ริการกลุ่ม
พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของ บริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั เขตจงัหวดัเพชรบุรี จ  านวน 400 คน โดยใช้การสุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถาม มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.95 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling) ผลการวจิยัพบวา่ 1) กลยทุธ์การตลาด คุณภาพ
บริการ ภาพลกัษณ์องคก์ร และความภกัดี ตามการรับรู้ของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ของบริษทัไปรษณียไ์ทย จ ากดั เขตจงัหวดั
เพชรบุรีอยูใ่นระดบัมาก 2) กลยทุธ์การตลาดมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการรับรู้คุณภาพบริการและการรับรู้ภาพลกัษณ์องคก์ร การรับรู้
คุณภาพบริการมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการรับรู้ภาพลกัษณ์องคก์ร นอกจากน้ีกลยทุธ์การตลาด การรับรู้คุณภาพบริการ และการรับรู้
ภาพลกัษณ์องคก์รมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการ 3) โมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างของของกลยทุธ์การตลาด 
การรับรู้คุณภาพบริการ การรับรู้ภาพลกัษณ์องคก์รท่ีมีต่อความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ของบริษทัไปรษณียไ์ทย จ ากดั 
เขตจังหวัดเพชรบุรีตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์สอดคล้องกันโดยมีค่า CMIN/DF = 1.492 , RMR = 0.008 , GFI = 0.956 ,  
NFI = 0.980, CFI = 0.993, RMEA = 0.035 
 

ค าส าคญั : กลยทุธ์การตลาด การรับรู้คุณภาพบริการ การรับรู้ภาพลกัษณ์องคก์ร ความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการ 
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Abstract  
The objectives of this research were 1) to study marketing strategies, service quality, corporate image perception and the customer 

loyalty of electronic commerce group of the Thai Post Company Limited, Phetchaburi Province. 2) to study the structural relationship of 
marketing strategies, service quality, corporate image perception towards customer loyalty, and 3) to examine the structural relationship 
model of the marketing strategies, service quality, corporate image perception towards customer loyalty of electronic commerce group of 
Thai Post Company Limited, Phetchaburi Province based on hypothesis and empirical data. The sample group consisted of 400 users of 
electronic commerce group of Thai Post Company Limited, Phetchaburi Province, using multistage sampling. The research tool was a 
questionnaire with a reliability value of 0.95. The statistics used in the data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, 
and analysis of structural equation modeling (SEM). The results of the research revealed that 1) marketing strategies, service quality, 
corporate image and customer loyalty according to the perceptions of electronic commerce service users of the Thai Post Company Limited 
in Phetchaburi Province were at a high level. 2) marketing strategies has a positive direct influence on service quality and corporate image 
perception. Perceived service quality had a positive direct influence on corporate image perception. In addition, the marketing strategies, 
service quality, corporate image perception has a positive direct influence on customer loyalty. 3) structural relationship model of marketing 
strategies, service quality, corporate image perception towards the customer loyalty of electronic commerce group of Thailand Post Co., 
Ltd., Phetchaburi Province according to the assumptions and empirical data were consistent with the values CMIN/DF = 1.492,  
RMR = 0.008, GFI = 0.956, NFI = 0.980, CFI = 0.993, RMEA = 0.035 

 

Keywords : Marketing Strategies, Service Quality Perception, Corporate Image Perception, Customer Loyalty 
 
 

บทน า   
  สภาพแวดลอ้มปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วมีปัจจยัหลายประการท่ีส่งผลต่อความส าเร็จและอยูร่อดของธุรกิจ 
ปัจจยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศไดเ้ป็นปัจจัยผลกัดนัท่ีส าคญัท าให้โลกอยู่ในภาวะไร้พรมแดน เทคโนโลยีท่ีคา้ขายผ่านทาง
อินเตอร์เน็ตท่ีเรียกว่าการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce) ท าให้ตลาดกวา้งข้ึนสามารถเขา้ถึงลูกคา้ไดท้ัว่โลก [1] 
การขยายตวัของธุรกิจพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ท่ีเติบโตส่งผลใหอุ้ตสาหกรรมโลจิสติกส์ขยายตวัเพ่ิมข้ึนดว้ย อุตสาหกรรมโลจิสติกส์
สามารถแยกเป็น 2 รูปแบบ คือ การขนส่งระหว่างธุรกิจเพ่ือน าไปจ าหน่ายต่อ และการขนส่งโดยตรงถึงผูบ้ริโภค อาทิ ไปรษณีย์
ไทย, เคอร่ี,เอสซีจี เอ็กเพรส, ลาลามูฟ, แฟสส เอ็กเพรส, ดีเอชแอล เป็นตน้ [2] ผูป้ระกอบการธุรกิจขนส่งท่ีเพ่ิมมากข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง ท าใหเ้กิดการแข่งขนัและแยง่ชิงส่วนแบ่งทางการตลาดมากข้ึนดว้ยเช่นกนั 

บริษทัไปรษณียไ์ทย จ ากดัในฐานะเป็นธุรกิจโลจิสติกส์รายใหญ่ในประเทศไทยจึงตอ้งมุ่งเนน้ปรับกลยทุธ์การตลาดและ
การบริการต่าง ๆ เพ่ือสร้างความพึงพอใจและความไวว้างใจจากลูกคา้ดว้ยการพฒันาและน าเทคโนโลยใีหม่ ๆ มาสร้างเป็นกลยทุธ์
การตลาดและการบริการท่ีมีคุณภาพสามารถรองรับธุรกิจพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์เพ่ือความอยูร่อดและความเจริญเติบโต [3] กลยทุธ์
การตลาดบริการถือเป็นปัจจยัส าคญัส าหรับอุตสาหกรรมบริการต่าง ๆ ซ่ึงลกัษณะเด่นของธุรกิจบริการคือบริการไม่สามารถจบั
ตอ้งได ้บริการไม่สามารถแบ่งแยกได ้บริการมีความไม่แน่นอนและไม่สามารถเก็บไวไ้ดท้  าให้ตอ้งรวมองคป์ระกอบทางดา้นกล
ยุทธ์อ่ืน ๆ เขา้ไวด้ว้ยในกลยุทธ์การตลาดบริการนั่นคือมีการใชก้ลยุทธ์ 7P’s ซ่ึงประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดั
จ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการ และลกัษณะทางกายภาพ ดงันั้นในการบริหารการตลาดบริการแบบ
ผสมผสานจึงเป็นปัจจยัส าคญัในการเขา้ถึงความความตอ้งการของผูบ้ริโภค [4] นอกจากน้ีการสร้างความพึงพอใจต่อการบริการ 
คุณภาพการบริการเป็นอีกปัจจยัท่ีมีความส าคญัซ่ึง Gronroos [5] มองว่าคุณภาพการบริการข้ึนอยู่กบั 2 องค์ประกอบคือ ความ
คาดหวงัจากบริการและการรับรู้หรือประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการบริการ ซ่ึง Parasuraman, Zeithaml และ Berry [6] กล่าวไวว้่า
คุณภาพบริการเป็นผลท่ีเกิดจากการท่ีลูกคา้ประเมินคุณภาพการบริการท่ีลูกคา้ไดรั้บรู้จากการใชบ้ริการ (Perceived service quality) 
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ซ่ึงเกิดข้ึนจากการท่ีลูกคา้ท าการเปรียบเทียบระหว่างการบริการท่ีไดรั้บกบัความคาดหวงัต่อการบริการท่ีจะไดรั้บ (Expected 
service) โดยก าหนดเคร่ืองมือวดัคุณภาพการบริการโดยทัว่ไปประกอบดว้ย 5 เกณฑ์ คือ ส่ิงท่ีสัมผสัได ้ความน่าเช่ือถือ การ
ตอบสนอง การสร้างความมัน่ใจ และการเอาใจใส่ จากแนวคิดดงักล่าวมีหลกัฐานเชิงประจกัษจ์ากงานวิจยัจ านวนมากท่ีแสดงให้
เห็นวา่เม่ือผูใ้หบ้ริการสามารถสร้างคุณภาพการบริการท่ีดีจะเป็นการส่งมอบความประทบัใจของการบริการท่ีเป็นเลิศแก่ลูกคา้เพ่ือ
สร้างผลลพัธ์ท่ีดีใหลู้กคา้ใหไ้ดรั้บความพึงพอใจ  (Customer satisfactions) และก่อใหเ้กิดความสัมพนัธภาพท่ีดีแก่ลูกคา้ (Customer 
relationship) ซ่ึงจะน าไปสู่ภาพลกัษณ์องค์กรท่ีดี ซ่ึงภาพลกัษณ์องค์กรเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการวางกลยุทธ์อย่างหน่ึงท่ีส าคญั
ส าหรับองค์กรธุรกิจเน่ืองจากจะช่วยให้ธุรกิจสามารถบรรลุเป้าหมายในระยะยาว ซ่ึงภาพลกัษณ์องค์กรเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถ
เลียนแบบไดง่้าย และองคก์รตอ้งใชค้วามพยายามในการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี เพราะหากองคก์รมีภาพลกัษณ์ท่ีดีก็จะเป็นส่ิงส าคญั
อยา่งยิง่ต่อความส าเร็จของธุรกิจเพราะจะท าใหลู้กคา้หรือผูใ้ชบ้ริการเกิดพฤติกรรมความจงรักภกัดี (Customer loyalty) นัน่เอง [7] 

ดงันั้นบริษทัไปรษณียไ์ทย จ ากดั เขตจงัหวดัเพชรบุรีจึงตอ้งให้ความส าคญักบัการมุ่งเนน้กลยทุธ์การตลาดและคุณภาพ
บริการท่ีดีซ่ึงจะส่งผลท าให้บริษทัไปรษณียไ์ทย จ ากดั มีภาพลกัษณ์องคก์รท่ีดีน ามาซ่ึงความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการ ผูว้ิจยัจึงมีความ
สนใจศึกษาความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างของกลยทุธ์การตลาด การรับรู้คุณภาพบริการ และภาพลกัษณ์องคก์รท่ีส่งผลต่อความภกัดี
ของผูใ้ช้บริการกลุ่มพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของบริษทัไปรษณียไ์ทย จ ากดั เขตจังหวดัเพชรบุรี เพื่อให้บริษทัไปรษณีย์ จ  ากดั  
เขตจงัหวดัเพชรบุรีสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันากลยทุธ์การด าเนินงานเพ่ือความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
 

วตัถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษากลยุทธ์การตลาด การรับรู้คุณภาพบริการ การรับรู้ภาพลกัษณ์องค์กร และความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการกลุ่ม

พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ของบริษทัไปรษณียไ์ทย จ ากดั เขตจงัหวดัเพชรบุรี 
2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างของกลยทุธ์การตลาด การรับรู้คุณภาพบริการ การรับรู้ภาพลกัษณ์องคก์รท่ีมีต่อ

ความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ของบริษทัไปรษณียไ์ทย จ ากดั เขตจงัหวดัเพชรบุรี 
3. เพื่อตรวจสอบโมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างของกลยุทธ์การตลาด การรับรู้คุณภาพบริการ การรับรู้ภาพลกัษณ์

องค์กรท่ีมีต่อความภกัดีของผูใ้ช้บริการกลุ่มพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของบริษทัไปรษณียไ์ทย จ ากัด เขตจังหวดัเพชรบุรีตาม
สมมติฐานกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

 

การทบทวนวรรณกรรม 
 1. กลยุทธ์การตลาด (Marketing strategies) เป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีองคก์รน ามาใชเ้พื่อให้บรรลุวตัถุประสงคท์าง

การตลาด เพ่ือกระตุน้ใหลู้กคา้เกิดความตอ้งการสินคา้หรือบริการ โดยมีองคป์ระกอบคือดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการและลกัษณะทางกายภาพ ซ่ึงองคก์รตอ้งน าไปจดัการการบริการใหมี้คุณภาพ 
ซ่ึงการรับรู้คุณภาพบริการ (Service quality perception) เป็นความสามารถในการรับรู้การตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ
ท่ีแตกต่างหรือเหนือกว่าคู่แข่งขนั ซ่ึงคุณภาพบริการประกอบดว้ยการให้บริการท่ีเป็นรูปธรรม น่าเช่ือถือไวว้างใจ สามารถ
ตอบสนองผูใ้ช้บริการ สร้างความมัน่ใจ และเห็นอกเห็นใจหากองค์กรสามารถท าไดจึ้งจะเป็นท่ีพึงพอใจต่อผูใ้ช้บริการ [8] 
สอดคลอ้งกบันกัวิชาการท่ีพบวา่ กลยทุธ์การตลาดเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางบวกต่อคุณภาพบริการในอุตสาหกรรมบริการต่าง ๆ 
[9] จากความเช่ือมโยงดงักล่าวผูว้ิจยัจึงไดก้  าหนดเป็น สมมติฐานที่ 1 กลยุทธ์การตลาดมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการรับรู้
คุณภาพบริการของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ของบริษทัไปรษณียไ์ทย จ ากดั เขตจงัหวดัเพชรบุรี 

 2. กลยุทธ์การตลาดท่ีมีต่อการรับรู้ภาพลักษณ์องค์กร ซ่ึงการรับรู้ภาพลักษณ์องค์กร (Corporate image perception)  
เป็นภาพท่ีเกิดข้ึนจากการรับรู้ของผูใ้ชบ้ริการท่ีท าให้ลูกคา้ประทบัใจและจดจ ากลายเป็นภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อองคก์ร สอดคลอ้งกบั
นกัวชิาการท่ีพบวา่หากองคก์รมีการด าเนินกลยทุธ์การตลาดต่าง ๆ ท่ีดีจะมีส่วนท าใหผู้ใ้ชบ้ริการรับรู้ภาพลกัษณ์ท่ีดีขององคก์รดว้ย



Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 
 11  (January  - April)  175 - 186 (2021)     Vol. 11, No. 1 

178 

  

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภัฏเพชรบุรี ปีที ่11 (ฉบบัที ่1)  มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2564 

ซ่ึงจะท าให้มีพฤติกรรมเชิงบวกของผูใ้ชบ้ริการ [9] จากความเช่ือมโยงดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงไดก้  าหนดเป็นสมมติฐานที่ 2 กลยุทธ์
การตลาดมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการรับรู้ภาพลกัษณ์องคก์รของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของบริษทัไปรษณีย์
ไทย จ ากดั เขตจงัหวดัเพชรบุรี 

3. การรับรู้คุณภาพบริการมีผลต่อการรับรู้ภาพลกัษณ์องคก์ร ผูใ้ห้บริการตอ้งสร้างบริการให้เท่ากบัหรือมากกว่าคุณภาพ
บริการท่ีผูรั้บบริการคาดหวงั [9] ผูรั้บบริการจะรับรู้ไดห้ลงัจากท่ีไดรั้บบริการและประเมินคุณภาพจากบริการท่ีเขาไดรั้บ และเกิด
เป็นความประทบัใจ จดจ าจนเป็นภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อองคก์ร [10] จากความเช่ือมโยงดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงไดก้  าหนดเป็นสมมติฐานที่ 3 
การรับรู้คุณภาพบริการมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการรับรู้ภาพลกัษณ์องค์กรของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของ
บริษทัไปรษณียไ์ทย จ ากดั เขตจงัหวดัเพชรบุรี 

4. กลยทุธ์การตลาดมีผลต่อความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการ องคก์รใชก้ลยทุธ์การตลาดเพ่ือเป็นตวัแปรในการพฒันาผลิตภณัฑ์
และบริการให้ตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือทางการตลาดใช้เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีส าคญัทาง
การตลาดนัน่คือความภกัดีของลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการ ซ่ึงหมายถึงพฤติกรรมท่ีแสดงถึงขอ้ผกูมดัอยา่งลึกซ้ึงของลูกคา้ท่ีจะซ้ือสินคา้
หรือใชบ้ริการอยา่งสม ่าเสมอซ่ึงอาจเป็นทั้งความภกัดีเชิงทศันคติหรือความภกัดีเชิงพฤติกรรม [9] จากความเช่ือมโยงดงักล่าวผูว้ิจยั
จึงได้ก าหนดเป็นสมมติฐานที่  4  กลยุทธ์การตลาดมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความภักดีของผู ้ใช้บริการกลุ่มพาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส์ของบริษทัไปรษณียไ์ทย จ ากดั เขตจงัหวดัเพชรบุรี 

5. คุณภาพบริการมีผลต่อความภกัดีของผูใ้ช้บริการ คุณภาพบริการคือส่ิงท่ีไดม้าซ่ึงระดบัความดีเลิศและตอ้งมีความ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ริการ [11] สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค ไม่สามารถจบัตอ้งได้
แต่สามารถพิสูจน์ได ้โดยผูใ้ชบ้ริการเป็นผูต้ดัสินคุณภาพบริการ [12] หลงัจากท่ีไดรั้บบริการแลว้ เม่ือประทบัใจก็จะกลบัมาใช้
บริการซ ้ า จนเกิดเป็นความภกัดี จากความเช่ือมโยงดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงไดก้  าหนดเป็น สมมติฐานที่ 5 การรับรู้คุณภาพบริการมี
อิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ของบริษทัไปรษณียไ์ทย จ ากดั เขตจงัหวดัเพชรบุรี 

6. ภาพลกัษณ์องคก์รมีต่อความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการ ภาพลกัษณ์เป็นองคร์วมของความเช่ือ ความคิด และความประทบัใจท่ี
บุคคลมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง [9] สร้างข้ึนจากความนึกคิดหรือความตอ้งการของบุคคล หรืออาจเป็นภาพท่ีคิดว่าจะเป็นเช่นนั้น [13] 
และเป็นวตัถุประสงคท่ี์พยายามจะถ่ายทอดโดยอาศยัเคร่ืองหมายหรือตราสัญลกัษณ์ท่ีสามารถสะทอ้นภาพขององคก์รในทางท่ีดี
ส่งไปถึงผูใ้ชบ้ริการเพ่ือให้ผูใ้ชบ้ริการรู้สึกประทบัใจและจดจ าในตราสัญลกัษณ์ และเกิดการภกัดีในตราสัญลกัษณ์อยา่งต่อเน่ือง 
[14]  จากความเช่ือมโยงดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงไดก้  าหนดเป็น สมมติฐานที่ 6 การรับรู้ภาพลกัษณ์องคก์รมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ
ความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ของบริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั เขตจงัหวดัเพชรบุรี 

จากการทบทวนวรรณกรรมผูว้ิจยัน าตวัแปรมาสร้างเป็นสมมติฐานและกรอบแนวคิดในการวิจยัดงัรูปท่ี 1 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
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วธีิด าเนินการวจิัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ ผูใ้ช้บริการกลุ่มพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ท่ีมาใช้บริการท่ี บริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากัด  

เขตจังหวดัเพชรบุรี ทั้ งส้ิน 11 ท่ีท าการ ไดแ้ก่ ท่ีท าการไปรษณียจ์ังหวดัเพชรบุรี ท่ีท าการไปรษณียห์าดเจ้าส าราญ ท่ีท าการ
ไปรษณียบ์า้นแหลม ท่ีท าการไปรษณียช์ะอ า ท่ีท าการไปรษณียห์าดชะอ า ท่ีท าการไปรษณียท่์ายาง ท่ีท าการไปรษณียเ์ขายอ้ย ท่ีท า
การไปรษณียบ์า้นลาด ท่ีท าการไปรษณียห์นองหญา้ปลอ้ง ท่ีท าการไปรษณียแ์ก่งกระจาน และเคาน์เตอร์บริการไปรษณียเ์ขาบนัได
อิฐ ผูว้ิจยัก าหนดขนาดตวัอยา่งตามแนวคิดของ Yuan และ Bentler [15] ท่ีเสนอวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความเหมาะสมในการวิเคราะห์
แบบจ าลองสมการโครงสร้าง ควรอยู่ระหว่าง 300-400 ตวัอย่าง ใช้วิธีสุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multistage Sampling)  
โดยเร่ิมจากการสุ่มแบบเจาะจงจากผูใ้ชบ้ริการกลุ่มพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ จากนั้นค านวณสัดส่วนจากท่ีท าการไปรษณียท์ั้ง 11 แห่ง
ในจงัหวดัเพชรบุรี จากนั้นสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ จนไดจ้ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลจริงทั้งส้ิน 400 ตวัอยา่ง 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งเป็น 5 ตอน 1) ขอ้มูลทัว่ไปและพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการ
กลุ่มพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ มีค  าถาม 6 ขอ้ 2) กลยุทธ์การตลาดส าหรับผูใ้ช้บริการกลุ่มพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 7 ด้านได้แก่ 
ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการ และกายภาพ  มีค  าถาม 23 ขอ้ 3) การรับรู้
คุณภาพบริการของบริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั มีค  าถาม 5 ขอ้ 4) การรับรู้ภาพลกัษณ์องค์กร มีค  าถาม 4 ขอ้ 5) ความภกัดีของ
ผูใ้ชบ้ริการกลุ่มพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ท่ีมีต่อบริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั มีค  าถาม 4 ขอ้  

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวิจัย มีขั้นตอนดังน้ี 1) การตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity)  
จากผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามและวตัถุประสงค์ กรอบแนวคิดการวิจยั ตลอดจนนิยาม
ศพัทเ์ฉพาะ พบวา่ค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งค าถามมีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.67-1.00 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.50 ถือเป็นค่าท่ียอมรับได ้[16] 
2) การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) ดว้ยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor 
Analysis) เพ่ือยืนยนัว่าแต่ละข้อค าถามเป็นตัวช้ีวดัท่ีจัดอยู่ในองค์ประกอบเดียวกัน พบว่า ค่าน ้ าหนักองค์ประกอบ (Factor 
Loading) ทั้งหมดมีค่ามากกวา่ 0.50 ถือเป็นค่าท่ียอมรับได ้[17] 3) การตรวจสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค [18] พบวา่ ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบัมีค่าเท่ากบั 0.95 ซ่ึงมีค่า
มากกวา่ 0.70 ถือเป็นค่าท่ียอมรับได ้[19]  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล ผูว้จิยัด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามออนไลน์ โดยด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูล
ระหวา่งเดือนมกราคมถึงกมุภาพนัธ์ 2563 
 สถิติที่ ใ ช้ ในการวิจัย  ประกอบด้วย  สถิติ เ ชิงพรรณนา ได้แก่  ค่าความถ่ี  (Frequency) ค่า ร้อยละ (Percentage)  
ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment 
Correlation) และการวเิคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling-SEM) ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป 

 

ผลการวจิัย 
ส่วนที ่1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง 
ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 59.00 มีอายุระหว่าง 20-29 ปี  

คิดเป็นร้อยละ 45.50 ส่วนใหญ่จบการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 73.50 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการประกอบธุรกิจพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 65.50 จ  าหน่ายสินคา้

ประเภทเส้ือผา้มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 40.80 นอกจากน้ียงัพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดบัรายไดจ้ากการจ าหน่ายสินคา้ 
30,001-50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.50 
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ส่วนที ่2 ผลการศึกษาระดบัความคิดเห็นของตวัแปรตามกรอบแนวคดิการวจิัย 
ผลการวิจยั พบวา่ กลยทุธ์การตลาดของบริษทัไปรษณียไ์ทย จ ากดั ตามการรับรู้ของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์

โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (�̅� = 4.00, S.D.= 0.55) เม่ือพิจารณารายดา้นจากค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  
(�̅� = 4.13, S.D.= 0.55) รองลงมาเป็นดา้นบุคลากร (�̅� = 4.06, S.D.= 0.60)  ดา้นผลิตภณัฑ์ (�̅� = 4.03, S.D.= 0.60) ดา้นสถานท่ี  
(�̅� = 4.02, S.D.= 0.67) ดา้นกระบวนการ (�̅� = 4.02, S.D.= 0.59) ดา้นราคา (�̅� = 3.93, S.D.= 0.67) และดา้นการส่งเสริมการตลาด 
(�̅� = 3.82, S.D.= 0.75) ตามล าดบั ส่วนการรับรู้คุณภาพบริการอยูใ่นระดบัมาก (�̅� = 4.02, S.D.= 0.64) การรับรู้ภาพลกัษณ์องคก์ร
อยูใ่นระดบัมาก (�̅� = 4.02, S.D.= 0.64) และความภกัดีของกลุ่มผูใ้ชบ้ริการกลุ่มพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ท่ีมีต่อบริษทัไปรษณียไ์ทย 
จ ากดัเขตจงัหวดัเพชรบุรีอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั (�̅� = 4.07, S.D.= 0.60) 

