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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผสมผสาน

เทคโนโลยีตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์และการเรียนรู้แบบผสมผสานส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและ 2) ประเมิน
คุณภาพของหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น ซึ่งเป็นการวิจัยและพัฒนา  มีระยะเวลาในการทดลองใช้หลักสูตรที่พัฒนาขึ้น 6 สัปดาห์ 24 ชั่วโมง ซึ่งมี
นักศึกษากลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ านวน 35 คน 
ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบ แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้  แบบประเมินการน า
แผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ และแบบประเมินการวิเคราะห์และปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้  โดยการหาค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และทดสอบที  

ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้   
1. หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมีหลักการ 4 ประการ คือ 1) หลักการการเรียนรู้ตามต้องการ 2) หลักการการสร้างความรู้ด้วยตนเอง  

3) หลักการส่งเสริมการน าความรู้ไปใช้ 4) หลักการก ากับติดตามและการให้ข้อมูลย้อนกลับ มีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน เนื้อหาที่ใช้มีดังนี้ 1) การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน 2) การเลือกใช้เทคโนโลยี google for 
education apps 3) เทคนิคการสอน 4) ทักษะการสอน 5) การจัดการชั้นเรียน โดยมีขั้นตอนที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 4 ขั้นตอน  
1) ขั้นประสบการณ์เชิงรูปธรรม 2) ขั้นการสังเกตอย่างไตร่ตรอง 3) ขั้นสรุปเป็นหลักการนามธรรม และ 4) ขั้นการทดลองปฏิบัติ การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ใช้แบบทดสอบ แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินการน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ และแบบประเมินการ
วิเคราะห์และปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 

2. นักศึกษากลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผสมผสานเทคโนโลยีหลังใช้
หลักสูตรสูงกว่าก่อนใช้หลักสูตรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

3. นักศึกษามีพัฒนาการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในการประเมินครั้งที ่3 นักศึกษามีความสามารถอยู่ในคุณภาพระดับพอใช้จ านวน 2 คน 
ระดับดีจ านวน 13 คน และระดับดีมากจ านวน 20 คน 
  
ค าส าคัญ : การพัฒนาหลักสูตร การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ การเรียนรู้แบบผสมผสาน 
 

Abstract  
The purposes of this study were to:1) develop of curriculum to enhance ability in designing instruction activities 

that integrate technology based on experiential learning and blended learning for undergraduate students and assess the 
effectiveness of the developed curriculum. This study is research and development. Which took place over a period of 6 
weeks, 24 hours. The sample group obtained through purposive sampling consisted of 35 undergraduate students who 
were studying in 3rd year students, 1st term, academic year 2021, Mathematics program Phetchaburi Rajabhat university. 
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The instruments for data collection and analysis of the effectiveness of the program were the tests, the lesson plan 
evaluation forms, the teaching evaluation forms, and analyzing and redesigning lesson plan forms. The data was analyzed 
by using frequency, arithmetic mean, standard deviation, and paired sample t – test. 

The results showed that 
1. Curriculum to enhance ability in designing instruction that integrate technology based on experiential learning 

and blended learning for undergraduate students based on 4 principles; 1) on-demand learning principles 2) principles of 
self-knowledge creation 3) principles for promoting the use of knowledge, and 4) principles of monitoring and feedback. 
The curriculum aimed to enhance ability in designing instruction activities that integrate technology. The curriculum 
consisted of 5 contents as follows; 1) design teaching and learning activities 2) the use of technology google for education 
apps 3) teaching techniques 4) teaching skills, and 5) class management. The procedure of the program composed of 4 
stages were; 1) concrete experience 2) reflective observation 3) summarized as an abstract principle, and 4) practical 
experiment. Measurement and evaluation were using tests, lesson plan evaluation forms, teaching evaluation forms and 
analyzing, and redesigning lesson plan forms. 

2. The undergraduate students in sample group has the mean score of ability in designing instruction that 
integrate technology after based on the curriculum was higher than before using the curriculum at .05 level of significance.  

3. The undergraduate students have continuously developed their ability in designing instruction that integrate 
technology. In the third assessment, there were 2 students with fair quality, 13 students with good quality and 20 at very 
good level. 