ส่วนที ่3 ผลการวเิคราะห์ความเหมาะสมของตวัแบบความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างของตัวแปรตามกรอบแนวคดิการวจิัย 
ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของตวัแบบความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างของตวัแปรด าเนินการตรวจสอบขอ้มูลก่อนการ

วเิคราะห์โมเดลตามสมมติฐานการวจิยั พบวา่ ตวัแปรอิสระไม่มีความสัมพนัธ์กนั โดยค่า Tolerance มีค่าระหวา่ง 0.195-0.238 มีค่า
ไม่ใกลศู้นย ์และมีค่า Variance Inflation Factor (VIF) พบวา่มีค่าอยูร่ะหวา่ง 2.919-5.132 มีค่านอ้ยกวา่ 10 ทุกตวั แสดงวา่ตวัแปรท่ี
ศึกษาไม่มีปัญหาความสัมพนัธ์กนัสูงเกินไป (Multicollinearity) [17] ผลการวิเคราะห์โมเดลตามสมมติฐานการวิจยัพบวา่ หลงัจาก
ผูว้ิจยัปรับโมเดลค่า Modification Index (MI) แลว้ตวัแบบมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ในระดบัท่ีดี โดยค่า 
CMIN/DF เท่ากบั 1.492 ค่า RMR เท่ากบั 0.008 ค่า GFI เท่ากบั 0.956 ค่า NFI เท่ากบั 0.980 ค่า CFI เท่ากบั 0.993 ค่า RMEA เท่ากบั 
0.035 ดงัตารางท่ี 1  
ตารางที ่1 สรุปผลค่าสถิติวดัความสอดคลอ้งของตวัแบบตามสมมติฐานกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

ดชันีความสอดคลอ้ง CMIN/DF RMR GFI NFI CFI RMSEA 
เกณฑก์ารพิจารณา <3.00 <0.05 <0.90 <0.90 <0.90 <0.08 

ค่าสถิติ 1.492 0.008 0.956 0.980 0.993 0.035 
ผลลพัธ์ ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 2 ผลการวเิคราะห์ตวัแบบเส้นทางอิทธิพลของตวัแปรตามกรอบแนวคิดการวจิยั 
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ส่วนที ่3 ผลการศึกษาอทิธิพลของตวัแปรตามกรอบแนวคิดการวจิัย 
ผลการวเิคราะห์อิทธิพลของตวัแปรตามกรอบแนวคิดการวจิยัพบวา่ กลยทุธ์การตลาดมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการรับรู้

คุณภาพบริการ ภาพลกัษณ์องคก์ร และความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการ (DE=0.913, DE=0.212) กลยุการรับรู้คุณภาพบริการมีอิทธิพล
ทางตรงเชิงบวกต่อการรับรู้ภาพลกัษณ์องคก์ร (DE=0.706) และกลยทุธ์การตลาด การรับรู้คุณภาพบริการ และการรับรู้ภาพลกัษณ์
องค์กรท่ีมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของบริษทัไปรษณียไ์ทย จ ากดั เขต
จงัหวดัเพชรบุรี โดยการรับรู้ภาพลกัษณ์องคก์รมีอิทธิพลสูงสุด (DE=0.439) รองลงมาคือ กลยทุธ์การตลาด การรับรู้คุณภาพบริการ 
(DE=0.252) โดยกลยุทธ์การตลาด การรับรู้คุณภาพบริการและภาพลกัษณ์องค์กรสามารถอธิบายความสัมพนัธ์ท่ีมีต่อความภกัดี
ของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ของบริษทัไปรษณียไ์ทย จ ากดั เขตจงัหวดัเพชรบุรีไดร้้อยละ 85 (R2=0.849) ดงัตารางท่ี 2 
ตารางที ่2 ผลการวเิคราะห์อิทธิพลของตวัแปรในตวัแบบการวิเคราะห์ 

 
Consequence variables 

 
R2 

 
Effect 

Antecedent 

MKTS SQPC CIMP 

 
การรับรู้คุณภาพบริการ (SQPC) 

 
0.834 

DE       0.913*** N/A N/A 
IE 0.000 N/A N/A 
TE 0.913 N/A N/A 

 
การรับรู้ภาพลกัษณ์องคก์ร

(CIMP) 

 
0.818 

DE  0.212*      0.706*** N/A 
IE 0.645 0.000 N/A 
TE 0.857 0.706 N/A 

 
ความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการ

(CLYT) 

 
0.849 

DE       0.266***     0.252**       0.439*** 
IE 0.606 0.310 0.000 
TE 0.872 0.562 0.439 

หมายเหตุ DE=Direct Effect, IE=Indirect Effect, TE=Total Effect, N/A=Not Applicable 
* p-value ≤ 0.05, ** p-value ≤ 0.01, *** p-value ≤ 0.001 

 จากผลการทดสอบสมมติฐานของการศึกษาความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างของกลยุทธ์การตลาด การรับรู้คุณภาพบริการ
และภาพลกัษณ์องคก์รท่ีส่งผลต่อความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ของบริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั เขตจงัหวดั
เพชรบุรีดว้ยการวเิคราะห์สมการโครงสร้างปรากฏผลการทดสอบสมมติฐานดงัตารางท่ี 3 
ตารางที ่3 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมตฐิานการวิจัย(Hypothesis) สัมประสิทธ์ิเส้นทาง (Coef.) S.E. t-value ผลลพัธ์ 
H1: (MKTS→SQPC) 0.913*** 0.077 15.383 สนบัสนุน 

        H2: (SQPC→CIMP) 0.212* 0.118   7.462 สนบัสนุน 
H3: (MKTS→CLYT) 0.266*** 0.098   3.611 สนบัสนุน 
H4: (SQPC→CIMP) 0.706*** 0.095   7.462 สนบัสนุน 
H5: (SQPC→CLYT) 0.252** 0.098    2.649 สนบัสนุน 
H6: (CIMP→CLYT) 0.439*** 0.087   5.171 สนบัสนุน 

หมายเหตุ MKTS= กลยทุธ์การตลาด SQPC= คุณภาพบริการ CIMP= ภาพลกัษณ์องคก์ร CLYT= ความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการ 
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อภิปรายผล 
 ผูว้จิยัไดแ้บ่งประเดน็ในการอภิปรายตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 การอภิปรายผลการศึกษาตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 กลยทุธ์การตลาด การรับรู้คุณภาพบริการ การรับรู้ภาพลกัษณ์
องคก์ร และความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ของบริษทัไปรษณียไ์ทย จ ากดั  
  1.1 กลยทุธ์การตลาดของบริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ตามการรับรู้ของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์
ของบริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั เขตจงัหวดัเพชรบุรีโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากทุกดา้นทั้งดา้นลกัษณะทางกายภาพ บุคลากร 
ผลิตภณัฑ ์สถานท่ี กระบวนการ ราคา และการส่งเสริมการตลาด ทั้งน้ีเน่ืองจากปัจจุบนัการแข่งขนัในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์รุน
แรงมากข้ึนท าให้ทุกบริษัทต้องพฒันากลยุทธ์การตลาดอยู่ตลอดเวลา ด้วยเหตุน้ีบริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด มีการก าหนด
ยุทธศาสตร์การพฒันาเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช้บริการโดยเน้นการพฒันารอบด้าน  มุ่งเน้นการท างานและการ
ใหบ้ริการท่ีดีท่ีสุด พฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการใหม่ๆเขา้มา การใชพ้นกังานในการใหข้่าวสารประชาสัมพนัธ์ เพื่อสร้างทศันคติท่ีดี
ใหก้บักลุ่มเป้าหมาย สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของจิตระวี ทองเถา [20] ซ่ึงพบวา่ผูใ้ชบ้ริการบริษทัไปรษณียไ์ทยในสาขาซีคอนบาง
แคมีความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดอยูใ่นระดบัมากทั้งดา้นราคา คุณภาพบริการ กระบวนการให้บริการ บุคลากร 
และลกัษณะกายภาพ 
 1.2 การรับรู้คุณภาพบริการตามการรับรู้ของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ของบริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั 
เขตจงัหวดัเพชรบุรี โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งความรวดเร็วตรงเวลา ความน่าเช่ือถือ ทนัสมยั เอาใจใส่ในการบริการ และ
การตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของรัตนะ พุทธรักษา และพีรภาว ์ทวีสุข [21] ท่ีศึกษาพบว่า
คุณภาพการบริการดา้นการน าจ่ายของบริษทัไปรษณียไ์ทย จ ากดั กรณีศึกษาท่ีท าการไปรษณียร์ามอินทราอยูใ่นระดบัมากทั้งดา้น
ความเป็นรูปธรรม ความน่าเช่ือถือ ถูกตอ้ง แม่นย  า การใหค้วามมัน่ใจและการเอาใจใส่ผูใ้ชบ้ริการ ทั้งน้ีเพราะบริษทัไปรษณียไ์ทย 
จ ากดั มุ่งเน้นสร้างบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และเช่ียวชาญในงานเก่ียวกบัไปรษณียเ์พ่ือให้การด าเนินงานของบริษทั 
ไปรษณียไ์ทย จ ากดั บรรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยา่งต่อเน่ือง เป็นกระบวนการท่ีจะท าให้องคก์รมี
ความยัง่ยนื  
 1.3 การรับรู้ภาพลกัษณ์องค์กรตามการรับรู้ของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของบริษทั ไปรษณียไ์ทย 
จ ากดั เขตจงัหวดัเพชรบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของศิริลกัษณ์ ทรัพยเ์จริญ [22] ซ่ึงพบว่าผูใ้ช้
บริษทับริษทัไปรษณียไ์ทยในเขตกรุงเทพมหานครมีการรับรู้ภาพลกัษณ์องคก์รบริษทัไปรษณียไ์ทย จ ากดั อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั 
ทั้ งน้ีเพราะบริษทัไปรษณียไ์ทย จ ากดั มีนโยบายการส่ือสารเพื่อสร้างการรับรู้ในตราสินคา้ให้ผูใ้ชบ้ริการจดจ าตราสัญลกัษณ์  
“ไปรษณียไ์ทย” ไดอ้ยา่งชดัเจน เพ่ือให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความรู้สึก ความเช่ือมัน่เกิดความเขา้ใจและยอมรับในตวัสินคา้และบริการ 
เช่น การใชต้ราสัญลกัษณ์ต่างๆ ไม่วา่จะเป็นอาคาร เคร่ืองแต่งกาย พาหนะท่ีใชส้ าหรับการขนส่ง สีแดง เพ่ือใหดู้โดดเด่นและเป็นท่ี
จดจ าต่อผูใ้ชบ้ริการ  
 1.4 ความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของบริษทัไปรษณียไ์ทย จ ากดั เขตจงัหวดัเพชรบุรี โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคลอ้งกับผลงานวิจัยของศิวานนท์ จันทรประวติั และกุลกัญญา ณ ป้อมเพ็ชร์ [23] ซ่ึงพบว่า
ผูป้ระกอบการธุรกิจสินคา้ออนไลน์ในเขตภาคกลางมีความภกัดีดา้นพฤติกรรมในดา้นความตั้งใจกลบัมาใชบ้ริการซ ้ าอยูใ่นระดบั
มากโดยพบวา่เม่ือผูใ้ชบ้ริการจะส่งของจะนึกถึงบริษทัไปรษณียไ์ทย จ ากดั ถึงแมว้า่จะมีผูใ้หบ้ริการรายอ่ืน ๆ มากข้ึน เพราะบริษทั 
ไปรษณียไ์ทย จ ากดั เป็นองคก์รท่ีมีช่ือเสียงและมีความน่าเช่ือถือในการให้บริการธุรกิจขนส่ง เน่ืองจากมีสาขาอยูค่รอบคลุมทัว่
ประเทศ ใหบ้ริการดว้ยบริการท่ีมีคุณภาพ ราคาไม่สูง ท าใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความพึงพอใจ 
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 ส่วนท่ี 2 การอภิปรายผลการวิจยัตามวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 2 ความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างของกลยุทธ์การตลาด การรับรู้
คุณภาพบริการ การรับรู้ภาพลกัษณ์องค์กรท่ีมีต่อความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของบริษทัไปรษณียไ์ทย 
จ ากดั  
 2.1 กลยุทธ์การตลาดมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการรับรู้คุณภาพบริการของผู ้ใช้บริการกลุ่มพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของบริษทัไปรษณียไ์ทย จ ากดั เขตจงัหวดัเพชรบุรี ผลการวิจยัดงักล่าวสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของพชัรินทร์ 
วิเชียรณรัตน์ [24] ท่ีพบวา่ปัจจยัคุณภาพการบริการทุกดา้นส่งผลต่อการตั้งใจใชบ้ริการไปรษณียไ์ทยของผูป้ระกอบการขายสินคา้
ออนไลน์ เน่ืองจากบริษทัไปรษณียไ์ทย จ ากดัใชก้ลยุทธ์การตลาด ทั้งดา้นราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด 
บุคลากร กระบวนการ และลักษณะทางกายภาพ เป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
กลุ่มเป้าหมาย มีการพฒันาผลิตภณัฑเ์พ่ือใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง  
 2.2 กลยุทธ์การตลาดมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการรับรู้ภาพลักษณ์องค์กรของผูใ้ช้บริการกลุ่มพาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส์ของบริษทัไปรษณียไ์ทย จ ากดั เขตจงัหวดัเพชรบุรี ผลการวิจยัดงักล่าวสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของกฤดิทชั เดชะ
พงศธ์นา และกาญจนา มีศิลปวิกกยั [25] ท่ีไดศึ้กษาพบวา่ส่วนประสมทางการตลาดเพ่ือการบริการท่ีมีผลต่อภาพลกัษณ์เชิงกลยทุธ์
ผ่านส่ือออนไลน์พบว่าส่วนประสมการตลาดบริการทั้งดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย บุคคล กระบวนการ ผลิตภณัฑ์ ส่ิงแวดลอ้ม
ทางกายภาพ การส่งเสริมการตลาด และราคามีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อภาพลกัษณ์เชิงกลยทุธ์ขององคก์รทั้งดา้นภาพลกัษณ์องคก์ร 
ภาพลกัษณ์แบรนด์ และภาพลกัษณ์การบริการ ทั้งน้ีสอดคลอ้งกบั Nguyen, Leclerc และ Leblanc [26] ท่ีกล่าวว่าภาพลกัษณ์เป็น
ลกัษณะบุคคลในดา้นการรับรู้ท่ีมีต่อองค์กรและสินคา้หรือบริการ ส่วนประกอบต่าง ๆ หลายอย่างของภาพลกัษณ์มาจากการ
ด าเนินงานขององคก์รนัน่เอง 
 2.3 การรับรู้คุณภาพบริการมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการรับรู้ภาพลกัษณ์องค์กรของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มพาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส์ของบริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั เขตจงัหวดัเพชรบุรี ผลการวจิยัดงักล่าวสอดคลอ้งกบัสุทธิสินี ถิระธรรมสรณ์ ภิญญา
พชัญ์ นาคภิบาล และวงศ์ธีรา สุวรรณิน [27] ท่ีพบว่าคุณภาพการบริการมีอิทธิพลทางตรงต่อภาพลกัษณ์องค์กรธุรกิจสปาใน
ประเทศไทย เช่นเดียวกบั Darmawan, Mardikaningsih และ Hadi [28] ท่ีศึกษาพบว่าคุณภาพการบริการมีผลกระทบเชิงบวกต่อ
ภาพลกัษณ์องคก์รธุรกิจธนาคารในประเทศอินโดนีเซียเช่นกนั ทั้งน้ีเพราะเม่ือผูใ้ชบ้ริการไดรั้บการบริการท่ีมีคุณภาพยอ่มส่งผล
ทางความรู้สึกใหเ้กิดความพึงพอใจและประทบัใจต่อผูใ้หบ้ริการยอ่มส่งผลท าใหเ้กิดการรับรู้วา่องคก์รผูใ้หบ้ริการมีภาพลกัษณ์ท่ีดี 
 2.4 กลยทุธ์การตลาดมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ของบริษทั 
ไปรษณียไ์ทย จ ากดั เขตจงัหวดัเพชรบุรี  ผลการวิจยัดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวฒันา โสธรวฒันา อมรรัตน์ ศรีวาณติั และ
เยาวภา ปฐมศิริกุล [29] ไดท้  าการศึกษาพบว่ารูปแบบกลยุทธ์การตลาดทั้งดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ ราคา สถานท่ี การส่งเสริม
การตลาด กระบวนการบริการ และส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพมีอิทธิพลทางตรงต่อความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการสถาบนักวดวิชาใน
ประเทศไทยเช่นเดียวกบั วิเคราะห์โมเดลความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรพบวา่กลยทุธ์การตลาดบริการดา้นผลิตภณัฑแ์ละช่องทาง
การจดัจ าหน่าย มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความภกัดีของลูกคา้ และยงัสอดคลอ้งกบั Suthar, Lathangi และ Pradhan [30] ท่ีพบวา่
กลยทุธ์การตลาดในดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกต่อความ
ภกัดีของลูกคา้เช่นกนั ทั้งน้ีเพราะบริษทัไปรษณียไ์ทย จ ากดัมุ่งเนน้การตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ เช่น การส่งเสริมการขาย 
การจดัโปรโมชัน่หรือการใหบ้ริการท่ีรวดเร็วข้ึนส่งผลใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดกลบัมาใชบ้ริการซ ้ าจนเกิดเป็นความภกัดี  
 2.5 การรับรู้คุณภาพบริการมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ของ
บริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั เขตจงัหวดัเพชรบุรี ผลการวจิยัดงักล่าวสอดคลอ้งกบัวฒันา โสธรวฒันา อมรรัตน ์ศรีวาณติั และเยาวภา 
ปฐมศิริกุล [29] ไดท้  าการศึกษาพบว่าการรับรู้คุณภาพบริการมีอิทธิพลทางตรงต่อความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการสถาบนักวดวิชาใน
ประเทศไทย เช่นเดียวกับผลการศึกษาของ Darmawan, Mardikaningsih และ Hadi [28] ท่ีศึกษาพบว่าคุณภาพการบริการมี
ผลกระทบเชิงบวกต่อความภกัดีของลูกธุรกิจธนาคารในประเทศอินโดนีเซียเช่นกนั ทั้งน้ีเน่ืองจากบริษทัไปรษณียไ์ทย จ ากดั ตอ้ง
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เผชิญกบัการแข่งขนัในอุตสาหกรรมอยา่งรุนแรงจึงตอ้งมุ่งเนน้พฒันาคุณภาพการบริการอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือสร้างความพึงพอใจและ
ความภกัดีใหก้บัผูใ้ชบ้ริการในฐานะเป็นองคก์รหลกัดา้นการขนส่งภายในประเทศ 
 2.6 การรับรู้ภาพลกัษณ์องคก์รมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ของ
บริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั เขตจงัหวดัเพชรบุรี ผลการวิจยัดงักล่าวสอดคลอ้งกบัสุทธิสินี ถิระธรรมสรณ์ ภิญญาพชัญ์ นาคภิบาล 
และวงศธี์รา สุวรรณิน [27] ท่ีพบว่าภาพลกัษณ์องค์กรมีอิทธิพลทางตรงต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการธุรกิจสปาใน
ประเทศไทยไม่วา่จะเป็นพฤติกรรมการกลบัมาใชบ้ริการซ ้ า การแนะน าบอกต่อ และความเตม็ใจท่ีจะจ่ายดงัท่ีวราภรณ์ ใชเ้ทียมวงศ ์
[31] ท่ีพบวา่ไปรษณียใ์ชย้ทุธศาสตร์การส่ือสารเพ่ือส่งเสริมการใชบ้ริการผา่นส่ือมวลชนเป็นหลกั คือมีการสร้างภาพลกัษณ์ใหม่ของ
องคก์รเพ่ือสร้างการรับรู้และความเช่ือมัน่ในองคก์ร/บริการใชก้ารประชาสัมพนัธ์เชิงรุกและโฆษณาเพ่ือส่งเสริมการใชบ้ริการเพ่ือ
เป็นการต่อยอดธุรกิจรองรับธุรกิจใหม่ ๆ ตามเทคโนโลยท่ีีมีการเปล่ียนแปลงในโลกปัจจุบนัและสามารถรักษาฐานลูกคา้และรายได้
ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย 

 

ข้อเสนอแนะ 
 1.ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิัยไปใช้ 
 1.1 บริษทัไปรษณียไ์ทย จ ากดั ควรให้ความส าคญักบัการพฒันากลยทุธ์การตลาดเพ่ือให้สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการทั้งดา้นผลิตภณัฑใ์หมี้รูปแบบบริการท่ีหลากหลายและค านึงถึงราคาของรูปแบบบริการนั้นๆใหเ้ป็นไปดว้ย
ความเหมาะสมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัใหสู้งข้ึน 
 1.2 บริษทัไปรษณียไ์ทย จ ากดั ควรให้ความส าคญักบัการพฒันาคุณภาพบริการอยา่งต่อเน่ืองเพราะปัจจุบนัสภาพ
การแข่งขนัมีความรุนแรงมากโดยพฒันาการให้บริการท่ีรวดเร็ว ตรงต่อเวลา มีความน่าเช่ือถือ ท าให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความมัน่ใจ  
วา่การขนส่งของบริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั น่าเช่ือถือและไม่มีความเสียหายกบัส่ิงของท่ีฝากส่ง ซ่ึงการบริการต่างๆท่ีมีคุณภาพท า
ให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดการรับรู้ในคุณภาพบริการนั้นๆ อีกทั้งยงัสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการได ้จนเกิดการใชซ้ ้ า
และเกิดเป็นความภกัดีในตราสินคา้และบริการอีกดว้ย 
 1.3 บริษทัไปรษณียไ์ทย จ ากดั ควรมุ่งเน้นการสร้างภาพลกัษณ์องค์กรในฐานะเป็นองค์กรหลกัดา้นโลจิสติกส์
ภายในประเทศท่ีด าเนินงานมาอยา่งยาวนาน ซ่ึงภาพลกัษณ์และช่ือเสียงของบริษทัไปรษณียไ์ทย จ ากดั มีคุณลกัษณะโดดเด่นเป็นท่ี
รู้จักและยอมรับจากผูใ้ช้บริการ จึงควรปรับปรุงภาพลกัษณ์ให้เกิดความทันสมยัทั้ งด้านเทคโนโลยี คุณภาพการบริการผ่าน 
การประชาสัมพนัธ์ทางช่องทางท่ีผูใ้ชบ้ริการเขา้ถึงง่าย ย่อมมีผลสะทอ้นกลบัมายงัภาพลกัษณ์องค์กร จนสามารถสร้างความ
น่าเช่ือถือใหก้บัองคก์รมากยิง่ข้ึน 

2. ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 
 2.1.ควรมีการศึกษาเชิงลึกดว้ยวิจยัเชิงคุณภาพจากผูใ้ชบ้ริการกลุ่มต่าง ๆ ท่ีหลากหลายเพื่อให้ไดข้อ้มูลเชิงลึกใน 
การน ามาพฒันาคุณภาพการบริการของบริษทัไปรษณียไ์ทย จ ากดั ให้สามารถตอบสนองความตอ้งการผูใ้ช้บริการไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 2.2 ควรมีการศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีผลต่อความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการเน่ืองจากอาจมีปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีอาจส่งผลต่อการ
เกิดความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการได ้
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บทคดัย่อ 
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงส ารวจ มีวตัถุประสงคข์องการวจิยัดงัต่อไปน้ี 1) เพื่อจดัท าเส้นทางจกัรยานส าหรับการท่องเท่ียวของ
จงัหวดัเพชรบุรีใน 3 ระยะทาง คือ ระยะใกล ้ระยะกลาง และระยะไกล 2) เพื่อประเมินศกัยภาพของเส้นทางจกัรยานส าหรับการท่องเท่ียว
ของจงัหวดัเพชรบุรีท่ีจดัท าข้ึน และ 3) เพื่อประเมินศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวตามเส้นทางจกัรยานส าหรับการท่องเท่ียวของจงัหวดั
เพชรบุรีท่ีจดัท าข้ึน การคดัเลือกแหล่งท่องเท่ียวเพื่อเช่ือมโยงและจดัท าเป็นเส้นทางจกัรยานส าหรับการท่องเท่ียวคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัพิจารณาจาก
ประเด็นต่อไปน้ี 1) ทรัพยากรการท่องเท่ียว 2) ส่ิงอ านวยความสะดวก และ 3) ผลิตภณัฑห์รือสินคา้ชุมชนท่ีมีจ าหน่ายระหว่างเส้นทางและ 
จุดแวะพกั กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั คือ นกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวจงัหวดัเพชรบุรีโดยการป่ันจกัรยานตามเส้นทางจกัรยานท่ีจดัท าข้ึน จ านวน
ทั้ งหมด 107 คน ใช้การสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามแบบประมาณค่า 5 ระดับ 
ประกอบการสัมภาษณ์ ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัดว้ยค่า IOC และค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.825 
สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี  ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวจิยัพบวา่ 

1. เส้นทางจกัรยานเพื่อสนบัสนุนการท่องเท่ียวในพื้นท่ีจงัหวดัเพชรบุรีใน 3 ระยะทาง คือ ระยะใกล ้ระยะกลาง และระยะไกล ท่ี
จดัท าข้ึนมีดงัน้ี 
 1.1 เส้นทางระยะใกล ้ไดแ้ก่ เส้นทางไหวพ้ระ เป็นเส้นทางท่ีเหมาะกบัการป่ันจกัรยานเป็นครอบครัว เส้นทางน้ีมีสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีเหมาะสมเป็นจุดแวะพกั คือ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัว วดัข่อย วดัสระบวั วดัพระนอน  
วดัมหาธาตุ และวดัพลบัพลาชยั จากนั้นวนกลบัมาท่ีอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ รวมระยะทางของเส้นทางไหวพ้ระเท่ากบั 3.40 กิโลเมตร  

1.2 เส้นทางระยะกลาง ไดแ้ก่ เส้นทางเลียบเลาะชายทะเล เป็นเส้นทางท่ีเหมาะกบัการป่ันจกัรยานเพื่อออกก าลงักายหรือ
ท่องเท่ียว  เส้นทางน้ีมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสามารถเป็นจุดแวะพกั คือ วดัใหญ่สุวรรณาราม นาเกลือทะเล จุดชมวิวถนนเลียบทะเลบางแกว้ 
โครงการศึกษาวิจยัและพฒันาส่ิงแวดลอ้มแหลมผกัเบ้ียอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ และหาดเจา้ส าราญ จากนั้นวนกลบัมาท่ีตวัเมืองเพชรบุรี 
รวมระยะทางของเส้นทางเลียบเลาะชายทะเล เท่ากบั 50.7 กิโลเมตร  
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 1.3 เส้นทางระยะไกล ได้แก่ เส้นทางบา้นพ่อ เป็นเส้นทางท่ีเหมาะกบัการป่ันจกัรยานเพื่อออกก าลงักายหรือท่องเท่ียว 
เส้นทางน้ีมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสามารถเป็นจุดแวะพกั คือ โครงการชั่งหัวมนัตามพระราชด าริ เข่ือนแก่งกระจาน อุทยานแห่งชาติแก่ง
กระจาน เส้นทางน้ีสามารถพกัคา้งคืนหรือวนกลบัมาท่ีตวัเมืองเพชรบุรี รวมระยะทางของเส้นทางบา้นพอ่ เท่ากบั 142 กิโลเมตร  

2. ผลการศึกษาศกัยภาพของเส้นทางจกัรยานส าหรับการท่องเท่ียวของจงัหวดัเพชรบุรีทั้งสามเส้นทาง พบว่า ทุกเส้นทางมี
ศกัยภาพอยูใ่นระดบัมาก โดยเส้นทางระยะกลาง หรือเส้นทางเลียบเลาะชายทะเล มีศกัยภาพโดยรวมสูงท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.47  รองลงมา
คือ เส้นทางระยะใกล้ หรือเส้นทางไหวพ้ระ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.30  และเส้นทางระยะไกล หรือเส้นทางบา้นพ่อ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.28  
ตามล าดบั 

3. ผลการศึกษาศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวตามเส้นทางจกัรยานส าหรับการท่องเท่ียวของจงัหวดัเพชรบุรีทั้งสามเส้นทาง พบวา่ 
ทุกเส้นทางมีศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวอยูใ่นระดบัมาก โดยศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวตามเส้นทางระยะไกล หรือเส้นทางบา้นพ่อ มี
ศกัยภาพโดยรวมสูงท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20 รองลงมาคือ ศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวตามเส้นทางระยะกลาง หรือเส้นทางเลียบเลาะ
ชายทะเล  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94 และศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวตามเส้นทางระยะใกล ้หรือเส้นทางไหวพ้ระ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.69  ตามล าดบั 

ขอ้เสนอแนะจากการวจิยั คือ จากผลการประเมินศกัยภาพของเส้นทางท่องเท่ียว และแหล่งท่องเท่ียวทุกเส้นทาง พบวา่ ประเด็นท่ี
มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ความปลอดภยัในแหล่งท่องเท่ียว และความปลอดภยัในการเดินทาง ดงันั้น ผูบ้ริหารระดบันโยบาย  ผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย รวมถึงทอ้งถ่ินและชุมชนซ่ึงเป็นเจา้ของพื้นท่ี ควรมีมาตรการหรือแนวทางในการบริหารจดัการเร่ืองความปลอดภยัให้
ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพสูงสุด  เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ใหน้กัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการมาเท่ียวจงัหวดัเพชรบุรีต่อไป 
 

ค าส าคญั : เส้นทางท่องเท่ียว เส้นทางจกัรยาน และจงัหวดัเพชรบุรี 
 

Abstract  
This survey research was aimed: 1) to create the bicycle routes for tourism of Phetchaburi Province in 3 distances; namely nearest, 

medium and longest distance; by associating the tourist attractions with the sources of products of the communities along the bicycle routes 
2) to assess the potential of bicycle route for tourism in Phetchaburi province, and 3) to assess the potential of tourist attractions along 
bicycle routes for tourism in Phetchaburi province. The researcher considered the selection of tourist attractions to link and create a bicycle 
route for tourism as following: 1) tourism resources, 2) amenities, and 3) community merchandise available between routes and stops. The 
research sample consisted of 107 tourists who visited Phetchaburi province by cycling along the established bicycle paths with using 
accidental sampling. Data were collected by using a 5-level estimation questionnaire to accompany the interview and testing the quality of 
research instruments with IOC values and alpha coefficients. The confidence value was 0.825. The statistics used in the data analysis were 
frequency, percentage, mean and standard deviation.  

The results found that ; 
1. Bicycle routes to support tourism in Phetchaburi Province in 3 distances, namely, near, medium and long distances, which 

have been prepared as follows: 
 1.1 The nearest route had the suitable tourist attractions as the stopovers which were the National Park in honor of His 

Majesty King Mongkut, Wat Khoi, Wat Sra Bua, Wat Phra Non, Wat Mahathat and Wat Phlapphlachai and then returned to Chaloem 
Phrakiat Park. The total distance of the route to pay respect to the Buddha image was 3.40 kilometers. The distance of this route was 3.40 
kilometers. 

 1.2 The medium route was the coastal route which was an ideal route for cycling for exercise or sightseeing. This route had 
tourist attractions that could be the stopovers which were Wat Yai Suwannaram, Na Kluea Talay, the viewpoint on Bang Kaew Road, Laem 
Phak Bia Environment Research and Development Project under the Royal Initiative and Chao Samran Beach and then returned to Muang 
district, Phetchaburi province. The distance of this route was 50.7 kilometers. 
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 1.3 The longest route was called The Chang Hua Man Royal project (Royal agricultural project of the late King Bhumibol, 
offering organic farm tours & a restaurant). This was a route suitable for cycling for exercise or travel. This route had tourist attractions that 
could be the stopovers which were Chang Hua Mun Royal Initiative Project, and Kaeng Krachan National Park which could stay overnight 
and then returned to Muang district, Phetchaburi province. The distance of this route was 142 kilometers. 

2. The results of studying the potential of bicycle lanes for tourism in Phetchaburi Province were found that every route had a 
high level of potential. The medium route or coastal route had the highest overall potential with an average of 4.47, followed by the nearest 
route or the path to worship with an average of 4.30 and the longest route or The Chang Hua Man Royal project (Royal agricultural project 
of the late King Bhumibol, offering organic farm tours & a restaurant) path with an average of 4.28, respectively. 

3. The results of studying the potential of tourist attractions along the 3 bike routes for tourism in Phetchaburi province were 
found that every route had the potential of a tourist attraction at a high level. The potential of the longest route or The Chang Hua Man 
Royal project (Royal agricultural project of the late King Bhumibol, offering organic farm tours & a restaurant) path had the highest overall 
potential with an average of 4.20, followed by the potential of tourist attractions along the medium route or a path along the seashore with 
an average of 3.94 and the potential of attraction along the nearest route or the path to worship with an average of 3.69, respectively. 

The research recommendation was from the results of the assessment of the potential of tourism routes and tourist attractions in 
every route. It was found that the issue with the least average was safety in tourist attractions and travel safety. Therefore, policy-level 
executives, all parties involved including local and community which owned the area should be measures or guidelines for managing safety 
in a comprehensive and most effective manner to make confidence for tourists who want to visit Phetchaburi. 

 

Keywords : Bicycle Routes, Tourist Attractions and Phetchaburi Province 
 
 

บทน า   
  การท่องเท่ียวถือไดว้่าเป็นอุตสาหกรรมท่ีท ารายไดไ้ห้กบัประเทศไทยของเราเป็นอยา่งมาก จะเห็นไดช้ดัจากเศรษฐกิจ
ของประเทศท่ีมีรายไดจ้ากการท่องเท่ียวสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและคาดวา่จะสูงข้ึนไปเร่ือย ๆ ทั้งน้ี เพราะประเทศไทยมีทรัพยากรการ
ท่องเท่ียวท่ีหลากหลายจึงเหมาะสมอยา่งยิ่งท่ีจะเป็นศูนยก์ลางการท่องเท่ียวในแถบภูมิภาคเอเชีย ทรัพยากรการท่องเท่ียวเป็นส่ิง
ดึงดูดใจท่ีก่อใหเ้กิดการเดินทางท่องเท่ียว  ซ่ึงนอกจากจะเป็นทั้งวตัถุดิบและเป็นส่วนหน่ึงของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ยงัเป็นปัจจยั
ส าคญัท่ีจะ "ขาย" ให้แก่นักท่องเท่ียว อาจจะกล่าวไดว้่าเป็น "สินคา้" ท่ีมีคุณลกัษณะพิเศษท่ีสามารถดึงดูดให้ "ลูกคา้" หรือ
นักท่องเท่ียวเดินทางมา "ซ้ือ" กนัถึงท่ีตั้งอยู่ของสินคา้ ซ่ึงทรัพยากรการท่องเท่ียวจะสามารถแบ่งแยกย่อยเป็นประเภทต่าง ๆ  
ไดห้ลายรูปแบบ แต่ในท่ีน้ีขอแบ่งประเภทของทรัพยากรการท่องเท่ียวเพ่ือไห้เกิดความเขา้ใจในภาพรวมของการท่องเท่ียว  
ตามองคป์ระกอบของการท่องเท่ียวดงัน้ี [1] 

1. ส่ิงดึงดูดใจ (attraction) ส่ิงดึงดูดใจเกิดจากสถานท่ี (site) และเหตุการณ์ (event) สถานท่ีอาจเกิดจากธรรมชาติสร้างข้ึน
หรือมนุษยส์ร้างข้ึน แต่เหตุการณ์ท่ีน่าประทบัใจเกิดจากธรรมชาติมนุษยส์ร้างเพียงอยา่งเดียว 

2. ส่ิงอ  านวยความสะดวก (amenities) ความสะดวกสบายท าให้นักท่องเท่ียวหรือคนเดินทางเขา้ไปถึงสถานท่ีไดร้วดเร็ว 
ปลอดภยั และสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน ดงันั้นการก่อสร้างปัจจยัพ้ืนฐาน ในการผลิต (infrastructure) เช่น ระบบขนส่ง ระบบการส่ือสาร 
ระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา จึงเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิง่ในแหล่งท่องเท่ียว นอกจากน้ีส่ิงก่อสร้างอ่ืน ๆ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร 
ร้านขายของท่ีระลึก โรงพยาบาล ฯลฯ ตลอดจนระบบการก าจดัของเสียกเ็ป็นส่ิงจ าเป็นท่ีตอ้งพฒันาควบคู่กนัไปกบัแหล่งท่องเท่ียว 

3. การเขา้ถึง (accessibility) การเขา้ไปถึงแหล่งท่องเท่ียวตอ้งมีระบบการขนส่ง (transportation) ซ่ึงประกอบดว้ยเส้นทาง 
(way) พาหนะ (vehicle) สถานี (terminal) และผูป้ระกอบการ (carrier) การขนส่งมีวตัถุประสงคใ์นการล าเลียงคนและส่ิงของไปยงั
จุดหมายปลายทางโดยผา่นเส้นทางหรือท่อล าเลียง 
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กิจกรรมจกัรยานเป็นกิจกรรมการท่องเท่ียวแบบผจญภยัประเภทหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งมากในหมู่นกัท่องเท่ียวท่ี
ชอบการผจญภยั ชอบความทา้ทาย เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีผูป้ระกอบกิจกรรมมีโอกาสไดส้ัมผสัธรรมชาติ ไดรั้บประสบการณ์ท่ี
สนุกสนานต่ืนเตน้ทา้ทาย ไดข้บัข่ีไปในเส้นทางท่ีห่างไกล จึงท าให้รู้สึกไดผ้จญภยั และในปัจจุบนัดว้ยจกัรยานท่ีมีโครงสร้างท่ี
แขง็แรง มีประสิทธิภาพ สมบุกสมบนัเหมาะกบัสภาพเส้นทางท่ีทุรกนัดาร ประกอบกบัมีระบบขบัเคล่ือนเพ่ือช่วยผอ่นแรงในการ
ขบัข่ีไปในเส้นทางท่ีมีความลาดชนั จึงท าใหผู้ป้ระกอบกิจกรรมสามารถไดรั้บประสบการณ์ดงักล่าวไดเ้ป็นอยา่งดี [2] นอกจากนั้น
จุดประสงคห์ลกัในการข่ีจกัรยาน คือการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวท่ีรถยนตไ์ม่สามารถเขา้ไปได ้และเพื่อสุขภาพ ซ่ึงมีหลกัฐานทาง
การแพทยย์ืนยนัวา่การข่ีจกัรยานเป็นการออกก าลงัเพ่ือเสริมสุขภาพท่ีดีประเภทหน่ึง เป็นการออกก าลงัท่ีเป็นจงัหวะ ไม่หนกัต่อ 
ไขขอ้ต่างๆ ให้ประโยชน์แก่หัวใจไดดี้ และถา้สามารถไปข่ีจกัรยานตามเขตชนบทไดก้็จะมีโอกาสไดช้มทิวทศัน์อนัสวยงามขา้ง
ทางประกอบไปดว้ย ดงันั้น การข่ีจกัรยานนั้นจึงมีประโยชน์ทั้งในดา้นของสุขภาพและดา้นการรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

จงัหวดัเพชรบุรีเป็นจงัหวดัท่ีมีทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายและอยูไ่ม่ไกลจากกรุงเทพฯ ซ่ึงปัจจุบนัไดรั้บความ
สนใจจากนักท่องเท่ียวท่ีป่ันจกัรยานเป็นอย่างมาก แต่ยงัเป็นเส้นทางท่ียงัไม่เป็นท่ีรู้จกัแพร่หลาย เหมาะกบันักท่องเท่ียวท่ีป่ัน
จกัรยานเป็นบางกลุ่ม ไม่มีรูปแบบกิจกรรมท่ีแน่นอน ดงันั้นผูว้ิจยัจึงเห็นความส าคญัในการจดัท าเส้นทางจกัรยานเพ่ือสนบัสนุน
การท่องเท่ียวท่ีหลากหลายและเหมาะกบักลุ่มท่ีป่ันจกัยานในพ้ืนท่ีจงัหวดัเพชรบุรี โดยแบ่งกลุ่มผูป่ั้นจกัรยานออกเป็น 3 ระดบั คือ 
ระยะใกล ้ ระยะกลาง และระยะไกล  
 

วตัถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือจดัท าเส้นทางจกัรยานส าหรับการท่องเท่ียวของจงัหวดัเพชรบุรี ใน 3 ระยะทาง คือ ระยะใกล ้ระยะกลาง และระยะไกล  
2. เพ่ือประเมินศกัยภาพของเส้นทางจกัรยานส าหรับการท่องเท่ียวของจงัหวดัเพชรบุรีท่ีจดัท าข้ึน 
3. เพ่ือประเมินศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวตามเส้นทางจกัรยานส าหรับการท่องเท่ียวของจงัหวดัเพชรบุรีท่ีจดัท าข้ึน  

 

วธีิด าเนินการวิจัย 
การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงส ารวจ มีวธีิด าเนินการวจิยัดงัน้ี 
1. ประชากร และกลุ่มตวัอย่าง   
ประชากรในการวิจยั คือ นกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวจงัหวดัเพชรบุรีโดยการป่ันจกัรยาน ซ่ึงจ านวนนกัท่องเท่ียวของจงัหวดั

เพชรบุรีประจ าเดือนมกราคม - ธันวาคม ปี 2562  มีจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวจงัหวดัเพชรบุรี จ านวนทั้งส้ิน 4,179,954 คน  
แต่ไม่มีขอ้มูลจ านวนนักท่องเท่ียวท่ีมาป่ันจกัรยานโดยเฉพาะ  ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงเลือกกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัโดยใชก้ารสุ่มแบบ
บงัเอิญ (accidental sampling) จากนกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวจงัหวดัเพชรบุรีโดยการป่ันจกัรยานตามเส้นทางจกัรยานท่ีจดัท าข้ึนใน
ช่วงเวลาท่ีผูว้จิยัลงพ้ืนท่ีเกบ็ขอ้มูล คือ เดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2562 ไดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่งจ านวนทั้งหมด 107 คน มีจ านวนกลุ่ม
ตวัอยา่งในแต่ละเส้นทางดงัตารางท่ี 1 
ตารางที ่1 แสดงจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามระยะทางของเส้นทางจกัรยานท่ีจดัท าข้ึน 

กลุ่มตวัอย่างตามเส้นทางจักรยาน จ านวน (คน) 
เส้นทางระยะใกล ้ 24 
เส้นทางระยะกลาง 45 
เส้นทางระยะไกล 38 

รวม 107 
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 2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
 2.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แบ่งออกเป็น 4 ตอน 
ประกอบดว้ย  
  ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
   ตอนท่ี 2 แบบประเมินศกัยภาพของเส้นทางท่องเท่ียว  
   ตอนท่ี 3 แบบประเมินศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียว  
   ตอนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะ 
 2.2 ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบค่าความตรงของ
เน้ือหา (validity test) โดยการหาค่า IOC (index of item objective congruence) ได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.66 - 1.00 จากนั้ นน า
แบบสอบถามท่ีไดไ้ปทดลองใชก้บันกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวเพชรบุรีโดยการป่ันจกัรยาน จ านวน 30 คน และน ามาหาค่าความเช่ือมัน่ 
(reliability test) ของแบบสอบถามโดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.825  

3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 3.1 ผูว้จิยัเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ จากนกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวจงัหวดัเพชรบุรี
โดยการป่ันจกัรยานตามเส้นทางจักรยานท่ีจดัท าข้ึนในช่วงเวลาท่ีผูว้ิจยัลงพ้ืนท่ีเก็บขอ้มูล คือ เดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2562  
โดยการสุ่มแบบบังเอิญ (accidental sampling) โดยมีการแนะน าตัวผูว้ิจัย  ช้ีแจงวตัถุประสงค์การวิจัย และอธิบายการตอบ
แบบสอบถาม  โดยในการตอบแบบสอบถามการวิจยัคร้ังน้ีข้ึนอยูก่บัความสะดวกและความสมคัรใจของนกัท่องเท่ียวท่ีเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งทุกคน 
 3.2 น าแบบสอบถามท่ีรวมรวมไดม้าวเิคราะห์ และสรุปผลการวจิยั 
 4. การวเิคราะห์ข้อมูล   
 การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามประเมินศกัยภาพเส้นทางการท่องเท่ียว และแบบประเมินศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียว 
ในตอนท่ี 3 และ 4 เคร่ืองมือเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ผูว้ิจยัใชเ้กณฑก์ารประเมิน ดงัน้ี 
 เกณฑก์ารใหค้ะแนน ความเหมาะสม 
 4.51 - 5.00  เหมาะสมมากท่ีสุด 
 3.51 - 4.50  เหมาะสมมาก 
 2.51 - 3.50  เหมาะสมปลานกลาง 
 1.51 -  2.50  เหมาะสมนอ้ย 
 1.00  - 1.50   เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 

5. สถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ไดแ้ก่ ความถ่ี (frequency)  ร้อยละ (percentage) 
ส าหรับข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม และค่าเฉล่ีย (mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation)  
ส าหรับขอ้มูลศกัยภาพเส้นทางการท่องเท่ียว และศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียว 

 

ผลการวจิัย 
1. ผลการจดัท าเส้นทางจกัรยานเพ่ือสนบัสนุนการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีจงัหวดัเพชรบุรีใน 3 ระยะทาง คือ ระยะใกล ้ระยะ

กลาง และระยะไกล มีดงัน้ี 
 1.1 เส้นทางจกัรยานเพ่ือสนบัสนุนการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีจงัหวดัเพชรบุรีระยะใกล ้พบว่า เส้นทางท่ีเหมาะสมคือ 
เส้นทางไหวพ้ระ เป็นเส้นทางท่ีเหมาะกบัการป่ันจกัรยานเป็นครอบครัว เส้นทางน้ีมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเหมาะสมเป็นจุดแวะพกั 



Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 
 11  (January  - April) 187  - 198 (2021)     Vol. 11, No. 1 

192 

  

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภัฏเพชรบุรี ปีที ่11 (ฉบบัที ่1)  มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2564 

คือ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั วดัข่อย วดัสระบวั วดัพระนอน วดัมหาธาตุ และวดัพลบัพลาชยั 
จากนั้นวนกลบัมาท่ีอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ รวมระยะทางของเส้นทางไหวพ้ระเท่ากบั 3.40 กิโลเมตร  
 1.2 เส้นทางจกัรยานเพ่ือสนบัสนุนการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีจงัหวดัเพชรบุรีระยะกลาง พบวา่ เส้นทางท่ีเหมาะสมคือ   
เส้นทางเลียบเลาะชายทะเล เป็นเส้นทางท่ีเหมาะกบัการป่ันจกัรยานเพ่ือออกก าลงักายหรือท่องเท่ียว  เส้นทางน้ีมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี
สามารถเป็นจุดแวะพกั คือ วดัใหญ่สุวรรณาราม นาเกลือทะเล จุดชมวิวถนนเลียบทะเลบางแกว้ โครงการศึกษาวิจยัและพฒันา
ส่ิงแวดลอ้มแหลมผกัเบ้ียอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ และหาดเจา้ส าราญ จากนั้นวนกลบัมาท่ีตวัเมืองเพชรบุรี รวมระยะทางของ
เส้นทางเลียบเลาะชายทะเล เท่ากบั 50.7 กิโลเมตร  
 1.3 เส้นทางจกัรยานเพ่ือสนบัสนุนการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีจงัหวดัเพชรบุรีระยะไกล พบว่า เส้นทางท่ีเหมาะสมคือ   
เส้นทางบา้นพอ่ เป็นเส้นทางท่ีเหมาะกบัการป่ันจกัรยานเพ่ือออกก าลงักายหรือท่องเท่ียว เส้นทางน้ีมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสามารถเป็น
จุดแวะพกั คือ โครงการชัง่หวัมนัตามพระราชด าริ เข่ือนแก่งกระจาน อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เส้นทางน้ีสามารถพกัคา้งคืนหรือ
วนกลบัมาท่ีตวัเมืองเพชรบุรี รวมระยะทางของเส้นทางบา้นพอ่ เท่ากบั 142 กิโลเมตร  

 

 2. ผลการประเมินศกัยภาพของเส้นทางจกัรยานส าหรับการท่องเท่ียวของจงัหวดัเพชรบุรี แสดงดงัตารางท่ี 2  
ตารางที ่2 แสดงผลการประเมินศกัยภาพของเส้นทางจกัรยานส าหรับการท่องเท่ียวของจงัหวดัเพชรบุรี 

ประเดน็ประเมนิ 

เส้นทางจกัรยานส าหรับการท่องเที่ยวของจงัหวดัเพชรบุรี 

ระยะส้ัน ระยะกลาง ระยะไกล 

ค่าเฉลีย่ 
( ) 

ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

ค่าเฉลีย่  
( ) 

ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน  
(S.D.) 