 
Keywords : Development of Curriculum, Designing Instruction Activities, Experiential Learning, Blended Learning 
 
 

บทน า   
คุณภาพของผู้เรียนเป็นผลที่เกิดจากคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนของครู  คุณภาพของการจัดการเรียนการสอนมา

จากความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนและการน าแผนการเรียนการสอนที่ออกแบบไว้ดีแล้วไปใช้กับผู้เรียน  การจัดการ
เรียนการสอนโดยมุ่งหวังผลการเรียนรู้ จึงมิใช่สิ่งที่เกิดขึ้นตามยถากรรมหรือโดยบังเอิญ แต่ต้องอาศัยการออกแบบการเรียนการสอน
เป็นอย่างดี การออกแบบการเรียนการสอนจึงเป็นสมรรถภาพที่ส าคัญของผู้ประกอบวิชาชีพครู  [1] และในขณะที่ แนวคิดการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เช่น การใช้เทคโนโลยีเพื่อเสริมการสอน การใช้เทคโนโลยีเพื่อเติมเต็มการสอน และการ
ใช้เทคโนโลยีเพื่อแทนที่ชั้นเรียนปกติกลายเป็นระบบการเรียนการสอนทางไกล  ซึ่งเทคโนโลยีช่วยให้ผู้เรียนเรียนได้ดีขึ้น เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน และนอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมผู้เรียนให้มีความพร้อมในการอยู่ในสังคมยุคใหม่ ซึ่งจาก
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ไว้ในหมวด 9 [2] สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายของการศึกษาของไทยในอนาคตที่ยังคงต้องมุ่งเน้นที่คุณภาพด้านวิชาการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี   

ในการผลิตครู ภาพที่ต้องการเห็น คือ การสร้าง “ครูในศตวรรษที่ 21” ให้มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความรู้ในเรื่องที่สอน 
มีเทคนิคการสอนดี ถ่ายทอดให้เข้าใจง่าย มีความรู้ด้าน ICT มีบุคลิกภาพดี และสิ่งส าคัญคือมีทักษะการพูดที่ดี สามารถสื่อสารและ 
จูงใจนักเรียนได้ด้วย อันเป็นทักษะส าคัญส าหรับยุคปัจจุบัน [3] ดังนั้นนักศึกษาครูจะต้องประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่มาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนทั้งความรู้ทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้  กอปรกับนักศึกษาครู
จ าเป็นต้องมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะด้านการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
และทักษะด้านการท างาน [4] ซึ่งเป็นสมรรถนะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 อันเป็นปัจจัยส าคัญอันท าให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จ
ในการใช้ชีวิตในสังคม มีการเรียนรู้และท างานได้ในยุคเทคโนโลยีระบบดิจิทัล  
 จากการศึกษาและสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องพบว่า การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนต้องมี
หลักพื้นฐานที่ผู้ออกแบบการเรียนการสอนควรค านึงถึง เช่น การรู้จักประยุกต์ใช้หลักการเรียนการสอน สื่อการสอนที่หลากหลาย 
เพื่อช่วยให้การออกแบบการเรียนการสอนมีคุณภาพ [5] ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นว่าในการออกแบบการเรียนการสอนนั้น นักศึกษา
ต้องมีประสบการณ์ในเรื่องของการออกแบบการเรียนการสอนก่อน และจึงน าไปทดลองหรือประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ  
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ ที่เป็นการด าเนินการอันจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมาย
โดยให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ในเรื่องที่เรียนรู้ก่อน และให้ผู้เรียนสังเกต ทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้น และน าสิ่งที่เกิด
ขึ้นมาคิดพิจารณาไตร่ตรองร่วมกันจนกระทั่งผู้เรียนสามารถสร้างความคิดรวบยอดในเรื่องที่เรียนรู้ แล้วจึงน าความคิดเหล่านั้น 
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ไปทดลองหรือประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ ๆ ต่อไป [6] นอกจากนี้ จากสถานการณ์โควิด-19 ควรเปลี่ยนให้ทุก ๆ ที่กลายเป็น
โรงเรียน ความท้าทายในการเปลี่ยนครั้งนี้ไม่ใช่แค่การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์โควิด-19 เท่านั้น แต่ควรเป็นการ 
“เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส” ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ดีกว่าเดิม ดังนั้นมาตรการการเรียนรู้ของไทยจึงไม่ควรปรับ
แค่กระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียน แต่ต้องปรับใหญ่ทั้งระบบการเรียนรู้ที่ต้องสอดคล้องกันและเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ของเด็ก [7]  
ซึ่งจากการศึกษาแนวคิดทางด้านการจัดการเรียนรู้  ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะน าแนวคิดการเรียนแบบผสมผสานมาใช้ร่วมกับการเรียน
การสอนแบบเน้นประสบการณ์ เนื่องจากการเรียนการสอนแบบผสมผสานนั้นจะท าให้นักศึกษาได้ประสบการณ์ในการออกแบบ 
การเรียนการสอนที่ผสมผสานเทคโนโลยีทั้งในห้องเรียนออนไลน์ถ่ายทอดสดและการเรียนผ่านบทเรียนออนไลน์ด้วยตนเอง 
 หลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผสมผสานเทคโนโลยีตามแนวคิดการเรียนรู้
แบบเน้นประสบการณ์และการเรียนรู้แบบผสมผสานส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะท าให้นักศึกษาครู
ในฐานะครูในอนาคตพร้อมปรับตัวและพัฒนาตนเองให้เท่าทันเทคโนโลยี  สามารถน าเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
เรียนการสอน ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ผสมผสานเทคโนโลยีตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์และการเรียนรู้แบบผสมผสานส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีเพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนที่ผสมผสานเทคโนโลยี และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การเรียนและการท างาน พร้อมท้ังสามารถน าไปแนะน าหรือถ่ายทอดให้กับผู้อืน่ได้ 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผสมผสานเทคโนโลยี  

ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์และการเรียนรู้แบบผสมผสานส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
2. เพื่อประเมินคุณภาพของหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผสมผสาน

เทคโนโลยีตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์และการเรียนรู้แบบผสมผสานส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
     2.1 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผสมผสานเทคโนโลยีของนักศึกษาก่อน
และหลังการใช้หลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผสมผสานเทคโนโลยีตามแนวคิดการ
จัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์และการเรียนรู้แบบผสมผสานส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
     2.2 เพื่อศึกษาพัฒนาการของความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผสมผสานเทคโนโลยีของ
นักศึกษาระหว่างการใช้หลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผสมผสานเทคโนโลยี  
ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์และการเรียนรู้แบบผสมผสานส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
ขอบเขตการด าเนินงาน 

1. กลุ่มเป้าหมาย   
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและศึกษาศาสตรบัณฑิต  
2. กลุ่มตัวอย่าง 
ส่วนหนึ่งของกลุ่มเป้าหมายที่น ามาใช้ในการทดลอง  คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ านวน 35 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เนื่องจากการวิจัยนี้เป็นการวิจัย
และพัฒนา และการน าหลักสูตรที่พัฒนาไปทดลองนั้นก็เพื่อประเมินคุณภาพของหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น ดังนั้น เมื่อผู้วิจัยน าหลักสูตรไป
ใช้กับนักศึกษาแล้ว จะมีการประเมินเพื่อน าผลการประเมินที่สะท้อนถึงคุณภาพของหลักสูตรมาปรับปรุงให้ดีสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  

3. ตัวแปรที่ศึกษา ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
ตัวแปรจัดกระท าส าหรับการทดลอง ได้แก่ หลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่

ผสมผสานเทคโนโลยีตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์และการเรียนรู้แบบผสมผสานส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผสมผสานเทคโนโลยี 
3. ระยะเวลา 
ระยะเวลาในการทดลองใช้หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนี้  ด าเนินการทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 

ในรายวิชาการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห ์24 ชั่วโมง 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัยตรงกัน ผู้วิจัยจึงได้นิยามความหมายไว้  ดังนี้ 
การจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ หมายถึง การจัดการเรียนรู้จากประสบการณ์ 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นประสบการณ์

เชิงรูปธรรม (Concrete Experience-CE) 2) ขั้นการสังเกตอย่างไตร่ตรอง (Reflective Observation-RO) 3) ขั้นสรุปเป็นหลักการ
นามธรรม (Abstract Conceptualization-AC) และ 4) ขั้นการทดลองปฏิบัติ (Active Experimentation-AE)  