ค่าเฉลีย่  
( ) 

ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

1. ความสวยงามเหมาะสมของสภาพภูมิทศัน์
ตลอดเส้นทาง 

4.46 0.588 4.50 0.682 4.35 0.606 

2. การรักษาวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชุมชน 
ตลอดเส้นทาง 

4.54 0.588 4.47 0.681 4.12 0.600 

3. ความเหมาะสมของการจัดเส้นทางแหล่ง
ท่องเท่ียว 

4.29 0.690 4.53 0.681 4.29 0.470 

4. ความปลอดภยัในแหล่งท่องเท่ียว 4.12 0.741 4.31 0.761 4.06 0.659 
5. ความสะดวกในการเดินทางเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว 4.26 0.752 4.57 0.626 4.35 0.606 
6. ความชดัเจนของป้ายบอกทิศทาง 4.17 0.887 4.45 0.827 4.35 0.606 
7.  มี จุดพัก เ ช่น ร้านจ าหน่ายอาหารและ
เคร่ืองด่ืมตลอดเส้นทาง  

4.21 0.779 4.43 0.817 4.41 0.618 

รวม  4.30 0.615 4.47 0.588 4.28 0.459 

ระดบั มาก  มาก  มาก  

 จากตารางท่ี 2 ผลการประเมินศกัยภาพของเส้นทางจกัรยานส าหรับการท่องเท่ียวของจงัหวดัเพชรบุรีทั้งสามเส้นทาง พบวา่ 
ทุกเส้นทางมีศกัยภาพอยูใ่นระดบัมาก โดยเส้นทางระยะกลาง หรือเส้นทางเลียบเลาะชายทะเล มีศกัยภาพโดยรวมสูงท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.47  รองลงมาคือ เส้นทางระยะใกล ้หรือเส้นทางไหวพ้ระ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.30  และเส้นทางระยะไกล หรือเส้นทางบา้นพ่อ  
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.28  ตามล าดบั   
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 3. ผลการประเมินศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวตามเส้นทางจกัรยานส าหรับการท่องเท่ียวของจงัหวดัเพชรบุรี แสดง        
ดงัตารางท่ี 3  
ตารางที ่3 แสดงผลการประเมินศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวตามเส้นทางจกัรยานส าหรับการท่องเท่ียวของจงัหวดัเพชรบุรี 

ประเดน็ประเมนิ 

เส้นทางจกัรยานส าหรับการท่องเที่ยวของจงัหวดัเพชรบุรี 

ระยะส้ัน ระยะกลาง ระยะไกล 

ค่าเฉลีย่ 
( ) 

ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

ค่าเฉลีย่  
( ) 

ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน  
(S.D.) 

ค่าเฉลีย่  
( ) 

ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

1. เหมาะสมในการท่องเท่ียวทุกฤดูกาล 3.62 0.711 3.87 0.776 3.94 0.556 
2. ความปลอดภยัในการเดินทาง 3.75 0.608 3.80 0.714 4.00 0.791 
3. คุณภาพของถนนใชไ้ดต้ลอดปี 3.62 0.711 3.93 0.740 4.00 0.612 
4. มีสถานท่ีจอดจกัรยานเหมาะสม 3.38 0.770 3.86 0.833 3.94 0.827 
5. ความชดัเจนของป้ายบอกเส้นทาง 3.58 0.717 4.07 0.868 4.06 0.680 
6. ความสมบูรณ์ของสภาพธรรมชาติและ/หรือ
สภาพดั้งเดิม 

3.92 0.776 3.97 0.718 3.94 0.827 

7. แหล่งท่องเท่ียวแต่ละแหล่ง มีคุณค่าในการ
เขา้ชม 

3.96 0.751 3.93 0.868 4.00 0.791 

8. ความกลมกลืนกับธรรมชาติ วฒันธรรม 
หรือส่ิงแวดลอ้ม 

3.83 0.565 4.13 0.730 4.06 0.827 

9. ความพอใจในความสะอาด และปลอดภยั 
ของแต่ละแหล่งท่องเท่ียว 

3.61 0.656 3.85 0.770 4.06 0.748 

10. ใหค้วามปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์น 3.67 0.637 3.93 0.740 4.13 0.806 
รวม  3.69 0.637 3.94 0.642 4.02 0.611 

ระดบั มาก  มาก  มาก  

 จากตารางท่ี 3 ผลการประเมินศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวตามเส้นทางจกัรยานส าหรับการท่องเท่ียวของจงัหวดัเพชรบุรี
ทั้งสามเส้นทาง พบวา่  ทุกเส้นทางมีศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวอยูใ่นระดบัมาก โดยศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวตามเส้นทางระยะไกล 
หรือเส้นทางบา้นพ่อ มีศกัยภาพโดยรวมสูงท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20 รองลงมาคือ ศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวตามเส้นทางระยะกลาง 
หรือเส้นทางเลียบเลาะชายทะเล  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94 และศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวตามเส้นทางระยะใกล ้หรือเส้นทางไหวพ้ระ 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.69 ตามล าดบั 
 

สรุปผลการวจัิย 
1. เส้นทางจกัรยานเพ่ือสนับสนุนการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีจงัหวดัเพชรบุรีใน 3 ระยะทาง คือ ระยะใกล ้ระยะกลาง และ

ระยะไกล ท่ีจดัท าข้ึนมีดงัน้ี 
 1.1 เส้นทางระยะใกล ้ไดแ้ก่ เส้นทางไหวพ้ระ เป็นเส้นทางท่ีเหมาะกบัการป่ันจกัรยานเป็นครอบครัว เส้นทางน้ีมี
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเหมาะสมเป็นจุดแวะพกั คือ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว วดัข่อย วดัสระบวั 
วดัพระนอน วดัมหาธาตุ และวดัพลบัพลาชยั จากนั้นวนกลบัมาท่ีอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ รวมระยะทางของเส้นทางไหวพ้ระ
เท่ากบั 3.40 กิโลเมตร  
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 1.2 เส้นทางระยะกลาง ไดแ้ก่ เส้นทางเลียบเลาะชายทะเล เป็นเส้นทางท่ีเหมาะกบัการป่ันจกัรยานเพ่ือออกก าลงักาย
หรือท่องเท่ียว  เส้นทางน้ีมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสามารถเป็นจุดแวะพกั คือ วดัใหญ่สุวรรณาราม นาเกลือทะเล จุดชมวิวถนนเลียบ
ทะเลบางแกว้ โครงการศึกษาวิจยัและพฒันาส่ิงแวดลอ้มแหลมผกัเบ้ียอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ และหาดเจา้ส าราญ จากนั้นวน
กลบัมาท่ีตวัเมืองเพชรบุรี รวมระยะทางของเส้นทางเลียบเลาะชายทะเล เท่ากบั 50.7 กิโลเมตร  
 1.3 เส้นทางระยะไกล ไดแ้ก่ เส้นทางบา้นพ่อ เป็นเส้นทางท่ีเหมาะกบัการป่ันจักรยานเพ่ือออกก าลงักายหรือ
ท่องเท่ียว เส้นทางน้ีมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสามารถเป็นจุดแวะพกั คือ โครงการชัง่หวัมนัตามพระราชด าริ เข่ือนแก่งกระจาน อุทยาน
แห่งชาติแก่งกระจาน เส้นทางน้ีสามารถพกัคา้งคืนหรือวนกลบัมาท่ีตวัเมืองเพชรบุรี รวมระยะทางของเส้นทางบา้นพอ่ เท่ากบั 142 
กิโลเมตร  

2. ผลการศึกษาศกัยภาพของเส้นทางจกัรยานส าหรับการท่องเท่ียวของจงัหวดัเพชรบุรีทั้งสามเส้นทาง พบวา่ ทุกเส้นทาง
มีศกัยภาพอยูใ่นระดบัมาก โดยเส้นทางระยะกลาง หรือเส้นทางเลียบเลาะชายทะเล มีศกัยภาพโดยรวมสูงท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.47  รองลงมาคือ เส้นทางระยะใกล ้หรือเส้นทางไหวพ้ระ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.30  และเส้นทางระยะไกล หรือเส้นทางบา้นพ่อ  
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.28  ตามล าดบั 

3. ผลการศึกษาศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวตามเส้นทางจักรยานส าหรับการท่องเท่ียวของจังหวดัเพชรบุรีทั้ งสาม
เส้นทาง พบวา่  ทุกเส้นทางมีศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวอยูใ่นระดบัมาก โดยศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวตามเส้นทางระยะไกล 
หรือเส้นทางบา้นพอ่ มีศกัยภาพโดยรวมสูงท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20 รองลงมาคือ ศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวตามเส้นทางระยะ
กลาง หรือเส้นทางเลียบเลาะชายทะเล  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94 และศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวตามเส้นทางระยะใกล ้หรือเส้นทาง
ไหวพ้ระ  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.69  ตามล าดบั 
 

อภิปรายผลการวิจัย  
1. จากผลการจดัท าเส้นทางจกัรยานเพ่ือสนบัสนุนการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีจงัหวดัเพชรบุรีใน 3 ระยะทาง คือ ระยะใกล ้

ระยะกลาง และระยะไกล ท่ีพบวา่เส้นทางการป่ันจกัรยานทั้ง 3 เส้นทาง มีศกัยภาพของเส้นทางท่องเท่ียวโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก
ทุกเส้นทาง ทั้ งน้ี เน่ืองมาจากเส้นทางการท่องเท่ียวทั้ ง 3 เส้นทาง เป็นเส้นทางท่ีมีจุดท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ มีการเช่ือมโยงจุด
ท่องเท่ียวใหเ้ป็นลกัษณะวนการเดินทางจึงท าใหน้กัท่องเท่ียวไม่เกิดความเบ่ือหน่ายสามารถป่ันจกัรยานชมธรรมชาติสองขา้งทางท่ี
ไม่ซ ้ ากนั และเส้นทางท่องเท่ียวแต่ละเส้นทางก็มีความโดดเด่นเฉพาะตวั  สอดคลอ้งกบั พณกฤษ อุดมกิตติ [10] ท่ีศึกษาเร่ืองการ
จดัการเส้นทางจกัรยานเพ่ือการท่องเท่ียวย ัง่ยนืในพ้ืนท่ีเขตตล่ิงชนั กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ เส้นทางดงักล่าวมีศกัยภาพ
ทางดา้นการท่องเท่ียวสูง เน่ืองจากเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีประวติัศาสตร์และพฒันาการมาอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่สมยักรุงศรีอยธุยาจนถึงปัจจุบนั
และมีทรัพยากรวฒันธรรมท่ีหลากหลาย ทั้งทรัพยากรวฒันธรรมประเภทวดั  ตลาดน ้า ชุมชนชาวสวน และพิพิธภณัฑท่ี์มีคุณค่าทั้ง
ทางดา้นประวติัศาสตร์ศิลปะหรือเทคนิค  จิตวิญญาณ (ความเช่ือ/ความศรัทธา) และคุณค่าต่อวิถีชีวิตชุมชน เช่นเดียวกบั จิราภรณ์ 
พรหมเทพ [3] ท่ีศึกษาแนวทางการพฒันาการตลาดเส้นทางจกัรยานท่องเท่ียวริมฝ่ังโขง อ าเภอเมือง จงัหวดันครพนม ซ่ึงพบวา่ดา้น
พฤติกรรมการป่ันจกัรยานท่องเท่ียวส่วนใหญ่ช่ืนชอบการป่ันจกัรยานท่องเท่ียวกบักลุ่มเพ่ือน มีวตัถุประสงค์ในการเดินทางมา
ท่องเท่ียวเพ่ือการพกัผอ่น และแหล่งท่องเท่ียวท่ีดึงดูดใจมากท่ีสุด คือ พิพิธภณัฑจ์วนผูว้า่ราชการ และพบวา่นกัท่องเท่ียวใหค้วาม 
ส าคญัต่อการพฒันาการตลาดเส้นทางจกัรยานท่องเท่ียว และให้ความส าคญัดา้นบุคลากรในระดบัมาก  ควรพฒันาบุคลากรหรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ให้มีนโยบายท่ีชดัเจน ไปในทิศทางเดียวกนั และมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ควรพฒันาการประชาสัมพนัธ์
ผา่นส่ือต่างๆ เช่น ป้ายโฆษณา นิตยสาร แผน่พบั เวบ็ไซด ์และมีการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวตามเส้นทางจกัรยาน ริมฝ่ังโขง
มากยิง่ข้ึน   
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2. จากผลการประเมินศกัยภาพของเส้นทางจกัรยาน และศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวตามเส้นทางจกัรยานส าหรับการ
ท่องเท่ียวของจงัหวดัเพชรบุรีทั้งสามเส้นทางท่ีพบวา่มีศกัยภาพอยูใ่นระดบัมากทุกเส้นทาง ทั้งศกัยภาพของเส้นทางจกัรยาน และ
ศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียว ซ่ึงเป็นส่วนเก่ียวเน่ืองเช่ือมโยงกนั เม่ือพิจารณาในแต่ละเส้นทาง พบวา่  

ศกัยภาพของเส้นทางท่องเท่ียวระยะใกล ้หรือเส้นทางไหวพ้ระ มีจุดเด่นคือเป็นเส้นทางท่ีมีการรักษาวฒันธรรม วิถีชีวิต
ของชุมชน สามารถเห็นการด ารงชีวิตความเป็นอยูใ่นยา่นเมืองเพชรบุรีตลอดเส้นทาง รวมทั้งสามารถเห็นความสวยงามเหมาะสม
ของสภาพภูมิทศัน์ตลอดเส้นทาง สอดคลอ้งกบั พณกฤษ อุดมกิตติ [10] ท่ีศึกษาเร่ืองการจดัการเส้นทางจกัรยานเพ่ือการท่องเท่ียว
ย ัง่ยนืในพ้ืนท่ีเขตตล่ิงชนั กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ พ้ืนท่ีเขตตล่ิงชนัเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีประวติัศาสตร์และพฒันาการมาอยา่ง
ต่อเน่ืองตั้งแต่สมยักรุงศรีอยธุยาจนถึงปัจจุบนัและมีทรัพยากรวฒันธรรมท่ีหลากหลาย ทั้งทรัพยากรวฒันธรรมประเภทวดั  ตลาด
น ้ า ชุมชนชาวสวน และพิพิธภณัฑ์ท่ีมีคุณค่าทั้งทางดา้นประวติัศาสตร์ศิลปะหรือเทคนิค  จิตวิญญาณ (ความ เช่ือ/ความศรัทธา) 
และคุณค่าต่อวิถีชีวิตชุมชน  จึงมีศกัยภาพทางดา้นการท่องเท่ียวสูง นอกจากนั้น เส้นทางน้ียงัสามารถส่งเสริมใหเ้ป็นการท่องเท่ียว
ชุมชนเพ่ือการพฒันาการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืนได ้เช่นเดียวกบังานวิจยัของ สุดถนอม  ตนัเจริญ [12] ท่ีศึกษาการจดัการการท่องเท่ียว
โดยชุมชนกบัการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืของชุมชนบางขนัแตก จงัหวดัสมุทรสงคราม ท่ีพบวา่ ศกัยภาพดา้นองคก์รชุมชน
และดา้นการจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชนส่งผลต่อการพฒันาการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนืมากท่ีสุด โดยเฉพาะการท่ีชุมชนมีระบบสังคม
ท่ีเขา้ใจกนั ชุมชนสามารถเช่ือมโยงการท่องเท่ียวกบัการพฒันาชุมชนโดยรวมได ้และการมีกฎกติกาในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
วฒันธรรม และการท่องเท่ียว เป็นองค์ประกอบส าคญัของการจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชนกบัการพฒันาการท่องเท่ียวอย่าง
ย ัง่ยืนของชุมชน และกิจกรรมการท่องเท่ียวมีผลต่อรายไดข้องชุมชน สังคม และการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืนมากท่ีสุด 
เช่นเดียวกบั วรรณีศา สีฟ้า [11] ท่ีศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพ กรณีศึกษาน ้ าพุ
ร้อน อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรี ซ่ึงพบวา่ การส่งเสริมใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพคือ
ควรมีการจดักิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพในชุมชน  แต่เส้นทางท่องเท่ียวเส้นทางไหวพ้ระเส้นทางน้ีพบวา่มี
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือความปลอดภยัในแหล่งท่องเท่ียว ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะเส้นทางไหวพ้ระเป็นเส้นทางท่ีตอ้งเดินทางในเขต
เมือง ท่ีมีการจราจรคบัคัง่ และเส้นทางน้ีถนนค่อนขา้งแคบจึงท าให้นักท่องเท่ียวเกิดความรู้สึกกงัวลถึงความปลอดภยัในการ
เดินทาง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ โชติพงษ ์บุญฤทธ์ิ และคณะ [4] ท่ีศึกษาวิจยัเร่ือง การพฒันาเส้นทางจกัรยานเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวในเขตเทศบาลนครสงขลาโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ท่ีกล่าวว่า ปัญหาและพฤติกรรมการใชเ้ส้นทางจกัรยานในเขต
เทศบาลนครสงขลานั้น นักป่ันจกัรยานส่วนใหญ่มีปัญหาความไม่ปลอดภยัของเส้นทางจักรยานมากท่ีสุด รองลงมามีปัญหา
เก่ียวกบัความไม่ต่อเน่ืองของเส้นทางจกัรยาน ความไม่ชดัเจนของป้ายบอกทางเส้นทางจกัรยาน สภาพพ้ืนผวิถนนไม่เหมาะส าหรับ
การป่ันจกัรยาน มีส่ิงรบกวนบรรยากาศบา้งเลก็นอ้ย 
 ศกัยภาพของเส้นทางท่องเท่ียวระยะกลางหรือเส้นเลียบเลาะ มีจุดเด่นคือเป็นเส้นทางท่ีมีความสะดวกในการเดินทาง
เขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว และความเหมาะสมของการจดัเส้นทางแหล่งท่องเท่ียว เน่ืองจากเส้นทางน้ีเป็นการเดินทางจากในเมืองออก
นอกเมืองและเป็นเส้นทางการป่ันจกัรยานช่วงท่ีออกนอกเมืองมีการจดัท าเลนจกัรยานไวส้ าหรับนกัท่องเท่ียวโดยเฉพาะ รวมทั้ง
แหล่งท่องเท่ียวต่างๆ ก็มีท่ีจอดรถท่ีเพียงพอสามารถน าจกัรยานเขา้ถึงพ้ืนท่ีได ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กาญจนา สุคณัธสิริกุล 
และคณะ [1] ท่ีศึกษาการพฒันาคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซ่ึงพบว่านักท่องเท่ียวมีความ
ตอ้งการในดา้นบุคลากรเป็นล าดบัแรก รองลงมาคือ ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ดา้นการใหบ้ริการ ดา้นค่าใชจ่้าย ดา้นสถานท่ีใน
การจดังาน ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นกระบวนการให้บริการ เช่นเดียวกบังานวิจยัของ ณัฐวิชช์  ศรีธาดาสวสัด์ิ [6] ท่ี
ศึกษาวิจยัเร่ือง  ศกัยภาพดา้นการท่องเท่ียวและส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจในการป่ันจักรยานเพ่ือการ
ท่องเท่ียวในเขตอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ผลการศึกษาพบวา่  ความคิดเห็นดา้นศกัยภาพการท่องเท่ียว โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นท่ีพกั ดา้นส่ิงดึงดูดใจ ดา้นกิจกรรม ดา้นการเขา้ถึง และดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ตามล าดบั  และ
สอดคลอ้งกบั โชติพงษ์ บุญฤทธ์ิ และคณะ [4] ท่ีศึกษาวิจยัเร่ือง การพฒันาเส้นทางจกัรยานเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวในเขต
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เทศบาลนครสงขลาโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ท่ีกล่าววา่ ปัญหาและพฤติกรรมการใชเ้ส้นทางจกัรยานในเขตเทศบาลนครสงขลา
นั้น นกัป่ันจกัรยานส่วนใหญ่มีปัญหาความไม่ปลอดภยัของเส้นทางจกัรยานมากท่ีสุด รองลงมามีปัญหาเก่ียวกบัความไม่ต่อเน่ือง
ของเส้นทางจกัรยาน ความไม่ชดัเจนของป้ายบอกทางเส้นทางจกัรยาน สภาพพ้ืนผิวถนนไม่เหมาะส าหรับการป่ันจกัรยาน มี
ส่ิงรบกวนบรรยากาศบา้งเล็กน้อย  ส าหรับศกัยภาพของเส้นทางท่องเท่ียวเส้นเลียบเลาะท่ีพบว่าขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือความ
ปลอดภยัในแหล่งท่องเท่ียวเน่ืองจากถึงแมว้่าเส้นทางน้ีจะมีการจดัท าเส้นทางจกัรยานไวโ้ดยเฉพาะ แต่นักท่องเท่ียวยงัคงตอ้ง
ระมดัระวงัในการป่ันจกัรยาน เน่ืองจากเส้นทางท่องเท่ียวท่ีมีรถสัญจรผ่านร่วมทางและมีอตัราการขบัข่ีท่ีเร็ว บางคร้ังมีรถจอดท่ี
เลนจกัรยานท าให้นกัท่องเท่ียวยงัรู้สึกกงัวลถึงความปลอดภยัในการเดินทาง  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ปรัชภรณ์ เศรษฐเสถียร และคณะ 
[9] ท่ีศึกษาการสร้างรูปแบบเส้นทางจกัรยาน และส่ิงสนบัสนุนท่ีจ าเป็นส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีใชจ้กัรยานในพ้ืนท่ีจงัหวดัจนัทบุรี  
ซ่ึงพบว่าความคาดหวงัท่ีมีต่อเส้นทางจักรยาน คือ ความปลอดภยั และความคาดหวงัต่อส่ิงอ านวยความสะดวก คือ ตอ้งการ
ช่องทางจกัรยานท่ีชดัเจน  
 ศกัยภาพของเส้นทางท่องเท่ียวระยะไกลหรือเส้นทางบา้นพ่อ มีจุดเด่นคือเป็นเส้นทางท่ีมีจุดพกั เช่น ร้านจ าหน่ายอาหาร
และเคร่ืองด่ืมตลอดเส้นทาง มีความสวยงามเหมาะสมของสภาพภูมิทศัน์ตลอดเส้นทาง มีความสะดวกในการเดินทางเขา้ถึงแหล่ง
ท่องเท่ียว และมีความชัดเจนของป้ายบอกทิศทาง  แต่เน่ืองจากเส้นทางน้ีเป็นเส้นทางท่ีมีระยะทางไกล ผูว้ิจัยจึงแนะน าให้
นกัท่องเท่ียวสามารถพกัคา้งคืน เน่ืองจากเป็นแหล่งท่องเท่ียวมีท่ีพกัท่ีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นรีสอร์ท หรือจุดกางเตน้ท์ท่ีอุทยาน
เข่ือนแก่งกระจาน ท่ีสามารถรองรับนักท่องเท่ียวได้อย่างหลากหลาย  สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ณัฐวิชช์ ศรีธาดาสวสัด์ิ [6]  
ท่ีศึกษาวิจัยเร่ือง ศกัยภาพดา้นการท่องเท่ียวและส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจในการป่ันจักรยานเพ่ือการ
ท่องเท่ียวในเขตอ าเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ผลการศึกษาพบวา่  ความคิดเห็นดา้นศกัยภาพการท่องเท่ียว โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นท่ีพกั ดา้นส่ิงดึงดูดใจ ดา้นกิจกรรม ดา้นการเขา้ถึง และดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ตามล าดบั ส่วนความคิด
เห็นดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  ดา้นราคา  
ดา้นการส่ือสารการตลาด ดา้นกระบวนการ ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ และดา้นบุคคล  ส าหรับศกัยภาพของเส้นทางท่องเท่ียว
เส้นทางบา้นพ่อ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ความเหมาะสมในการท่องเท่ียวทุกฤดูกาล สถานท่ีจอดจักรยานเหมาะสม และความ
สมบูรณ์ของสภาพธรรมชาติและ/หรือสภาพดั้งเดิม  อาจเน่ืองมาจากเส้นทางมีระยะไกลท่ีไม่เหมาะกบัการป่ันจกัรยานในฤดูฝน  
ประกอบกบัระหว่างทางมีท่ีจอดแวะพกัร้านคา้ต่างๆ แต่ยงัไม่มีท่ีจอดจกัรยานท่ีเหมาะสม เช่น ช่องจอดจกัรยานหรือราวแขวน
จกัรยาน ส่วนในความสมบูรณ์ของสภาพธรรมชาติและ/หรือสภาพดั้งเดิม  อาจเน่ืองจากในปัจจุบนั เส้นทางน้ีไดมี้การพฒันาให้มี
ความเจริญเพ่ิมมากข้ึนไม่ว่าจะเป็นรีสอร์ท ร้านคา้ ร้านกาแฟ เพ่ือบริการนักท่องเท่ียวจึงส่งผลถึงความสมบูรณ์ของธรรมชาติท่ี
น้อยลง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ โชติพงษ์ บุญฤทธ์ิ และคณะ [4] ท่ีศึกษาวิจยัเร่ือง การพฒันาเส้นทางจกัรยานเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวในเขตเทศบาลนครสงขลาโดยกระบวนการมีส่วนร่วม  โดยพบว่าปัญหาและพฤติกรรมการใชเ้ส้นทางจกัรยานในเขต
เทศบาลนครสงขลานั้น ปัญหาเร่ืองสภาพอากาศไม่เหมาะส าหรับการป่ันจกัรยานเป็นปัญหาท่ีอยูใ่นระดบัเลก็นอ้ยท่ีสุด และกิจกรรม
ท่ีนกัท่องเท่ียวท า ณ จุดจอดพกั คือ การพูดคุย รองลงมาคือการถ่ายรูป และการรับประทานอาหาร ผลการวิจยัดงักล่าวสอดคลอ้งกบั 
เบญญทิพย ์ทองวิไล [8] ท่ีวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจของเส้นทางการท่องเท่ียวอ าเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
ส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีพบวา่ตวัแปรดา้นความตอ้งการส่ิงอ านวยความสะดวก การเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว แรงดึงดูดของแหล่ง
ท่องเท่ียว การท่องเท่ียวชมวิถีชีวิต และการซ้ือของฝาก เป็นปัจจยัส าคญัท่ีสามารถน าไปจดัเส้นทางการท่องเท่ียวให้ตรงกบัความ
ตอ้งการของนกัท่องเท่ียวได ้นอกจากน้ีสามารถส่งเสริมให้ชุมชนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ตามท่ี กิตติกรณ์ สมยศ และ
คณะ [2] ศึกษาการพฒันาเส้นทางการท่องเท่ียวเพ่ือการเรียนรู้อยา่งมีส่วนร่วมในชุมชนต าบลดู่ใต ้อ  าเภอเมืองน่าน จงัหวดัน่าน ซ่ึง
พบว่าการพฒันาเส้นทางการท่องเท่ียวอย่างมีส่วนร่วมท าให้เครือข่ายด้านการท่องเท่ียวเกิดการต่ืนตวั วางแผนกิจกรรม และ
ผลิตภณัฑท่ี์ตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวในแต่ละสถานท่ีท่องเท่ียว ตลอดจนตระหนกัถึงความส าคญัของการถ่ายทอด
องคค์วามรู้สู่เยาวชนในพ้ืนท่ี รวมไปถึงนกัท่องเท่ียว มีการพฒันาศกัยภาพดา้นการบริหารจดัการท่องเท่ียว เตรียมพร้อมส าหรับการ



Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 
 11  (January  - April) 187  - 198 (2021)     Vol. 11, No. 1 

197 

  

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภัฏเพชรบุรี ปีที ่11 (ฉบบัที ่1)  มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2564 

ตอ้นรับนกัท่องเท่ียวท่ีเป็นหมู่คณะ นอกจากน้ียงัเป็นการกระจายรายได ้สร้างอาชีพ รวมทั้งยงัเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การรวมกลุ่ม 
และการจดัการส่ิงแวดลอ้มในชุมชนเพ่ิมข้ึน และวางแผนในการพฒันาผลิตภณัฑ์ของชุมชนให้มีความเช่ือมโยงกบัวฒันธรรม ภูมิ
ปัญญาในทอ้งถ่ิน เพ่ือสร้างความเป็นเอกลกัษณ์ดา้นการท่องเท่ียวชุมชนใหเ้กิดข้ึนไดต่้อไป  

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวิจัย 

 1.1 จากการจดัท าเส้นทางจกัรยานเพ่ือสนบัสนุนการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีจงัหวดัเพชรบุรีทั้ง 3 ระยะทาง คือ ระยะใกล ้
ระยะกลาง และระยะไกล ผูว้ิจยัพบว่า จงัหวดัเพชรบุรี ยงัมีเส้นทาง และแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจและสามารถจดัเป็นเส้นทาง
จกัรยานเพ่ือสนบัสนุนการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีจงัหวดัเพชรบุรีไดอี้กหลายเส้นทาง เน่ืองจากจงัหวดัเพชรบุรีมีพ้ืนท่ีท่ีมีประวติัศาสตร์
และพฒันาการมาอยา่งต่อเน่ืองประกอบกบัมีทรัพยากรทางศิลปวฒันธรรมท่ีหลากหลาย ดงันั้น ผูบ้ริหาร และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
จึงควรมีนโยบายในการส่งเสริมสนบัสนุนการท่องเท่ียวทางจกัรยานท่ีเป็นรูปธรรมชดัเจน เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวของจงัหวดั
เพชรบุรีให้มีความเขม้แข็งและเป็นท่ีรู้จกัมากยิ่งข้ึน อีกทั้งยงัสามารถส่งเสริมให้เป็นการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์หรือเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มไดด้ว้ย  
 1.2 จากผลการประเมินศกัยภาพของเส้นทางท่องเท่ียว และแหล่งท่องเท่ียวทุกเส้นทาง พบวา่ ประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ีย
น้อยท่ีสุดคือ ความปลอดภยัในแหล่งท่องเท่ียว และความปลอดภยัในการเดินทาง ดงันั้น ผูบ้ริหารระดบันโยบาย ผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย รวมถึงทอ้งถ่ินและชุมชนซ่ึงเป็นเจา้ของพ้ืนท่ี ควรมีมาตรการหรือแนวทางในการบริหารจัดการเร่ืองความ
ปลอดภยัใหค้รอบคลุม และมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ใหน้กัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการมาเท่ียวจงัหวดัเพชรบุรีต่อไป 

2. ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยคร้ังต่อไป 
ควรท าการศึกษาวิจยัในประเด็นท่ีสามารถน าไปใชว้างแผนพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียวเส้นทางจกัรยานในจงัหวดั

เพชรบุรี เพ่ิมเติม เพ่ือน าไปใชก้ าหนดนโยบายและแผนส่งเสริมการท่องเท่ียวดว้ยจกัรยานไดมี้ประสิทธิภาพสูงสุด ดงัน้ี 
 2.1 ความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวดว้ยการป่ันจกัรยานในจงัหวดัเพชรบุรี อาทิ สถานท่ี ส่ิงอ านวย
ความสะดวก ปัญหาอุปสรรคในการท่องเท่ียวดว้ยจกัรยาน ช่วงระยะเวลาท่ีมาท่องเท่ียว ตลอดจนความตอ้งการการสนบัสนุนดา้น
ต่าง ๆ  
 2.2 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวดว้ยการป่ันจกัรยาน 
 2.3 แนวทางการส่งเสริมสนบัสนุนการท่องเท่ียวดว้ยจกัรยาน 
 2.4 แนวทางการยกระดบัคุณภาพชีวติและเศรษฐกิจในชุมชนดว้ยการท่องเท่ียวดว้ยจกัรยาน 
 2.5 การจัดท าเส้นทางท่องเท่ียวดว้ยจกัรยาน (โปรแกรมทวัร์) ประเภทต่าง ๆ ให้ครอบคลุมความตอ้งการของ
นกัท่องเท่ียวในแต่ละกลุ่ม  
 2.6 การพฒันามคัคุเทศกท่์องเท่ียวดว้ยจกัรยานโดยใชบุ้คลากรในพ้ืนท่ี 
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บทคดัย่อ 
การดูแลภายใตก้ารเช่ือมความสัมพนัธ์ต่างรุ่น เป็นแนวคิดท่ีได้รับความสนใจ เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงทางโครงสร้างของ

ประชากรผูสู้งอายุ และศกัยภาพผูสู้งอายุไดรั้บความส าคญัเป็นอย่างมาก โดยแนวคิดน้ีสามารถเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเองของ
ผูสู้งอายุ ผ่านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยัในชุมชน เพื่อลดปัญหาทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ของ
ผูสู้งอายุ นอกจากน้ีแนวคิดดงักล่าวยงัสามารถส่งเสริมพฒันาการด้านภาษา ด้านอารมณ์และสังคมในเด็กและวยัรุ่นได้ ซ่ึงมีขอ้มูลเชิง
ประจกัษพ์ิสูจน์แลว้วา่แนวคิดการดูแลภายใตก้ารเช่ือมความสัมพนัธ์ต่างรุ่น สามารถส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อพฒันาการและคุณภาพชีวติ
ท่ีดีข้ึนของทั้งเด็กปฐมวยัและผูสู้งอาย ุ ดงันั้นแนวคิดการดูแลเด็กภายใตก้ารเช่ือมความสัมพนัธ์ต่างรุ่น โดยการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ให้แก่ผูสู้งอายใุนชุมชนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั จึงมีแนวโน้มในอนาคตท่ีจะเป็นทางเลือกใหม่ในการส่งเสริม
พฒันาการเด็กปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีน่าสนใจทางเลือกหน่ึง นอกจากน้ีทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งใน
ชุมชนควรมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันารูปแบบการสร้างเสริมศกัยภาพของผูสู้งอายใุนชุมชน โดยใชแ้นวคิดการดูแล
ภายใตก้ารเช่ือมความสมัพนัธ์ต่างรุ่น เพื่อการส่งเสริมพฒันาการเดก็ปฐมวยัใหเ้กิดข้ึนจริงอยา่งเป็นรูปธรรมและยัง่ยนืในอนาคตถดัไป 
 

ค าส าคัญ : การดูแลภายใตก้ารเช่ือมความสัมพนัธ์ต่างรุ่น การส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 
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Abstract  
Intergeneration care has been a topic of interest because of the changing of aging population structure and active aging acquired 

significant importance. This concept can empower seniors’ self-esteem through their involvement in activities to promote early childhood 
development in community, in order to reduce their physical, psychological, emotional, and social problems about them. In addition, this 
notion also encourage language development and social-emotional development in children and adolescents. There were historical evidences 
to prove that the concepts of intergeneration care can positive effect on the developmental outcomes and well-being of early childhood and 
old alike. Thus, the concept of intergeneration care by building capacity of aging in communities to involve in promoting early childhood 
development is a tendency in the future to be a new interesting alternative to promote early childhood development in the Child Development 
Centers under Local Administrative Organization. Moreover, every branch in community should be encouraged to take part in active aging 
enhancement model in community by using the concept of intergenerational care to promote early childhood development become true 
concretely and sustainably in the future. 
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บทน า   
แผนพฒันาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560- 2564 ได้ก าหนดกรอบทิศทางการพฒันาเด็กและเยาวชนโดยให้

ความส าคญักบัตวัเด็กและเยาวชนตลอดจนบริบทแวดลอ้มตวัเด็กและเยาวชน เช่น ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ศาสนา สังคมและ
ส่ือต่างๆ ท่ีสามารถส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีพฒันาการเหมาะสมตามช่วงวยั [1]  นอกจากน้ียงัมีผลการศึกษาพบว่า
การลงทุนในการพฒันาเด็กตั้งแต่ช่วงปฐมวยั จะเป็นการลงทุนท่ีคุม้ค่าและให้ผลตอบแทนแก่สังคมท่ีดีท่ีสุดในระยะยาว และยงัมี
งานวิจยัจ านวนมากท่ีไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ การลงทุนในเดก็ปฐมวยัใหผ้ลตอบแทนต่อสังคมท่ีคุม้ค่าอยา่งยิง่ ดงันั้นผูว้างนโยบายควร
จะหันมาให้ความส าคญักบัการพฒันาเด็กปฐมวยั โดยมุ่งเน้นไปท่ีการพฒันาเด็กปฐมวยัให้มีคุณภาพท่ีส่งเสริมทั้ งทกัษะดา้น
สติปัญญา (cognitive skills) และทกัษะดา้นบุคลิกภาพ (personality or character skills) รวมไปถึงนโยบายท่ีส่งเสริมการอบรมเล้ียง
ดูเดก็ท่ีมีคุณภาพ [2]   

ทั้ งน้ีข้อมูลจากการส ารวจสถานการณ์พฒันาการเด็กปฐมวยัด้วยแบบเฝ้าระวงัและส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั 
(Developmental Surveillance and Promotion Manual: DSPM) โดยมีการสุ่มคดักรองเด็กปฐมวยัท่ีอาย ุ9, 18, 30 และ 42 เดือน ใน
ปี พ.ศ. 2558 และ 2559 ผลการส ารวจพบวา่เดก็ปฐมวยัมีพฒันาการสมวยัเพียง ร้อยละ 71.7 พฒันาการสงสัยล่าชา้ ร้อยละ 21.6 และ
ในปี พ.ศ. 2560 ผลการส ารวจพบวา่เด็กปฐมวยัมีพฒันาการสมวยั ร้อยละ 78.4 และพฒันาการสงสัยล่าชา้ ร้อยละ 21.6 [3]  ซ่ึงจาก
ขอ้มูลดงักล่าวทุกภาคส่วนจึงควรใหค้วามส าคญักบัตวัเด็กและเยาวชน ท่ีจะตอ้งเป็นศูนยก์ลางการพฒันาเพื่อการยกระดบัคุณภาพ
ทุนมนุษยข์องประเทศ โดยการพฒันาคนใหเ้หมาะสมตามช่วงวยัใหเ้ติบโตอยา่งมีคุณภาพและมีพฒันาการท่ีสมวยัตามช่วงอาย ุ [1] 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งคือเด็กปฐมวยัซ่ึงเป็นช่วงอายท่ีุควรให้ความส าคญัดา้นการส่งเสริมสุขภาพโดยมีพฒันาการท่ีสมวยั และไดรั้บ
การพฒันาอยา่งเตม็ศกัยภาพ ตลอดจนไดรั้บการปลูกฝังใหเ้ดก็เรียนรู้ลกัษณะนิสัยอนัดีงามและมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งการได้
ฝึกใหเ้ดก็รู้จกัควบคุมอารมณ์ และความสามารถต่างๆ เช่น การควบคุมอารมณ์ตนเอง ทกัษะการแกปั้ญหา การคิดเชิงบริหาร การมี
วินยั ความเอ้ืออาทร ความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น โดยความสามารถดงักล่าวสามารถเกิดข้ึนไดจ้ากการสร้างรากฐานในวยัน้ี [4-7] ซ่ึง
ผูดู้แลเดก็จึงมีบทบาทท่ีส าคญัเป็นอยา่งมากท่ีจะช่วยดูแลและพฒันาเดก็ปฐมวยัใหเ้ดก็เติบโตอยา่งมีคุณภาพ และเป็นพ้ืนฐานท่ีดีใน
วยัถดัไปอยา่งมัน่คง 
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ดงัจะเห็นไดว้่า ปัจจุบนัพบปัญหาสัดส่วนผูสู้งอายเุพ่ิมสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองเม่ือเทียบกบัประชากรทั้งหมด ซ่ึงขอ้มูลจาก
รายงาน World Population Prospects)[8] ระบุว่า จ านวนผูสู้งวยัของโลกซ่ึงใชเ้กณฑ์อายุ 60 ปี ข้ึนไป จะเพ่ิมข้ึนจาก 962 ลา้นคน 
ในปี 2017 ถึง 2 เท่า เป็น 2.1 พนัลา้นคนในปี 2050 และเพ่ิมข้ึนมากกวา่ 3 เท่าในปี 2100 เป็น 3.1 พนัลา้นคน ส าหรับประเทศไทย
เป็นท่ีทราบกนัโดยทัว่ไปว่าประเทศไทยกา้วเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุแลว้ เพราะสัดส่วนของประชากรไทยท่ีมีอายุมากกว่า 60 ปี มี
มากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้ งหมด รายงานยงัคาดการณ์ว่า ประชากรไทยท่ีมีอายุ 65 ปี ข้ึนไป จะมีจ านวน 17 ลา้นคน 
มากกวา่ 1 ใน 4 ของประชากรทั้งหมด ไทยจึงเป็นหน่ึงในประเทศก าลงัพฒันาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกท่ีมีสัดส่วนประชากรสูงวยั
มากท่ีสุด [9] ซ่ึงสัดส่วนของประชากรสูงอายเุหล่าน้ีเพ่ิมข้ึนมาโดยตลอดและมีแนวโนม้ท่ีจะเพ่ิมสูงข้ึนในอนาคตอยา่งต่อเน่ือง  

ทั้งน้ี ในครอบครัวปัจจุบนัโอกาสการดูแลเด็กโดยผูสู้งอายนุั้นมีอตัราท่ีสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง กล่าวคือ ผูสู้งอายมีุบทบาท
ในการดูแลและส่งเสริมพฒันาการเด็กมากยิ่งข้ึน เพราะในขณะท่ีบิดามารดาจ าเป็นตอ้งท างานนอกบา้นเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือแกปั้ญหา
ภาวะเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัของประเทศ แต่เด็กยงัคงมีปฏิสัมพนัธ์และมีกิจกรรมต่างๆกบัครอบครัวผ่านทางคุณปู่คุณย่า 
หรือคุณตาคุณยาย ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีก่อให้เกิดความผูกพนัทางอารมณ์ท่ีเป็นพ้ืนฐานส าคญัในการเจริญเติบโตและมีพฒันาการท่ีสมวยั 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่สามารถช่วยให้เดก็มีพฒันาการดา้นการส่ือสารท่ีดียิ่งข้ึน เพราะธรรมชาติผูสู้งอายมุกัใชเ้ร่ืองเล่า ซ่ึงเป็นรูปแบบ
การดูแลเดก็ท่ีถ่ายทอดในสังคมไทยและน ามาสู่การพฒันาทกัษะการฟัง รวมถึงการจบัใจความของเดก็ โดยผูสู้งอายจุ  านวนมากมกั
ใชห้นงัสือนิทานร่วมกบัการเล่าเร่ือง ซ่ึงสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการส่งเสริมพฒันาการดา้นภาษาของเดก็ไดเ้ป็นอยา่งดี และเป็น
การดึงความสนใจของเดก็ใหป้ฏิบติักิจกรรมต่างๆ โดยไม่ปล่อยใหเ้ดก็ตอ้งอยูต่ามล าพงักบัส่ือทั้งแบบทีวหีรือดิจิทลัมากเกินไป จน
อาจกระทบต่อพฒันาการดา้นการส่ือสารของเดก็ได ้[10]  

ดังจะเห็นได้จากข้อมูลของสัดส่วนผูสู้งอายุท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองดังกล่าว ทุกองค์กรและหน่วยงานต่างๆจึง
สนบัสนุนให้ผูสู้งอายุมีบทบาทในสังคมมากยิ่งข้ึน ประเทศในแถบตะวนัตกจึงไดมี้การน าแนวคิดการเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างวยั 
(Intergenerational learning) ซ่ึงหมายถึง กระบวนการท่ีน าประชากรต่างวยัมามีปฏิสัมพนัธ์ผา่นกิจกรรมการเรียนรู้ในลกัษณะต่างๆ 
โดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของผูสู้งอายมุากยิง่ข้ึนอยา่งมีสุขภาวะท่ีดี มีการคงความสามารถในการด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ ในชีวิตประจ าวนัให้อยู่ในระดับท่ีท าให้ชีวิตมีความสุขได้ [11] ซ่ึงสอดคลอ้งกับแนวคิดการดูแลเด็กภายใตก้ารเช่ือม
ความสัมพนัธ์ต่างรุ่น (Intergenerational care) ท่ีก  าลงัเป็นท่ีนิยมอยา่งแพร่หลายในต่างประเทศในระยะต่อมา 

บทความน้ี จึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการน าเสนอแนวคิดการดูแลภายใตก้ารเช่ือมความสัมพนัธ์ต่างรุ่น เพ่ือเป็นทางเลือกใหม่
ท่ีจะน ามาประยุกตใ์ชใ้นการส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงสามารถ
ตอบสนองการมีส่วนร่วมกบัทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในชุมชนในภาวะท่ีเขา้สู่สังคมผูสู้งอายใุนปัจจุบนั ไดอ้ยา่งน่าสนใจ 
 

แนวคดิการดูแลภายใต้การเช่ือมความสัมพนัธ์ต่างรุ่น 
แนวคิดการดูแลภายใตก้ารเช่ือมความสัมพนัธ์ต่างรุ่น มาจากความเช่ือท่ีว่า ผูสู้งอายุยงัสามารถท าคุณประโยชน์ในการ

เป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาชุมชน เพราะผูสู้งอายคืุอบุคคลท่ีเพียบพร้อมไปดว้ยความรู้ และประสบการณ์ ตลอดจนเป็นผูถึ้งพร้อม
ทั้งคุณวุฒิ และวยัวุฒิ จึงถือเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณค่าในชุมชน โดยแนวคิดน้ีไดรั้บการพฒันาข้ึนเพ่ือแลกเปล่ียนทกัษะและ
ประสบการณ์ของประชากรต่างรุ่น ไดแ้ก่ ผูสู้งอายแุละเดก็ ผา่นการท ากิจกรรมและมีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกนั โดยพ้ืนฐานของแนวคิดน้ี
มาจากหลายทฤษฎีร่วมกนั เช่น ทฤษฎีทุนทางสังคม ทฤษฎีการส่ือสารระหวา่งวยั ทฤษฎีพฒันาการทางจิตสังคม ทฤษฎีการสร้าง
พลงัอ านาจ เป็นตน้ แต่ท่ีไดรั้บการอา้งอิงเป็นส่วนใหญ่ลว้นมาจากทฤษฎีทุนทางสังคม เน่ืองจากการเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งผูสู้งอายุ
และเด็ก ซ่ึงทั้ง 2 วยัน้ี ลว้นจดัเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัในสังคม [12] นอกจากน้ียงัพบวา่ในหลายประเทศไดป้รับเปล่ียนแนวคิดใน
การดูแลผูสู้งอายุ โดยน าคนในสองรุ่น คือ ประชากรผูสู้งอายุและประชากรเด็ก มาอยู่ร่วมกนัในท่ีพกัอาศยัของผูสู้งอายุหรือ
บ้านพกัคนชราท่ีปรับเปล่ียนให้เป็นศูนย์ดูแลคนต่างรุ่น (Intergeneration Care Center) ซ่ึงถือเป็นสถานท่ีเช่ือมสัมพนัธ์ของ
ประชากรต่างรุ่น เพราะมีการรับเด็กเขา้มาดูแลเพ่ือเพ่ิมความสดใสของวยัเด็กให้กบัผูสู้งวยัท่ีจะช่วยให้มีอายุยืนยาวข้ึน และ
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ขณะเดียวกนัไดใ้ชป้ระสบการณ์ของผูสู้งอายุมาดูแลเด็กรุ่นใหม่ โดยแนวคิดไดเ้ร่ิมข้ึนในปี 1976 และแนวคิดน้ีไดข้ยายเขา้ไปสู่
ประเทศในเขตอเมริกาเหนือ และในปัจจุบนัศูนยดู์แลคนต่างรุ่น ไดข้ยายตวัมากข้ึนในประเทศญ่ีปุ่นไปจนถึงประเทศสหรัฐอเมริกา 
แคนาดา ซ่ึงต่อมาหลายประเทศไดน้ าแนวคิดน้ีไปปรับใช ้ทั้งประเทศองักฤษ ออสเตรเลีย และสิงคโปร์[13]     

ดงัจะเห็นไดจ้ากการศึกษาบทบาทของคนผูท่ี้มีอายุ 50 ปีข้ึนไปในประเทศอเมริกา โดยสามารถท่ีจะเล่นและท ากิจกรรม
กบัร่วมกบัเด็กเพ่ือช่วยพฒันาคุณภาพของการดูแลเด็กปฐมวยั ซ่ึงสามารถเป็นประโยชน์ต่อผูดู้แลเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กและ
ครอบครัว นอกจากน้ีบทความน้ียงัไดเ้สนอแนวคิด รูปแบบของคนสองวยัในการเป็นแหล่งทรัพยากรร่วมกนั และยงัช่วยลดภาระ
ให้กบัครอบครัวท่ีมีรายไดน้อ้ยร่วมดว้ย [14]  นอกจากน้ี ยงัมีผลงานวิจยัจ านวนมากท่ีแสดงให้เห็นถึงผลดีของการน าคนต่างช่วง
วยัมาอยูร่่วมกนั อาทิเช่น การศึกษาโปรแกรมการเขา้ถึงและผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนของต่างรุ่นคือวยัเด็กตอนตน้และผูสู้งอายใุนประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยงานวิจยัน้ีเป็นการวิจยัแบบก่ึงทดลอง ซ่ึงจดัข้ึนในช่วงภาคฤดูร้อน ผลวิจยัพบว่าเด็กวยัก่อนเรียนท่ีเขา้ร่วม
โปรแกรม มีทศันคติท่ีดีโดยแสดงออกจากการวาดภาพและยงัพบวา่เด็กมีพฒันาการทางสังคมท่ีสูงกวา่ โดยสามารถแสดงออกถึง
ความเขา้ใจ เห็นอกเห็นใจมากข้ึน แสดงใหเ้ห็นวา่เดก็สามารถเขา้ถึงผูสู้งอายไุดเ้ป็นอยา่งดี ส าหรับผลงานวจิยัเชิงคุณภาพพบวา่เด็ก
ท่ีเขา้ร่วมโปรแกรม สามารถกลา้แสดงออก ลดความกลวัและเขินอายได ้เขา้ใจถึงลกัษณะทางกายภาพและพฤติกรรมของผูสู้งอายุ
มากข้ึน นอกจากน้ียงัพบวา่การรวมคนต่างช่วงวยัน ามาสู่การพฒันาคุณภาพชีวิตความเป็นอยูข่องคนทั้งสองวยัโปรแกรมคนต่างรุ่น
น้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือน าคนท่ีมีความต่างของวยัมาอยูด่ว้ยกนั โดยมีการท ากิจกรรมร่วมกนัพูดคุย มีปฏิสัมพนัธ์กนั เอ้ือประโยชน์
ซ่ึงกนัและกนั สามารถท าใหเ้ดก็มีพฒันาการทางสังคม มีความเขา้ใจเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้นและมีการเรียนรู้ท่ีดีข้ึน ส าหรับผูสู้งอายทุ  า
ใหรู้้สึกมีคุณค่าในตวัเองมากข้ึน ความส าคญัของโปรแกรมอยูท่ี่การไดท้ าความเขา้ใจสังคมท่ีอยูบ่นพ้ืนฐานของการใหแ้ละการรับ 
การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงจะท าให้เกิดประโยชน์ทั้งตวับุคคลและชุมชน [15] ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาเก่ียวกบัการได้
ประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายจากการเรียนรู้ของคนต่างรุ่น ในศูนยดู์แลเด็กวยัก่อนเรียนและศูนยดู์แลผูสู้งอายุในประเทศไอร์แลนด์ 
โดยสัมภาษณ์ผูดู้แลศูนยจ์ านวน 5 คน ซ่ึงผลการวิจยัพบวา่ การปฏิบติัการในการเรียนรู้ของคนสองช่วงวยั ท าใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีมี
ประสิทธิภาพและยงัช่วยเพ่ิมเครือข่ายในชุมชนไดอ้ย่างเขม้แข็งและยัง่ยืน [16] ดว้ยเหตุน้ี แนวคิดการดูแลภายใตก้ารเช่ือม
ความสัมพนัธ์ต่างรุ่นจึงเป็นแนวคิดท่ีน่าสนใจส าหรับองคก์รทอ้งถ่ินท่ีมีหนา้ท่ีในการดูแลและพฒันาเด็กปฐมวยั ภายใตก้ารมีส่วน
ร่วมของชุมชนใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 

 

สถานการณ์ปัจจุบันในการบริหารศูนย์พฒันาเด็กเลก็สังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 [17] ไดก้  าหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีหนา้ท่ีและอ านาจ
ดูแลและจดัท าบริการสาธารณะ ตลอดจนกิจกรรมสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินตามหลกัการพฒันาอย่าง
ย ัง่ยืน ทั้ งน้ีตามท่ีกฎหมายบัญญัติ การจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะใดท่ีสมควรให้เป็นหน้าท่ีและอ านาจ
โดยเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละรูปแบบ หรือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานหลักในการ
ด าเนินการใดให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบญัญติั ซ่ึงตอ้งสอดคลอ้งกบัรายไดข้ององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และมีบทบญัญติั
เก่ียวกบักลไกและขั้นตอนในการกระจายหนา้ท่ีและอ านาจ ตลอดจนงบประมาณและบุคลากรท่ีเก่ียวกบัหนา้ท่ีและอ านาจดงักล่าว
ของส่วนราชการใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินร่วมดว้ย ทั้งน้ีศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงสังกดักรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย ไดมี้การจดัตั้งศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กโดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจ านวนมาก 
นบัเป็นหน่วยงานส าคญัท่ีดูแลการจดัการศึกษาปฐมวยัของประเทศ โดยปัจจุบนัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็
เพื่อจดัการศึกษาปฐมวยั ส าหรับเด็กปฐมวยั อาย ุ2 - 5 ปี ซ่ึงอยูใ่นความรับผิดชอบทั้งท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัตั้งเองและ
รับถ่ายโอนจากส่วนราชการอ่ืน จ านวนทั้งส้ิน 19,429 แห่ง [18]  
 ส าหรับการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย เดิมไดใ้ชม้าตรฐานการ
ด าเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงมีทั้ งหมด 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นบริหารจัดการ ดา้นบุคลากร  
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ดา้นอาคารอาคารสถานท่ี ดา้นวิชาการและกิจกรรมหลกัสูตร ดา้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และดา้นการส่งเสริมเครือข่าย
พฒันา แต่ในปัจจุบนัไดมี้การประกาศใช ้“มาตรฐานสถานพฒันาเดก็ปฐมวยัแห่งชาติ” ทัว่ประเทศ น ามาสู่การเปล่ียนแปลงในการ
ปฏิบติัตามภารกิจของหน่วยงานต่อการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงจะตอ้งมีการด าเนินงาน
ภายใตค้ณะกรรมการพฒันาเด็กปฐมวยัแห่งชาติ โดยมีการบูรณาการความร่วมมือจากทั้ง 4 กระทรวง ไดแ้ก่ กรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คง
ของมนุษย ์ภายใตม้าตรฐานศูนยเ์ดก็เลก็แห่งชาติ [19] 
 ทั้งน้ี จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
ประเทศไทย พบประเด็นท่ีส าคญัคือขาดการสร้างความมีส่วนร่วมกบัทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในชุมชน สอดคลอ้งกบัผลการวิจยั
เร่ืองการพฒันาแนวทางการส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เทศบาลต าบลสีวิเชียร อ  าเภอน ้ ายืน จงัหวดั
อุบลราชธานี ขอ้สรุปท่ีไดจ้ากผลการวิจยัท่ีส าคญัพบว่าปัจจยัแห่งความส าเร็จในการส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั คือ การสร้าง
ภาคีเครือข่ายในการก าหนดเป้าหมายร่วมกนั มีการก าหนดแนวทางการส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยัโดยใชก้ระบวนมีส่วนร่วม
ของชุมชน [20]  ดงันั้นทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งควรตระหนกัถึงประเด็นการสร้างความมีส่วนร่วมกบัทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในชุมชน 
เพ่ือการส่งเสริมพฒันาการเดก็ปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ภายใตท้รัพยากรท่ีจ ากดัในทอ้งถ่ิน
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป ซ่ึงแนวคิดการดูแลภายใตก้ารเช่ือมความสัมพนัธ์ต่างรุ่น จึงเป็นแนวคิดท่ีส าคญั ซ่ึงสามารถ
ตอบสนองความมีส่วนร่วมกบัทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในชุมชนไดอ้ยา่งน่าสนใจ หากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งร่วมกนัพฒันารูปแบบการ
ดูแลและพฒันาเดก็ปฐมวยัโดยการมีส่วนร่วมของผูสู้งอาย ุและหน่วยงานหรือองคก์รต่างๆ ตลอดจนภาคีเครือข่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
ในชุมชน ภายใตแ้นวคิดดงักล่าวไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมต่อไป 
 

รูปแบบการดูแลภายใต้การเช่ือมความสัมพนัธ์ต่างรุ่นในการส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั ในชุมชน 

จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา่ รูปแบบการดูแลภายใตก้ารเช่ือมความสัมพนัธ์ต่างรุ่นสามารถท าไดห้ลากหลายรูปแบบ 
อาทิเช่น มีการจดัโปรแกรมการเช่ือมความสัมพนัธ์ต่างรุ่นส าหรับสถานท่ีดูแล พกัฟ้ืน และช่วยเหลือในการด ารงชีวิตของผูสู้งอายุ 
คนพิการ และผูป่้วยท่ีตอ้งการพกัฟ้ืนระยะสั้น (Nursing Home) ในเขตชุมชน ดงัจะเห็นไดจ้ากขอ้มูลท่ีอธิบายถึงการจดัโปรแกรมการ
เช่ือมความสัมพนัธ์ต่างรุ่นในลกัษณะน้ีข้ึนเพ่ือลดความเหงาและบรรยากาศท่ีน่าเบ่ือของศูนยดู์แลผูสู้งอายุท่ีมีอายุเฉล่ียท่ี 92 ปี ซ่ึง
ส่วนใหญ่จดัเป็นกลุ่มค่อนขา้งเปราะบาง ไม่สามารถเดินได ้และตอ้งใหค้วามช่วยเหลือดูแลใกลชิ้ด ทั้งน้ีพบวา่การอยูร่่วมกนัทั้งสอง
วยันั้น ผูสู้งอายุดงักล่าวสามารถท าให้เด็กมีพฒันาการทางสังคมและบุคลิกท่ีดี และไม่รู้สึกเกร็งแมจ้ะอยูร่่วมกบัผูสู้งอายุท่ีมีสภาพ
ร่างกายอ่อนแอหรือไม่สมบูรณ์ โดยมีลกัษณะของการออกแบบกิจกรรม โดยครูประจ าโรงเรียนเตรียมอนุบาลจะพาเด็กๆ ไปเยี่ยม
ผูสู้งอายจุ  านวน 6 คร้ังต่อสัปดาห์ ซ่ึงหากเป็นเดก็แรกเกิดจะใหเ้วลาผูสู้งอายไุดเ้ฝ้ามองอยา่งช่ืนชม โดยใหเ้วลาประมาณ 20 นาที แต่
ส าหรับเดก็โตจะใหเ้วลาประมาณ 60 นาที ขณะเดียวกนัผูสู้งอายท่ีุพ  านกัในศูนยด์งักล่าวจะสามารถเขา้ร่วมสังเกตการณ์ในหอ้งเรียน
เดก็ๆ ได ้รวมทั้งมีการจดักิจกรรมประจ าวนัท่ีผูสู้งวยัและเดก็ๆ สามารถท าร่วมกนัได ้เช่น การร้องเพลง และการเตน้ร าร่วมกนั [21] 

นอกจากน้ี ยงัพบขอ้มูลจากศูนยดู์แลภายใตก้ารเช่ือมความสัมพนัธ์ต่างรุ่น (Intergeneration Care Center) ในรัฐโอไฮโอ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีไดมี้การน าผูสู้งอายใุนชุมชนมาเป็นพ่ีเล้ียงสอนหนงัสือใหก้บัเดก็ เก่ียวกบัเร่ืองความรู้ดา้นคณิตศาสตร์ หรือ
สอนใหอ้่านหนงัสือ ผา่นโปรแกรมท่ีช่ือวา่ Intergeneration Programs (IPs) โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเช่ือมสายสัมพนัธ์คนต่างรุ่น ไดแ้ก่ 
ระหวา่งผูสู้งอายแุละเด็ก ซ่ึงสามารถบรรเทาความโดดเด่ียว ความเศร้าและเหงาของผูสู้งอายไุดเ้ป็นอยา่งดี ในขณะเดียวกนันอกจาก
เด็กจะได้รับความรู้ในเน้ือหาท่ีสอนแล้ว เด็กยงัสามารถเรียนรู้และพฒันาทักษะในการติดต่อส่ือสารระหว่างเด็กกับผูใ้หญ่  
ทั้ งน้ีสอดคล้องกับผลงานวิจัยเ ร่ือง Intergenerational Programming in Senior Housing: From Promise to Practice ท่ีจัดท าโดย 
Generations United ท่ีพบว่าทั้งผูสู้งวยัและเด็กท่ีเขา้ร่วมโปรแกรมต่างเห็นถึงประโยชน์ท่ีได ้คือ ผูสู้งอายุระบุว่าช่วยลดความโดด
เด่ียว การแยกตวั เพ่ิมการมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นมากยิ่งข้ึน นอกจากน้ี ช่วยให้มีความนบัถือตนเองและรู้สึกมีคุณค่าในตนเองมากข้ึน
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ตลอดจนยงัรู้สึกว่าตนเองไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของชุมชน ซ่ึงสามารถท าส่ิงท่ีมีประโยชน์ต่อชุมชนมากยิ่งข้ึน [22] ทั้งน้ี Intergeneration 
Care Center ในสหรัฐฯ มีการเติบโตท่ีดี จึงมีการขยายจ านวนศูนยเ์พ่ิมข้ึนเป็นจ านวนมาก และมีแนวโนม้ท่ีจะกระจายออกไปในวง
กวา้งอยา่งต่อเน่ือง ดว้ยรูปแบบการน าผูสู้งอายกุบัเด็กวยัก่อนเรียนมาอยูร่่วมกนั โดยมีกิจกรรมการเล่นและเรียนร่วมกนั มีการดูแล
เดก็แบบไปและกลบั (daycare) ส าหรับกิจกรรมประกอบดว้ย การสอนเดก็ใหว้าดภาพ การร้องเพลง เป็นตน้  

อีกทั้ง ศูนยดู์แลผูสู้งอายใุนประเทศญ่ีปุ่น ไดน้ าแนวคิดการเช่ือมความสัมพนัธ์ต่างรุ่นมาใชใ้นพ้ืนท่ีเปิดส าหรับผูสู้งอายท่ีุ
สามารถมาเยี่ยมชมหรือพกัระยะสั้ นหากตอ้งการ โดยการใชชี้วิตประจ าวนัของผูสู้งอายุส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัการมีส่วน
ร่วมกบัเพ่ือนบา้นโดยรอบ มีการใชชี้วิตอยา่งอิสระ เนน้ท าตวัใหมี้ประโยชน์ และมีการอยูร่่วมกบัคนต่างวยั ทั้งน้ีสถานท่ีดงักล่าวมี
ท่ีตั้งใกลก้บัชุมชมและมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัชุมชน ดงันั้น เม่ือเด็กๆ มีการเดินทางไปหรือกลบัจากโรงเรียนจะสามารถพบปะกบั
ผูสู้งอายท่ีุพกัในศูนยดู์แลผูสู้งอายดุงักล่าว นอกจากน้ีพนกังานในศูนยฯ์ สามารถน าบุตรหลานของตนเองมาฝากไวท่ี้แผนกรับเล้ียง
เด็กได ้ซ่ึงผูสู้งอายจุะมีโอกาสเล่นกบัเด็กๆ ได ้และมีการจดักิจกรรมให้ท าร่วมแต่ละวนัไดอ้ยา่งอิสระ เช่น การเล่นไล่จบัลูกบอล 
การท ากิจกรรมช่วยผูสู้งอายขุายชาหรือสินคา้ในศูนยฯ์ ดงักล่าว ซ่ึงกิจกรรมท่ีกล่าวมาสามารถช่วยในการส่งเสริมพฒันาการดา้น
ภาษาใหก้บัเดก็ และขณะเดียวกนัผูสู้งอายกุรู้็สึกมีความสุขเพราะรู้สึกวา่ตนเองมีเพ่ือน คลายเหงา ไม่โดดเด่ียว [23]  

ส าหรับในบริบทของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งยงัไม่พบการศึกษาท่ีน าแนวคิดการดูแลภายใต้การเช่ือม
ความสัมพนัธ์ต่างรุ่นมาใชใ้นการส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยัในชุมชน อาจมีเพียงการศึกษาท่ีมีการน าแนวคิดดงักล่าวมาใชใ้น
การศึกษาเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ในเด็กวยัเรียน ไดแ้ก่ งานวิจยัเร่ืองกิจกรรมการเรียนรู้แบบพหุวยับนฐานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน: องค์
ความรู้จากชุมชนบา้นหว้ยสะพานสามคัคี จงัหวดั กาญจนบุรี ขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากการวจิยั พบวา่ ความส าเร็จของการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้แบบพหุวยัมีกลไกการท างานเชิงโครงสร้างผา่นการประสานงานระดบัต าบลท่ีมีประสิทธิภาพนั้น หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใน
ระดบันโยบาย เช่น ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั (กศน.) กรมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กรม
ส่งเสริมการเกษตร ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กรมการพฒันาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมถึง
สถาบนัอุดมศึกษาในพ้ืนท่ีควรมีบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุน และการก าหนดแนวคิดหรือนโยบายเฉพาะทางการศึกษาท่ี
ตอบสนองความตอ้งการของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเนน้การสนบัสนุนจากทุนทางสังคมนั้นๆ จดัสรรงบประมาณ และประสาน
สัมพนัธ์ในระดบัต่างๆ ในรูปแบบภาคีเครือข่าย หรือหุ้นส่วนการเรียนรู้ท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในประเด็นการเรียนรู้แบบพหุวยั
อยา่งถ่องแท ้เพ่ือเอ้ือให้ผูจ้ดักิจกรรมการเรียนรู้สามารถปฏิบติังานเชิงรุกในการขบัเคล่ือนกิจกรรมการเรียนรู้แบบพหุวยัต่อยอด
และบูรณาการจากกิจกรรมเดิมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน อีกทั้งการก าหนดวิสัยทศัน์การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้แบบพหุวยั
ของชุมชน เป็นการช่วยผลกัดนัให้กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีด าเนินการอยูพ่ฒันาต่อไปอยา่งย ัง่ยืน [24] ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
เร่ืองการพฒันาศกัยภาพผูสู้งอายเุพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมอยา่งย ัง่ยนืในพ้ืนท่ีจงัหวดัศรีสะเกษ [25]  ซ่ึงการดูแลตนเอง
ของผูสู้งอายมีุรูปแบบกิจกรรมท่ีเนน้ในการดูแลสุขภาพทางดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม รวมถึงการสร้างคุณค่าในตนเอง
และการถ่ายทอดความรู้สู่สังคม กล่าวคือ ผูสู้งอายลุว้นเป็นผูท่ี้มีองคค์วามรู้และภูมิปัญญาในแต่ละดา้นท่ีหลากหลาย ซ่ึงผูสู้งอายุ
สามารถน าองค์ความรู้และภูมิปัญญาดงักล่าวมาถ่ายทอดความรู้เพ่ือให้เด็ก เยาวชน ตลอดจนบุคคลทัว่ไปไดเ้รียนรู้ โดยปัจจยั
เก้ือหนุนไดแ้ก่ การมีส่วนร่วม ความสนใจ ความถนดัของผูสู้งอาย ุอายแุละผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ การสร้างกลุ่มเครือข่ายและการ
สนบัสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชน 

อยา่งไรก็ตาม ในประเทศไทยยงัไม่มีการน ารูปแบบการดูแลภายใตก้ารเช่ือมความสัมพนัธ์ต่างรุ่นท่ีน ามาสู่การส่งเสริม
พฒันาการเด็กปฐมวยัใน ท่ีชัดเจน ซ่ึงในทรรศนะของผูเ้ขียนจึงมีมุมมองว่าควรมีการน ารูปแบบการดูแลภายใต้การเช่ือม
ความสัมพนัธ์ต่างรุ่น มาประยกุตใ์ชใ้นการส่งเสริมพฒันาการเดก็ปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
เน่ืองจากเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลกัท่ีมีบทบาทหน้าท่ีส าคญัในการส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยัในชุมชน โดยอาจเป็น
ทางเลือกใหม่ท่ีน่าสนใจในการดูแลและพฒันาเด็กปฐมวยัให้มีศกัยภาพ ดว้ยการออกแบบกิจกรรมท่ีผูสู้งอายุและเด็กปฐมวยั
สามารถท าร่วมกนัไดอ้ยา่งมีความสุขและเป็นอิสระ อาทิเช่น กิจกรรมการสอนใหเ้ดก็ใหว้าดภาพ ระบายสี การร้องเพลงและเตน้ร า
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ร่วมกนั การเล่าเร่ืองหรือนิทานต่างๆท่ีมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและมีการถามตอบร่วมกนั เป็นตน้ ทั้งน้ีควรประเมินความ
ตอ้งการและความถนัดของผูสู้งอายุ ตลอดจนมีการเสริมสร้างพลงัอ านาจให้แก่ผูสู้งอายุ เน่ืองจากการเสริมพลงัอ านาจ เป็น
กระบวนการพฒันาบุคคลให้มีพลงัเขม้แข็งในการด าเนินชีวิตของตนไดอ้ย่างเหมาะสม ส่งผลให้บุคคลมีความเช่ือมัน่ในตนเอง 
รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและสามารถดึงศกัยภาพท่ีมีอยู่ในตนเองออกมาใช้[26] อีกทั้ งควรไดรั้บการสนับสนุนจากองค์กรและ
หน่วยงานต่างๆท่ีมีหนา้ท่ีในการดูแลและพฒันาเด็กปฐมวยัในชุมชน ตลอดจนภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหน่วยงานของภาครัฐ
และเอกชน ซ่ึงการน ารูปแบบการดูแลเด็กดงักล่าวถือเป็นการใชท้รัพยากรภายในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดว้ยความเช่ือใน
ศกัยภาพของความเป็นมนุษย ์และก่อใหเ้กิดการพฒันาคุณภาพชีวติของประชากรทั้งสองช่วงวยั 

 

บทสรุป 
 แนวคิดการดูแลเด็กภายใตก้ารเช่ือมความสัมพนัธ์ต่างรุ่นระหว่างเด็กและผูสู้งอายุ เป็นแนวคิดท่ีไดรั้บความสนใจใน
ปัจจุบนั เน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของสัดส่วนผูสู้งอายุท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยมีความเช่ือว่าผูสู้งอายุยงัสามารถท า
คุณประโยชน์ในการเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาชุมชน ทั้งน้ีมีขอ้มูลเชิงประจกัษแ์สดงให้เห็นวา่การเรียนรู้ร่วมกนั ผา่นกิจกรรม
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูสู้งอายุและเด็กปฐมวยั จะก่อให้เกิดการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชากรทั้งสองช่วงวยัในชุมชน ดงันั้นจึง
เป็นแนวคิดท่ีเป็นทางเลือกใหม่ส าหรับศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีสามารถ
น าแนวคิดน้ีไปประยุกตใ์ชใ้นชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของผูสู้งอายท่ีุมีศกัยภาพ ตลอดจนองคก์รหรือหน่วยงานภาคีเครือข่ายท่ี
เก่ียวขอ้งในชุมชน อนัจะน ามาสู่การพฒันาศกัยภาพในการส่งเสริมพฒันาการเดก็ปฐมวยัท่ีย ัง่ยนืต่อไป 
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บทคดัย่อ 
โครงการมารดาประชารัฐเป็นนโยบายสาธารณะของรัฐบาลท่ีมุ่งใหส้วสัดิการแก่ประชาชนชาวไทยท่ีอยูใ่นภาวะตั้งครรภแ์ละเล้ียง

ดูบุตรจนอายุถึง 6 ขวบ เพ่ือให้เด็กเกิดมาอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยรัฐบาลมุ่งหมายจะมอบนโยบายให้กระทรวง
สาธารณสุขน าไปด าเนินการในเดือนกุมภาพนัธ์ 2563 แต่โชคไม่ดีจนถึงขณะน้ีกระทรวงสาธารณสุขยงัไม่สามารถน านโยบายน้ีไป
ด าเนินการไดเ้น่ืองจากประเทศไทยและทัว่ทั้งโลกเกิดภาวะการแพร่ระบาดของเช้ือ COVID-19 จึงท าใหน้โยบายมารดาประชารัฐด าเนินการ
ไม่ไดเ้พราะรัฐบาลไทยไดน้ างบประมาณไปใชใ้นการควบคุมการแพร่ระบาดของเช้ือ COVID -19 และการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ อยา่งไรก็ตามหวงั
ว่าในอนาคตหลงัจากส้ินสุดการระบาดของเช้ือ COVID -19 โครงการมารดาประชารัฐจะไดรั้บการผลกัดนัให้เกิดข้ึนเพ่ือยงัประโยชน์แก่
มารดาทารกและเด็กให้เกิดมาอย่างสมบูรณ์และเติบโตอย่างมีคุณภาพเพ่ือเป็นทรัพยากร ท่ีมีคุณค่าของชาติในการขบัเคล่ือนการพฒันา
ประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในอนาคตต่อไป 
 

ค าส าคัญ : นโยบายสาธารณะ มารดาประชารัฐ 
 

Abstract  
Pracharath Mothers Program is a public policy of government which aiming to provide welfare to Thai people who are pregnant 

and raising their children until the age of 6 in order for children to be born more efficiently with better quality of life. The government firstly 
intends to hand over the policy to the Ministry of Public Health in February 2020. Unfortunately, until today the Ministry of  Public Health 
has not been able to implement this policy as Thailand and the entire world have experienced a COVID -19 pandemic. Therefore, the 
Pracharath mother policy was unable to operate because the Thai government had paid attention and used the budget to control the epidemic 
of COVID-19 pandemic and economic recovery. However, they hoped that after the end of the COVID-19 outbreak, the Pracharat Maternal 
Program will be promoted to benefit mothers, babies and children in full born and quality growth as a vital resource of the n ation in driving 
the country's development towards prosperity in the future.  

 

Keywords : Public Policy, Pracharath Mothers Program 
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บทน า   
 พรรคการเมืองเม่ือมีการลงสนามเขา้สู่การแข่งขนัเพ่ือแยง่ชิงเสียงโหวตจากประชาชน เป็นเร่ืองปกติ ท่ีทุกพรรคต่างก็ตอ้ง
มีอาวธุส าคญัท่ีเรียกวา่ “นโยบาย” เพื่อดึงดูดคะแนนเสียง ซ่ึงสุดทา้ยแลว้จะสามารถปฏิบติัใหเ้ป็นรูปธรรมไดจ้ริงหรือไม่นั้นก็เป็น
อีกเร่ืองหน่ึง บทความน้ีจึงขอยกตวัอย่างนโยบายของพรรคพลงัประชารัฐ ซ่ึงเป็นพรรคการเมืองใหญ่ของประเทศมาน าเสนอ  
โดยในช่วงระหวา่งการหาเสียงเลือกตั้งท่ีผ่านมา มีนโยบายของพรรคพลงัประชารัฐหลายโครงการท่ีไดรั้บความสนใจเป็นวงกวา้ง
หน่ึงในนั้นก็คือ นโยบาย “มารดาประชารัฐ” ท่ีออกมาเพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระค่าใชจ่้ายมารดาในการเล้ียงดูบุตรตั้งแต่ตั้งครรภไ์ป
จนถึงคลอดบุตร และต่อเน่ืองไปถึงอายุ 6 ขวบ [1] ซ่ึงมีการอา้งอิงจากผลงานวิจยัต่าง ๆ พบว่า ช่วงเวลาท่ีส าคญัท่ีสุดในการ
เจริญเติบโตของเด็ก คือ ตั้งแต่อยูใ่นครรภม์ารดาจนถึง 6 ปีแรก ถา้ช่วงเวลาน้ีบิดา มารดา ดูแลบุตรไดอ้ยา่งดี เด็กก็จะเติบโตและมี
พฒันาการท่ีดี โดยนโยบาย “มารดาประชารัฐ” จะดูแลตั้งแต่ คุณแม่ฝากครรภ ์เพ่ือช่วยลดภาระค่าใชจ่้ายเดือนละ 3,000 บาท เป็น
เวลา 9 เดือน รวมสูงสุด 27,000 บาท ค่าคลอดจ านวน 10,000 บาท หลงัจากนั้นจะช่วยเหลือค่าใชจ่้ายในการเล้ียงดูเด็กอีกเดือนละ 
2,000 บาท ตั้งแต่เกิดจนมีอายคุรบ 6 ปี เป็นจ านวนเงินรวมสูงสุด 144,000 บาท รวมตั้งแต่ตั้งครรภจ์นเติบโต อายถึุง 6 ขวบ จะเป็น
เงิน 181,000 บาท ต่อเด็ก 1 คน [2] 

นอกจากเงินช่วยเหลือในการตั้งครรภ ์การคลอด และการเล้ียงดูเด็กแลว้ นโยบายมารดาประชารัฐของพรรคพลงัประชารัฐ 
ซ่ึงไดจ้ดัตั้งเป็นรัฐบาล ยงัไดค้  านึงถึงการดูแลในมิติอ่ืนๆ อยา่งครบวงจร ซ่ึงถือวา่เป็นการลงทุนในเด็กใหเ้ติบโตอยา่งมีคุณภาพ และ
ท าให้เด็กไทยเป็นอนาคตและเป็นก าลงัส าคญัของประเทศชาติต่อไป ดงันั้น การจะท าโครงการต่าง ๆ  เป็นนโยบายสาธารณะนั้น รัฐ
จ าเป็นจะตอ้งศึกษารายละเอียดท่ีเก่ียวกบัองคค์วามรู้ และการด าเนินการโดยละเอียด เพ่ือใหบ้รรลุเป้าประสงคท่ี์วางไว ้
 

องค์ความรู้ 
การก าหนดนโยบายของรัฐจ าเป็นตอ้งสร้างองคค์วามรู้และหาหลกัการท่ี จะลดเง่ือนไขและขอ้จ ากดัให้เหลือนอ้ยท่ีสุด 

ในอีกนัยหน่ึงการก าหนดนโยบายของรัฐตอ้งมุ่งสู่ความส าเร็จการบรรลุผลลพัธ์ท่ีพึงปรารถนาให้ไดใ้นระยะยาวสามารถแกไ้ข
ปัญหาหรือรักษาโรคร้ายได ้สามารถประกนัผลส าเร็จการน านโยบายไปสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งแทจ้ริง [3] 

การก าหนดนโยบายรวมถึงการน านโยบายไปสู่การปฏิบติัตอ้งค านึงถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีแตกต่างกนั และตอ้งมุ่งประโยชน์
แก่คนส่วนใหญ่ ตอ้งแบ่งประเภทนโยบายพิจารณาตามกลุ่มเป้าหมาย  แบ่งประเภทนโยบายเป็น  4  แบบ  [3] 

ประเภทที่ 1 ไดแ้ก่ นโยบายท่ีให้ประโยชน์กบัคนส่วนใหญ่หรือสังคมส่วนรวม คือให้ประโยชน์ทุกฝ่ายโดยก าหนด
นโยบายประเภทน้ีมกัจะสามารถสร้างการยอมรับไดง่้ายเพราะเป็นนโยบายท่ีใหป้ระโยชน์กบัทุกกลุ่ม แต่การน านโยบายไปสู่การ
ปฏิบติัจะมีความยุง่ยาก  ทั้งภาระในดา้นการใชง้บประมาณ  การด าเนินการ  และการติดตามประเมินผล  ส่วนมากท าโดยหน่วยงาน
ของรัฐ จึงไม่รายงานผลตามความเป็นจริงการก าหนดนโยบายประเภทน้ีจึงจ าเป็นตอ้งสร้างกลไกในการประเมินผล โดยหน่วยงาน
กลางหรือประเมินผลในระบบเปิดไวใ้นรายละเอียดเง่ือนไขของการก าหนดนโยบายดว้ย 

ประเภทที่ 2 ไดแ้ก่ นโยบายท่ีให้ประโยชน์หรือโทษแก่บุคคลเฉพาะกลุ่ม นโยบายประเภทน้ีกว่าจะออกบงัคบัใชไ้ด้
ค่อนขา้งนาน เพราะมีผูต้่อตา้นเน่ืองจากเสียผลประโยชน์ หรือกระทบต่อผลประโยชน์ของผูก้  าหนดนโยบาย เช่น นโยบายปฏิรูป
ท่ีดินเพื่อเกษตรกร  นโยบายมารดาประชารัฐ  นโยบายกลุ่มน้ีมกัจะมีรายงานผลอยา่งตรงไปตรงมา  เพราะจะท าใหก้ารน านโยบาย
ไปปฏิรูปต่อไป  มีโอกาสท่ีจะไดผ้ลมากยิง่ข้ึน  และมีโอกาสปรับปรุงนโยบายเสียใหม่เพ่ือลดสภาพปัญหาอุปสรรคใหน้อ้ยลง 

ประเภทที่ 3 ไดแ้ก่ นโยบายท่ีเก่ียวกบัการควบคุมผูป้ระกอบการและการคุม้ครองผูบ้ริโภค เช่น  พรบ.ยา  พรบ.อาหาร  
นโยบายประเภทน้ีเนน้การควบคุมผูผ้ลิตผูป้ระกอบการ ตั้งแต่ตน้ทางถึงปลายทางคือ ตน้ทางดีปลายทางคือผูบ้ริโภคก็จะไดรั้บ
สินคา้หรือบริการท่ีดี นโยบายน้ีท าไดง่้ายเพราะเน่ืองจากระดบัต่อตา้นมีไม่มากระดบัสนบัสนุนจากสังคม โดยส่วนรวมมีมากกวา่
การประเมินผลจะเป็นระบบเปิดสะทอ้นความเป็นจริง 
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ประเภทที ่ 4 นโยบายเก่ียวกบัเอกชน (ผูป้ระกอบการ) แข่งขนักนั  เช่น พรบ.องคก์รจดัสรรคล่ืนความถ่ีนโยบายประเภท
น้ีภาคเอกชนจะแข่งขันในการเสนอราคาการประมูลเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสัมปทานนโยบายมีลักษณะเป็นระบบเปิดมีการออก
กฎระเบียบ  ก าหนดเง่ือนไขในการต่อใหย้ติุสมัปทาน  มีกลไกลประเมินโดยคณะกรรมการกลางและมีการเปิดเผยต่อสาธารณะ 
มาตรการนโยบายตอ้งมีองคค์วามรู้ท่ีถูกตอ้ง รับรองตลอดจนมีหลกัฐานเชิงประจกัษ ์สนบัสนุน โดยรัฐมีนโยบายไวเ้พื่อ   

1. ใหป้ระชาชนมีความสุข    2. มีไวเ้พื่อเสรีภาพ 
3. ปกป้อง  คุม้ครอง  ความเป็นธรรม   4. รัฐมีหนา้ท่ีส่งเสริมพฒันาการของชีวติ 
ดงันั้นนโยบาย  “มารดาประชารัฐ”  เป็นนโยบายสาธารณะประเภทท่ี 2 ซ่ึงเป็นนโยบายท่ีให้ประโยชน์ หรือโทษแก่

บุคคลเฉพาะกลุ่ม ซ่ึงนโยบายประเภทน้ีจะใหป้ระโยชนแ์ก่มารดาท่ีตั้งครรภ ์ตั้งแต่เร่ิมตั้งครรภ ์จนคลอดเป็นทารกจนถึงอาย ุ6 ขวบ 
โดยรัฐ มีนโยบายตามหนา้ท่ีคือรัฐมีหนา้ท่ีส่งเสริมพฒันาการของชีวติ 

ความหมายของนโยบายสาธารณะ 

 นกัวิชาการไดใ้ห้ความหมายของค าว่า “นโยบายสาธารณะ” (public policy) ในหลาก หลายมิติ  จะพบเห็นไดว้า่มีทั้ งท่ี
คลา้ยคลึงกนัและแตกต่างกนัตามวตัถุประสงคแ์ละแนวทางการศึกษาของแต่ละคน สามารถน าเสนอไดด้งัน้ี 
 เจมส์ แอนเดอร์สนั (James Anderson) [4]  ไดนิ้ยามค าวา่ นโยบายสาธารณะ  หมายถึง แนวทางการกระท าหรือการปฏิบติั
ของรัฐบาลท่ีมีจุดมุ่งหมายหรือวตัถุประสงคท่ี์เก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  ซ่ึงมีองคป์ระกอบหลายประการ  ไดแ้ก่  ผูก้ระท าจะตอ้ง
ด าเนินการและรับผิดชอบในการแกไ้ขปัญหาของสังคม  โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีชดัเจนวา่ส่ิงใดควรกระท าให้ส าเร็จ  มิใช่ส่ิงท่ีรัฐบาล
เพียงตั้งใจกระท าเพ่ือฐานคะแนนเสียงของตนเอง  แต่จะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อสาธารณชน  กล่าวคือ  การตดัสินใจการกระท า
ต่างๆ  ของรัฐบาล  ไม่ว่าดา้นใดดา้นหน่ึงย่อมก่อให้เกิดผลในการแจกแจงคุณค่าต่างๆ  ของสังคมนั้นๆ  และจะตอ้งปรากฏการ
กระท าท่ีมีจุดมุ่งหมายชดัเจน 
 โทมสั อาร์ ดาย (Dye) [5] ไดใ้ห้ความหมายของนโยบายสาธารณะว่า หมายถึง ส่ิงใดก็ตามท่ีรัฐบาลเลือกท่ีจะกระท า 
หรือไม่กระท ากุลธน ธนาพงศธร [6] ไดแ้สดงทศันะของนโยบายว่าไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาให้ความหมายในแง่มุมใดก็ตาม 
นโยบายของรัฐก็คือแนวทางกวา้ง ๆ ท่ีรัฐบาลของประเทศหน่ึง ๆ ไดก้ าหนดข้ึนเป็นโครงการแผนการหรือหมายก าหนดการเอาไว้
ล่วงหนา้ เพ่ือเป็นหนทางช้ีน าในการปฏิบติัต่าง ๆ ตามมา ทั้งน้ีเพ่ือใหบ้รรลุถึงเป้าหมาย และวตัถุประสงคท่ี์ไดว้างไวต้ลอดจนเพื่อ
ธ ารงรักษา หรือเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงประโยชน์ของชาตินั้น ๆ 
กล่าวโดยสรุปนโยบายสาธารณะท่ีดีต้องสอดคลอ้งกับค่านิยมและความต้องการของประชาชน เม่ือถูกน าไปปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะท าใหป้ระชาชนมีคุณภาพชีวติท่ีดี 

โครงการมารดาประชารัฐ 
ในปี 2563 น้ี รัฐบาลก าลงัจะเปิดตวัโครงการ “มารดาประชารัฐ” สวสัดิการแห่งรัฐท่ีช่วยเหลือและแบ่งเบาค่าใชจ่้าย

ให้คุณแม่และลูกนอ้ย แต่หลายคนอาจสงสยั วา่มารดาประชารัฐคืออะไร แลว้ถา้ตอ้งการสวสัดิการน้ีตอ้งท าอยา่งไร ลงทะเบียนได้
ท่ีไหน และเร่ิมเม่ือไหร่ [1] 

โครงการ มารดาประชารัฐ คืออะไร 
มารดาประชารัฐ เป็น นโยบายสาธารณะท่ีรัฐบาลออกมาเพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระค่าใชจ่้ายมารดาในการเล้ียงดูบุตรตั้งแต่

ตั้งครรภไ์ปจนถึงคลอดบุตร และต่อเน่ืองไปถึงอาย ุ6 ขวบ เพ่ือให้เด็ก และเยาวชนไดมี้พฒันาการท่ีดีตั้งแต่อยูใ่นครรภจ์น อาย ุ6 ขวบ 
ดว้ยองคก์ารอนามยัโลกท่ีบอกไวว้า่  เด็กคืออนาคตของชาติ ดงันั้นนโยบาย มารดาประชารัฐ คือนโยบายของรัฐบาลท่ีมุ่งเนน้
การดูแลครอบครัวที่เพิ่งมีบุตร หรือคุณแม่ที่ก าลงัตั้งทอ้ง โดยจะมีทั้งการช่วยเหลือในรูปแบบของ “เงินช่วยเหลือ” และ  
“สิทธิพิเศษ” ต่างๆ เพ่ือให้มัน่ใจวา่ครอบครัวจะสามารถเล้ียงดูเด็กท่ีเกิดมาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีนัน่เอง 
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มารดาประชารัฐช่วยอะไรบ้าง 
นโยบายมารดาประชารัฐ จะช่วยเหลือครอบครัวและคุณแม่ท่ีมีลูกนอ้ย โดยจะช่วยตั้งแต่อยูลู่กในครรภไ์ปจนถึงลูกนอ้ย

อาย ุ6 ขวบ เพ่ือใหพ้ฒันาการและการเจริญเติบโตของเด็กมีคุณภาพนัน่เอง โดยการช่วยเหลือจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท [7] 
1. เงนิช่วยเหลือ  
- เงินช่วยเหลือระหวา่งตั้งครรภ ์จ านวน 3,000 บาท/เดือน (ได ้9 เดือน) 
- เงินค่าคลอดบุตร จ านวน 10,000 บาท (1 คร้ัง) 
- ค่าเล้ียงดูบุตร จ านวน 2,000 บาท/เดือน ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอาย ุ6 ขวบ 

 - รวมเป็น  181,000  บาท/คน 
 2. สิทธิพเิศษ 
 - หากลูกป่วย พอ่ แม่ สามารถใชสิ้ทธ์ิลาป่วยโดยใชใ้บรับรองแพทยข์องลูกในการยืน่ลาได ้

- พอ่สามารถลาไปช่วยเล้ียงลูกได ้ก่อนหรือหลงัจากวนัคลอดได ้30 วนั โดยยงัไดรั้บค่าจา้ง 
- ไดรั้บการจดัหาสถานท่ีรับเล้ียงเด็กใกลท่ี้ท างาน หรือในชุมชนท่ีไดม้าตรฐาน 
- รัฐจะเร่งพฒันาศูนยเ์ด็กเลก็ทัว่ประเทศ เพ่ือดูแลคุณภาพชีวติ รวมถึงปัญหาขาดสารอาหารในเด็ก 
ใครมสิีทธ์ิได้รับมารดาประชารัฐ  แรกเร่ิมเดิมท่ีโครงการน้ีตั้งใจจะใหเ้ป็นโครงการมารดาประชารัฐ (ถว้นหนา้) ท่ีมอบใหก้บั

ประชาชนทุกคนท่ีมีลูก แต่ภายหลงัรัฐบาลไดมี้การเปล่ียนแปลงเง่ือนไข โดยดึงโครงการน้ีเขา้ร่วมกบั “บตัรสวสัดิการแห่งรัฐ” 
หรือบัตรคนจน พูดง่าย ๆ คือ คนท่ีจะได้รับสิทธ์ิมารดาประชารัฐตอ้งเป็นผูท่ี้สามารถท าบัตรสวสัดิการแห่งรัฐ ได้นั่นเอง 
หมายความวา่ จะตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 

- มีสญัชาติไทย อาย ุ18 ปีข้ึนไป 
- มีรายไดไ้ม่เกิน 100,000 บาทต่อปี 
- ไม่มีบา้นหรือท่ีดินเป็นของตนเอง 
- ไม่มีรถยนต ์หรือบตัรเครดิต 
- มีทรัพยสิ์นทางการเงิน (เงินฝากธนาคาร สลากออมสิน ฯลฯ) ไม่เกิน 100,000 บาท 
มารดาประชารัฐ ลงทะเบียนเม่ือไหร่ 
ตอ้งบอกวา่โครงการมารดาประชารัฐ ยงัไม่เร่ิมโครงการและยงัไม่เปิดใหล้งทะเบียน แต่ก าหนดการวางไวว้า่ จะเป็นช่วง

เดือนมกราคม - กุมภาพนัธ์ 2563 น้ี จะเปิดให้มีการลงทะเบียน แต่เล่ือนโครงการออกไปเน่ืองจากเกิดการติดเช้ือ COVID-19 
แพร่ระบาดทัว่โลก [8] 
 หลกัฐานเชิงประจกัษ์ จากกระทรวงสาธารณสุขในแผนพฒันาสุขภาพแห่งชาต ิฉบับที ่12 (2560-2564) [7] 

ประเทศไทยเร่ิมมีการน านโยบายวางแผนครอบครัวแห่งชาติมาใช ้ในปี พ.ศ. 2513 ซ่ึงขณะนั้นประเทศเรามีประชากร
รวมอยูท่ี่จ  านวนประมาณ 37 ลา้นคนและการใชน้โยบายเชิงรุกท าใหท้ารกเกิดใหม่ไดเ้ร่ิมลดลงอยา่งมีนยัส าคญั ทั้งน้ีมีหลายปัจจยั
นอกเหนือจากผลพวงของการคุมก าเนิด กล่าวคือ 1) ครอบครัวไทยในปัจจุบนัไม่มีบุตรดว้ยความตั้งใจ หรือท่ีมีค ายอ่วา่ “DINK” 
(Double Income No Kids) 2) หญิงไทยมีความรู้ความสามารถท่ีดูแลตวัเองไดแ้ละไม่ตอ้งการมีครอบครัว และ 3) ดว้ยสภาพทาง
เศรษฐกิจและปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีไม่อ านวย  อย่างไรก็ตามในมุมกลบักนันั้นประเทศก็ยงัมีปัญหาการตั้งครรภ์วยัรุ่นท่ีส่งผลกระทบ
ตามมาต่อคุณภาพในการด ารงชีวติและโครงสร้างของสงัคมอีกดว้ย ในปี พ.ศ.2563 จะมีวยัเด็กนอ้ยกวา่ 15 ปี ถึง 11.2 ลา้นคน และ
ปี 2583 มี 8.4 ลา้นคน จ านวนเด็กท่ีมากมายท าใหรั้ฐตอ้งจดันโยบายเพื่อใหเ้ด็กเจริญเติบโตอยา่งมีคุณภาพ นโยบายมารดาประชารัฐ 
จึงเป็นส่ิงท่ีดี ท่ีทุกรัฐบาลควรประกาศเป็นนโยบายสาธารณะ เพ่ือใหเ้กิดความเจริญรุ่งเรืองดา้นก าลงัคนแก่ประชาชาติต่อไป [9] 
ดงัตารางท่ี 1  
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ตารางที ่1 แสดงการคาดการณ์โครงสร้างประชากรไทย 

คาดการณ์โครงสร้างประชากรไทย พ.ศ. 2583 

 ปี 2563 (ล้านคน) ปี 2583 (ล้านคน) 
วยัเด็ก นอ้ยกวา่ 15 ปี 11.2 8.4 
วยัแรงงาน 15-59 ปี 64.43 20.42 
สูงวยั มากกวา่ 60 ปี 12 36.5 

ประชากรไทยในอกี 20 ปีข้างหน้า 

 ปี 2563 (ล้านคน) ปี 2583 (ล้านคน) 
ประชากรไทย 66.50 65.40 
วยัแรงงาน 43.26 36.50 
ผูสู้งอาย ุ 12 20.42 
วยัเด็ก 11.20 8.40 

ประชากรไทยในอกี 20 ปีข้างหน้า 

อายุเฉลีย่ ปี 2563 (ปี) ปี 2583 (ปี) 
ผูห้ญิง 80.4 83.2 
ผูช้าย 73.2 76.8 

ประชากรไทยในอกี 20 ปีข้างหน้า 

อตัราส่วน ปี 2563 ปี 2583 
วยัแรงงาน : ผูสู้งอาย ุ 3.6 : 1 1.8 : 1 

 

 ปัญหาสุขภาพเดก็ไทย 
กลุ่มเด็กวยัเรียนมีปัญหาด้านความสามารถทางเชาว์ปัญหา (IQ) และความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ต ่ากว่าค่ากลาง

มาตรฐานสากล [10] 
จากผลการส ารวจระดบัสติปัญญาในเด็กไทยอาย ุ6 - 15 ปี ทัว่ประเทศของกรมสุขภาพจิต พ.ศ. 2559 พบวา่ เด็กไทยมี IQ 

เฉล่ีย 93.10 ซ่ึงต ่ากว่าค่ากลางมาตรฐานสากล (IQ เท่ากบั 100) ขณะท่ีมีคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ปี พ.ศ. 2554 
มีคะแนนเฉล่ีย 45.12 ซ่ึงต ่ากวา่เกณฑป์กติท่ี 50-100 คะแนน เน่ืองจากปัญหาโภชนาการของแม่และเด็ก ปัจจยัทางเศรษฐกิจและ
สงัคม การดูแลของครอบครัว 

ระดบัไอคิวน้ีต ่ากวา่ประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เช่น สิงคโปร์ ญ่ีปุ่น ฮ่องกง เกาหลีและมาเลเซีย 
จากปัญหาสุขภาพของเด็กไทย พรรคการเมืองทุกพรรค รัฐบาลทุกรัฐบาล ตระหนกัถึงความส าคญัต่อเยาวชน จึงพยายามท่ีจะจดัท า
นโยบายสาธารณะ โดยมีเป้าหมายเพ่ือพฒันาเด็กไทยให้มีคุณภาพเติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีจะเป็นกลไกส าคญัในการขบัเคล่ือน และ
พฒันาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง 
 เทคโนโลย ี

นโยบายท่ีถูกก าหนดได้ออกแบบมาตรการเสริมด้านเทคโนโลยีไวอ้ย่างสมบูรณ์ โอกาสท่ีนโยบายนั้นจะประสบ
ผลส าเร็จในการน าไปปฏิบติัจะยิง่มีสูงข้ึน [7] 

เทคโนโลย ีหมายถึง อุปกรณ์ ระเบียบ แนวทางการปฏิบติั คู่มือ การฝึกอบรม และการใหค้  าแนะน าทางวิชาการโดยนโยบาย
โครงการมารดาประชารัฐ จุดประสงคส์ าคญัคือ เพ่ือใหเ้ด็กเกิดมาอยา่งมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพชีวติท่ีดี ดงันั้นโครงการมารดา
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ประชารัฐจะตอ้งมีคู่มือ มีแนวทางการปฏิบติั มีการฝึกอบรมเก่ียวกบัการตั้งครรภ์ การคลอดบุตร การเล้ียงดูทารกและเด็ก และ
อาหารท่ีมีประโยชน์ในผูห้ญิงตั้งครรภ์ เพ่ือให้ทารกเกิดมาแข็งแรง สมบูรณ์ มีประสิทธิภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดี ตามเป้าหมาย  
ดงันั้นรัฐบาลจึงมอบใหก้ระทรวงสาธารณสุขเป็นผูรั้บผิดชอบโครงการมารดาประชารัฐ และน านโยบายออกมาเพ่ือน าไปปฏิบติั
โดยมุ่งหวงัว่าจะเปิดโครงการในเดือนกุมภาพนัธ์ 2563 แต่เม่ือเกิดสถานการณ์ COVID-19 โครงการน้ีจึงถูกระงับเพื่อใช้
งบประมาณในการรักษาป้องกนั COVID-19 
 พลงัการบังคบัใช้ 

พลงัการบงัคบัใชข้องนโยบายมีผลต่อความส าเร็จของนโยบาย  การก าหนดนโยบายจึงจ าเป็นตอ้งมีการออกแบบพลงั
การบงัคบัใชใ้หเ้หมาะสมและเอ้ือต่อความส าเร็จของนโยบายอยา่งย ัง่ยนื [1] 

พฤติกรรมของมนุษย ์ แบ่งเป็น  4  ประเภท [1] 
1. ตั้งใจท าตาม  ท าไดส้ าเร็จ 
2. ตั้งใจท าตาม ท าไม่ส าเร็จ 
3. ตั้งใจเบ้ียว เบ้ียวส าเร็จ 
4. ตั้งใจเบ้ียว แต่ไม่ส าเร็จ 
ดงันั้นการจะท าใหม้ารดาผูต้ ั้งครรภท์ าร่างกายและจิตใจใหส้มบูรณ์และมีประสิทธิภาพ ตอ้งใหม้ารดามีพฤติกรรมท่ี 1 คือ  

ตั้งใจท าตาม ท าไดส้ าเร็จ  
การออกแบบนโยบายโดยมีเพียงบทก าหนดโทษเป็นกลไกบงัคบัใชม้กัจะไดผ้ลมากนอ้ยต่างกนัในแต่ละสังคมท่ีมีระดบั

ความเจริญแตกต่างกนั  พลงัการบงัคบัใชท่ี้สามารถเสริมเขา้มาจะเป็นรูปของการใหร้างวลั การใหค้วามรู้แก่ผูเ้ก่ียวขอ้งและผูป้ฏิบติั
เพื่อใหมี้การยนิยอมท าตามซ่ึงถือวา่เป็นการจูงใจทางบวก  และหากสามารถพฒันาพลงัการบงัคบัใชใ้หก้ลายเป็นวฒันธรรมวถีิชีวิต  
ความศรัทธา และเป็นอุดมการณ์นโยบายนั้นจะประสบความส าเร็จในการน าไปปฏิบติัอย่างย ัง่ยืน ถา้การปฏิบติัตามของมารดา
ตั้งครรภด์ว้ยความเช่ือศรัทธา เช่น การรับประทานอาหารใหค้รบห้าหมู่ การรับประทานอาหารท่ีมีธาตุเหล็ก และไอโอดีน มีแคลเซียม  
มีโปรตีนเพียงพอ  จะท าใหท้ารกและเด็กเจริญเติบโตอยา่งมีคุณภาพดี  มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ 
 

บทสรุป 

ส าหรับนโยบายสาธารณะ นโยบายมารดาประชารัฐเป็นหน่ึงในมาตรการเร่งด่วน โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ 
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม (ขณะนั้น) ไดร้ะบุวา่ ก าลงัศึกษาในรายละเอียดของโครงการ
น้ี คาดวา่จะเร่ิมตน้ไดใ้นเดือนมกราคม 2563 อยา่งไรก็ดีขณะน้ีนโยบายมารดาประชารัฐก็ยงัคงไม่สามารถด าเนินการไดอ้ยา่งเป็น
รูปธรรม เน่ืองจากปัจจยัท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือประเทศตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ    
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าใหห้ลายโครงการ ตอ้งหยดุชะงกัอยา่งไม่มีก าหนด จึงเป็นผลใหก้ารน านโยบายมารดาประชา
รัฐของรัฐบาลไปสู่การปฏิบติัจริงนั้นเป็นเร่ืองท่ีเป็นไปไดย้าก แต่ผูเ้ขียนก็ยงัมองโลกในแง่ดีว่า หากประเทศไทยและทั่วโลก
สามารถผา่นวกิฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการฟ้ืนฟสูภาวะเศรษฐกิจมีแนวโนม้
ดีข้ึน การน านโยบายท่ีดีอยา่ง “มารดาประชารัฐ” มาด าเนินการใหม่และปฏิบติัใหเ้ป็นรูปธรรม จึงเป็นเร่ืองท่ีรัฐบาลควรหยบิยกข้ึน
มาพิจารณาเป็นล าดบัแรก เพราะโครงการน้ีประชาชนเป็นผูไ้ดป้ระโยชน์อยา่งแทจ้ริง เน่ืองจากนโยบายสาธารณะ เป็นเคร่ืองมือ
ของรัฐบาลท่ีใชใ้นการบริหารแผนงาน โครงการต่าง ๆ ในการน าพาประเทศไปสู่การพฒันาทั้งในดา้นเศรษฐกิจ การเมือง สังคม
และทุนมนุษย ์อยา่งมีเป้าหมายให้บรรลุตามวตัถุประสงคสู์งสุดของประเทศ ท่ีสามารถป้องกนั  ความเส่ียงและขจดัปัญหาความ
ยุง่ยากท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดใ้นอนาคต และหากเห็นวา่แผนงานเหล่านั้นไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีก าหนดเอาไว ้
ตั้งแต่ตน้ควรมีการทบทวนและปรับปรุงแผนใหเ้หมาะสมต่อไป 
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[9] ไทยโพสต์ .  สั งคมสูงว ัย สู่อนาคตประเทศไทย.  ) . [อิน เทอร์ เน็ต ] .  2562 [เข้าถึ ง เ ม่ือ  9 ตุลาคม  2563]. เข้าถึ งได้จาก : 

https://www.thaipost.net/ main/detail/70965?read_meta 
[10] กระทรวงสาธารณสุข. เช่ือมัน่เดก็ไทย...ไอคิวดี อีคิวเด่น “การส ารวจสถานการณ์ระดบัสติปัญญา (IQ) และความฉลาดทางอารมณ์ 

(EQ) ในเด็กไทยระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 พ.ศ.2559”; 2559 ).[อินเทอร์เน็ต].2560เขา้ถึงเม่ือ 9 ตุลาคม 2563].  เขา้ถึงไดจ้าก 
https://doc.dmh.go.th/report/compare/iqeq.pdf 

 



ค ำแนะน ำ 
 

กำรส่งบทควำมต้นฉบับเพ่ือกำรตีพมิพ์ 
ของวำรสำรวชิำกำรมหำวิทยำลยัรำชภัฏเพชรบุรี 

 

วารสารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี  เป็นวารสารดา้นมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ท่ีบทความ   ท่ีจะไดรั้บการ
เผยแพร่ต้องได้รับการประเมินคุณภาพโดยผู ้ทรงคุณวุฒิ  (peer review) ในสาขาวิชานั้ นๆ  อย่างน้อย 3 ท่านต่อ  
1 บทความในรูปแบบผู ้พิจารณาไม่ทราบช่ือผู ้แต่ง และ ผู ้แต่งไม่ทราบช่ือผู ้พิจารณา (Double-blind peer review)  
โดยบทความวิจยัท่ีไดรั้บการพิจารณาตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ถือเป็นกรรมสิทธ์ิ 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ห้ามน าข้อความทั้ งหมดหรือบางส่วนไปพิมพ์ซ ้ า  เว ้นแต่จะได้รับอนุญาต 
จากมหาวิทยาลัยเป็นลายลักษณ์อักษร หรือมีการอ้างอิงอย่างเหมาะสม โดยเน้ือหาต้นฉบับท่ีปรากฏในวารสารฯ  
เป็นความรับผิดชอบของผูนิ้พนธ์บทความหรือนักวิจัยผูเ้ขียนบทความ ทั้ งน้ีไม่รวมความผิดพลาดอนัเกิดจากเทคนิค 
การพิมพก์องบรรณาธิการฯ  
 

วตัถุประสงค์และขอบเขตของวำรสำร 
วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรีเป็นวารสารกลุ่ม สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

เปิดรับบทความวิชาการ (review article) และบทความวิจัย (research article) ของทั้ งผูท้รงคุณวุฒิ นักวิชาการ อาจารย์ 

นกัศึกษา ตลอดจนผูท่ี้มีประสบการณ์หรือมุมมองทางดา้นงานวิชาการดา้นมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์แบบบูรณาการท่ี

ส่งผลกระทบต่อการพฒันาองคค์วามรู้ พฒันาสงัคมและประเทศชาติอยา่งกวา้งขวาง โดยบทความดงักล่าวตอ้งน าเสนอองค์

ความรู้หรือแนวคิดใหม่ท่ีไดม้าจากการศึกษาคน้ควา้ การวิจยัท่ีลุ่มลึก และไม่เคยถูกน าไปตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารหรือ

ส่ิงพิมพอ่ื์นในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงมาก่อน  
 

ก ำหนดพมิพ์เผยแพร่ 
วารสารมีก าหนดพิมพเ์ผยแพร่ปีละ  3 ฉบบั ดงัน้ี   
ฉบบัท่ี  1  เดือนมกราคม – เมษายน   

ฉบบัท่ี  2  เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 

ฉบบัท่ี 3   เดือนกนัยายน – ธนัวาคม 
 

ข้อก ำหนดของบทควำมต้นฉบับ 
ตน้ฉบบัตอ้งพิมพด์ว้ยโปรแกรมไมโครซอฟตเ์วิร์ด (Microsoft Word) เวอร์ชัน่ 2003 หรือ 2007 หนา้กระดาษ A4 

ความยาวไม่เกิน 8-10 หนา้กระดาษ รวมตาราง รูปภาพ และเอกสารอา้งอิง ดา้นบนและดา้นในเวน้ห่างจากขอบกระดาษ 2.7 
เซนติเมตร ด้านล่างและด้านนอกเวน้ห่างจากขอบกระดาษ 1.5 เซนติเมตร มีเลขหน้าก ากับทุกหน้า ท่ีด้านบนขวา 
ของเอกสาร  บทความตอ้งมีลกัษณะดงัน้ี 

 ช่ือเร่ืองภาษาไทย  พิมพด์ว้ยตวัอกัษร Angsana New ตวัหนาขนาด 20 pt จดักลางหนา้ 
 ช่ือเร่ืองภาษาองักฤษ พิมพด์ว้ยตวัอกัษร Angsana New ขนาด 20 pt จดักลางหนา้ 
 ช่ือผูเ้ขียนภาษาไทย พิมพ์ด้วย Angsana New ตวัปกติ ขนาด 16 pt จัดกลางหน้า เวน้ห่างจากช่ือเร่ือง

ภาษาองักฤษ  1  บรรทดั 



 
 

 ช่ือผูเ้ขียนภาษาองักฤษ  พิมพด์ว้ย Angsana New ตวัปกติ ขนาด 16 pt จดักลางหนา้ เวน้ห่างจากผูเ้ขียน
ภาษาไทย  1  บรรทดั 

 หน่วยงาน สถานท่ีท างาน หรืออีเมลข์องผูเ้ขียนพิมพด์ว้ย Angsana New  ตวัปกติ ขนาด 16 pt จดักลางหนา้ 
 บทคดัย่อ พิมพ์ด้วย Angsana New ตวัหนา ขนาด 16 pt เน้ือหาในบทคดัย่อ พิมพ์ด้วย Angsana New  

ตวัปกติ ขนาด 14 pt ความยาวไม่เกิน 300 ค า ซ่ึงควรประกอบดว้ยรายละเอียดโดยสรุปของวตัถุประสงคก์ารวิจยั ระเบียบ
วธีิการวจิยัและผลของการวจิยัเป็นตน้  
  ค ำส ำคัญ 3-5 ค า พิมพ์ด้วย Angsana New  ตวัปกติ ขนาด 14 pt ไม่ตอ้งคัน่ด้วยเคร่ืองหมาย comma  
โดยเวน้ห่างจากบทคดัยอ่ 1 บรรทดั 

 Abstract พิมพ์ด้วย Angsana New ตัวหนา ขนาด 16  pt เน้ือหาใน Abstract พิมพ์ด้วย Angsana New  
ตวัปกติ ขนาด 14 pt ท่ีมีเน้ือหาสอดคลอ้งกบับทคดัยอ่และการเขียนถูกตอ้งตามหลกัไวยากรณ์ดา้นภาษา   

 Keywords มี 3-5 ค า พิมพด์ว้ย Angsana New ตวัปกติ ขนาด 14 pt เวน้ห่างจาก abstract 1 บรรทดั  
 บทความภาษาไทยและภาษาองักฤษ ให้เรียงล าดบัเหมือนกนัดงัน้ี คือ ช่ือเร่ือง, ช่ือผูเ้ขียน, หน่วยงาน, 

บทคดัยอ่, ค าส าคญั, Abstract และ Keywords จากนั้นจึงตามดว้ยเน้ือเร่ือง 
 เน้ือเร่ืองภาษาไทย พิมพด์ว้ย Angsana New ตวัปกติ ขนาด 14 pt จดักระจายแบบไทย และจดัเป็นแบบ 1 

คอลมัน์ 
 เน้ือเร่ืองภาษาองักฤษ พิมพด์ว้ย Angsana New ตวัปกติ ขนาด 14 pt จดักระจายแบบไทย และจดัเป็น

แบบคอลมัน์ 1 คอลมัน์  
 ตารางและภาพประกอบ  

ตำรำง  
ให้ระบุช่ือตารางท่ีกระชบัและส่ือถึงเน้ือหาในตารางโดยพิมพเ์หนือตาราง (ชิดซ้าย) และเรียงล าดบัตารางดว้ย

ตวัเลขอารบิคจากนอ้ยไปมากตามล าดบั (ตารางท่ี 1 ตารางท่ี 2, Table 1, Table 2) ซ่ึงในตารางอาจใชต้วัยอ่ไดแ้ต่ตอ้งอธิบาย
เพ่ิมเติมใตต้ารางแบบเชิงอรรถ (footnote) ให้ชดัเจน  หากจ าเป็นตอ้งระบุท่ีมาของตารางให้ระบุในรูปแบบของการอา้งอิง
แทรกในเน้ือหา (ดูหลกัการเขียนอา้งอิงแทรกในเน้ือหา)   

ภำพประกอบ 
ให้ระบุช่ือภาพประกอบให้ระบุท่ีมาไวใ้ตรู้ปภาพ (จดักลาง) กรณีท่ีมีรูปภาพหลายภาพ ให้ระบุล าดบัของรูปภาพ 

(รูปท่ี 1 รูปท่ี 2, Figure 1 , Figure 2) หากจ าเป็นตอ้งระบุท่ีมาของรูปภาพให้ระบุในรูปแบบของการอา้งอิงแทรกในเน้ือหา 
(ดูหลกัการเขียนอา้งอิงแทรกในเน้ือหา) และหากเป็นรูปภาพท่ีผูเ้ขียนจดัท าหรือถ่ายรูปนั้นเองใหร้ะบุหลงัจากช่ือภาพหรือ
ค าอธิบายใตภ้าพดว้ยขอ้ความดงัน้ี “(ภาพถ่ายโดยผูว้ิจยั)” แนบไฟลภ์าพประกอบท่ีใชใ้นบทความโดยบนัทึกแต่ละไฟลใ์น
รูปแบบ .JPG หรือ .PNG หรือ .PDF ภาพตอ้งคมชดัและมีขนาดท่ีสามารถเห็นรายละเอียดไดอ้ยา่งครบถว้น 

 เอกสารอา้งอิง  ให้เรียงเอกสารท่ีใช้อ้างอิงทั้ งหมดตามล าดับตัวอกัษรตวัแรกของรายการท่ีอ้างอิง   
โดยยดึวธีิการเรียงตามพจนานุกรม  และใชว้ธีิการอา้งอิงรูปแบบแวนคูเวอร์ (Vancouver) 

 

 



 
 

กำรเขียนเอกสำรอ้ำงองิ 
 เอกสารอา้งอิงทุกฉบบัตอ้งมีการอา้งหรือถูกกล่าวในบทความ  การเขียนเอกสารอา้งอิงใช้รูปแบบแวนคูเวอร์ 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. กำรอ้ำงองิแทรกในเน้ือเร่ือง 
 เม่ือส้ินสุดขอ้ความท่ีตอ้งการอา้งอิง  ใส่หมายเลขอา้งอิงไวใ้นวงเล็บใหญ่  โดยใชเ้ลขอารบิค เช่น [1] หรือ [1, 5] 
หรือ [1-3] 

2. กำรอ้ำงองิท้ำยบทควำม 
 2.1 วำรสำร   
 ช่ือผูเ้ขียน.  ช่ือเร่ือง. ช่ือวารสาร ปีท่ีพิมพ;์ เล่มท่ี:หนา้แรก-หนา้สุดทา้ย.  เช่น 
  [1] นวลจันทร์ วนัเพ็ญผ่อง. การบูรณาการขอ้มูลประชากร. วารสารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 
2554;3:20-29. 
 [2] จิราภรณ์ จนัทร์จร. การใชโ้ประแกรม EndNote: จดัการเอกสารอา้งอิงทางการแพทย.์ จุฬาลงกรณ์
เวชสาร 2551; 52:241-53.  

 [3] Kane RA, Kane RL. Effect of genetic for risk of Alzheimer’s disease. N Engl J Med 2009;361:298-9.  
  หากเป็นภาษาองักฤษใหใ้ชช่ื้อสกลุก่อน  ตามดว้ยอกัษรยอ่ตวัหนา้ตวัเดียวของช่ือตวัและช่ือรอง กรณีมีผู ้
นิพนธ์มากกว่า 6 คน ให้ใส่ ช่ือเพียง 6 คนแรก และคั่นด้วยเคร่ืองหมายจุลภาค (comma-,) แล้วตามด้วย et al.  
(ในภาษาองักฤษ) หรือ และคณะ (ในภาษาไทย).  
 [1] Mitchell SL, Teno JM, Kiely DK, Shaffer ML, Jone RN, Prigerson HG, et al. The clinical course 
of advanced dementia. N Engl J Med 2009; 361:1529-38.  
 [2] จริยา เลิศอรรฆยมณี, เอมอร รักษมณี, อนุพนัธ์ ตนัติวงศ์, กรุณา บุญสุข, อิงอร นิลประดบั, พุฒฑิ
พรรณี วรกิจโภคาทร, และคณะ. ความเส่ียงและประสิทธิผลของการผ่าตัดต่อมลูกหมาก. จดหมายเหตุทางแพทย์ 
2545;85:1288-95. 
 2.2 วทิยำนิพนธ์   
  ช่ือผูเ้ขียน. ช่ือเร่ือง [ประเภท/ระดบัปริญญา). เมืองท่ีพิมพ:์ มหาวทิยาลยั; ปีท่ีไดป้ริญญา. เช่น 
  [1] เข็มทอง ศิริแสงเลิศ. การวิเคราะห์ระบบประกนัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
กรุงเทพมหานคร [ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต]. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั; 2540. 
  [ 2 ]  Kaplan SJ. Post-hospital home health care: the elderly’s access and utilization [dissertation]. St. 
Louis, MO: Washington University; 1995.  
 2.3 หนังสือ   
  ช่ือผูเ้ขียน.  ช่ือหนงัสือ.  คร้ังท่ีพิมพ.์ เมืองท่ีพิมพ:์ ส านกัพิมพ;์ ปีท่ีพิมพ.์ เช่น 
  [1] น ้ าทิพย์ วิภาวิน และนงเยาว์ เปรมกมลเนตร. นวัตกรรมห้องสมุดและการจัดการความรู้.  
พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ: ซีเอที โซลูชัน่; 2551. 
  [2] Janeway CA, Travers P, Walport M, Shlomchick M. Immunobiology. 5th ed. New York: Garland 
Publishing; 2001.  
   



 
 

หนงัสือท่ีผูแ้ต่งเป็นบรรณาธิการหรือผูร้วบรวม 
  [3] ภานุมาศ ทกัษณา, บรรณาธิการ.  รอยยิม้ของในหลวง.  พิมพค์ร้ังท่ี 2. ล าพนู: ณฐัพลการพิมพ;์ 2553.  
  [ 4 ]  Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health care for elderly people. New York: Churchill 
Livingstone; 1996.  
 2.4 อนิเทอร์เน็ต   
  ช่ือผูเ้ขียน.  ช่ือเร่ือง.  [ประเภทของส่ือ/วสัดุ].  ปีท่ีพิมพ ์[เขา้ถึงเม่ือ ปี เดือน วนัท่ี]. เขา้ถึงไดจ้าก URL 
address เช่น 
  [1] จิราภรณ์ จนัทรจร. การเขียนรายงานการอา้งอิงในเอกสารวิชาการทางการแพทย.์ [อินเทอร์เน็ต]. 
กรุง เทพฯ: คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; 2551[ เข้าถึงเ ม่ือ 18  ตุลาคม 2554] . เข้า ถึงได้จาก: 
http://lib.med.psu.ac.th/libmed2557/images/Libservice/van1nov1.pdf 
  [2] Greenly W, Sandeman-Craik C, Otero Y, and Streit J. Case Study: Contextual Search for Volkswagen 
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