การเรียนรู้แบบผสมผสาน หมายถึง การเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้รับมวลประสบการณ์ทางการเรียนรู้ผ่านห้องเรียนออนไลน์
ถ่ายทอดสดและเรียนรู้อย่างเป็นอิสระผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยนักเรียนสามารถควบคุมตัวแปรทางการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ทั้งในด้านเวลา สถานที่ แนวทางการเรียนรู้และอัตราการเรียนรู้ของตนเอง อีกทั้งผู้เรียนจะมีปฏิสัมพันธ์และร่วมมือกัน 

ความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผสมผสานเทคโนโลยี หมายถึง การปฏิบัติของนักศึกษาครูใน
การออกแบบการเรียนการสอน ประกอบด้วยความสามารถ 3 ด้าน ได้แก่ 1) การวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผสมผสานเทคโนโลยี 
2) การน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ 3) การวิเคราะห์และปรับปรุงแผนกรจัดการเรียนรู้  ทั้งนี้สามารถวัดความสามารถในการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผสมผสานเทคโนโลยีได้จากเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ได้แก่ 1) แบบทดสอบ เรื่อง การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ผสมผสานเทคโนโลยี 2) แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 3) แบบประเมินการน าแผนการจัดการ
เรียนรู้ไปใช้ และ 4) แบบประเมินการวิเคราะห์และปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 

หลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผสมผสานเทคโนโลยีตามแนวคิดการจัด  
การเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์และการเรียนรู้แบบผสมผสานส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  มีจุดประสงค์ เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผสมผสานเทคโนโลยีของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ประกอบไปด้วย
ขั้นตอน 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นประสบการณ์เชิงรูปธรรม 2) ขั้นการสังเกตอย่างไตร่ตรอง 3) ขั้นสรุปเป็นหลักการนามธรรม และ  
4) ขั้นการทดลองปฏิบัติ ซึ่งจะด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านห้องเรียนออนไลน์ถ่ายทอดสดและการเรียนผ่านบทเรียน
ออนไลน์ด้วยตนเอง ซึ่งเนื้อหาที่ใช้ในหลักสูตรมีดังนี้ 1) หลักการเขียนวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 2) การออกแบบกิจกรรมการเรียน 
การสอน 3) หลักในการเลือกใช้และประโยชน์ของเทคโนโลยีในการเรียนการสอน 4) เทคโนโลยีที่เป็นแบบออนไลน์ 5) เทคโนโลยี 
ที่เป็นแบบออฟไลน์ 6) การเลือกใช้เทคโนโลยีในกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ (Online) และ แบบออฟไลน์ (Offline) 
ซึ่งการด าเนินการใช้หลักสูตรประกอบด้วย 2 ระยะ ได้แก่ ก่อนการใช้หลักสูตร และหลังการใช้หลักสูตร ใช้เวลาทั้งหมด 6 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง ตามกิจกรรมการเรียนการสอนของหลักสูตรและมีแนวทางเพื่อประเมินความสามารถในการออกแบบกิจกรรม
การเรียนการสอนที่ผสมผสานเทคโนโลยีของนักศึกษาก่อนและหลังเข้าร่วมหลักสูตร  โดยใช้ 1) แบบทดสอบ เรื่อง การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ผสมผสานเทคโนโลยี 2) แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ผสมผสานเทคโนโลยี  3) แบบประเมิน 
การน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ และ 4) แบบประเมินการวิเคราะห์การวิเคราะห์และปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี หมายถึง ผู้เรียนที่ศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและศึกษาศาสตรบัณฑิต 
 

วิธีด าเนินการ 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผสมผสาน
เทคโนโลยีตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์และการเรียนรู้แบบผสมผสานส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี   
เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการวิจัยไว้ดังนี้ คือ 

ระยะที ่1 การวิจัย (Research): การวิจัยเพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและศึกษาข้อมูลพื้นฐาน มีขั้นตอนดังนี้ 
1. ศึกษาคุณลักษณะของครูในศตวรรษที่ 21 ซึ่งพบว่า ครูในศตวรรษที่ 21 ต้องมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีใน 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 2. ประเมินความต้องการจ าเป็น จากนักศึกษาสายครูชั้นปีที่  3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  พบว่า ในส่วนของ 
การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผสมผสานเทคโนโลยี นักศึกษา มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี อธิบายไม่ได้ สามารถท าได้  
แต่ไม่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนได้ 

3. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร ความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ผสมผสานเทคโนโลยี ผู้วิจัยสรุปได้ว่า การปฏิบัติของนักศึกษาครูในการออกแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดเทคโนโลยี  
ประกอบด้วยความสามารถ ด้าน ได้แก่ 1) การวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผสมผสานเทคโนโลยี 2) การน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ 
3) การวิเคราะห์และปรับปรุงแผนกรจัดการเรียนรู้  ทั้งนี้สามารถวัดความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ผสมผสานเทคโนโลยีได้จากเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ได้แก ่1) แบบทดสอบ เรื่อง การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผสมผสาน
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เทคโนโลยี 2) แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ผสมผสานเทคโนโลยี  3) แบบประเมินการน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ และ  
4) แบบประเมินการวิเคราะห์การวิเคราะห์และปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
 4. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์และการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
ซึ่งผู้วิจัยสามารถสรุปสาระส าคัญของแนวคิดได้ ดังนี้ 
 สาระส าคัญของการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ 
 - ประสบการณ์เป็นแหล่งที่มาของการเรียนรู้และเป็นพื้นฐานส าคัญของการเกิดความคิด ความรู้ และการกระท าต่าง ๆ  
 - การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมในเรื่องที่เรียนรู้ ประสบด้วยตนเองท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด ี
 - การก ากับติดตามและได้รับข้อมูลย้อนกลับของการปฏิบัติงานเป็นส่วนประกอบส าคัญในการจัดการเรียนรู้แบบเน้น
ประสบการณ์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ และน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงตนเองและปรับปรุงงานให้
มีประสิทธิภาพ 
 - การสร้างความคิดรวบยอดด้วยตนเองจากประสบการณ์ และน าไปประยุกต์ใช้กับประสบการณ์ใหม่ ท าให้ผู้เรียนขยาย
ขอบเขตการเรียนรู้หรือปรับเปลี่ยนความคิดตามความเหมาะสม 
 สาระส าคัญของการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
 - การเรียนรู้แบบผสมผสาน เป็นการผสมผสานระหว่างการเรียนการสอนในห้องเรียนแบบพบกันในชั้นเรียนกับการเรียน
ด้วยตนเองจากเทคโนโลยีต่าง ๆ ในระบบออนไลน์เข้าด้วยกัน 
 - การเรียนรู้แบบผสมผสานเป็นแนวคิดที่น าเสนอเครื่องมือและวิธีที่หลากหลาย ท าให้การเรียนการสอนมีความยืดหยุ่น
สามารถปรับกลวิธีให้ตรงตามความต้องการมากขึ้นได้ส าหรับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่เฉพาะเจาะจงในแต่ละหัวข้อและยังสร้าง
ประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่แตกต่างจากเดิม 
 - การเรียนรู้แบบผสมผสานจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้  ผ่านเครื่องมือ และ
ประสบการณ์การเรียนรู้ได้แบบออนดีมานด์ ซึ่งผู้เรียนก็สามารถที่จะเข้าถึงการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วตามความต้องการของตนเอง 
 - การเรียนรู้แบบผสมผสานนี้จะช่วยเพิ่มประสบการณ์การมีส่วนร่วมในชั้นเรียนให้กับผู้เรียนมากขึ้น  ด้วยการประสาน
เทคโนโลยีของช่องทางการสื่อสารรวมถึงโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ที่สามารถเป็นตัวกลางเชื่อมการสนทนาระหว่างกลุ่ม หรือระหว่างบุคคล
ให้ได้มีส่วนร่วมในการสื่อสาร   
 ระยะที่ 2 การพัฒนา (Development): การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่ผสมผสานเทคโนโลยีตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์และการเรียนรู้แบบผสมผสานส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับร่าง)  
 ขั้นที่ 1 สร้างและตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร 

ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดจากระยะที่ 1 มาใช้ในการก าหนดกรอบแนวคิดของการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งองค์ประกอบของ
หลักสูตรประกอบด้วย 1) หลักการของหลักสูตร 2) จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 3) เนื้อหาสาระ 4) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ  
5) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
 เมื่อพัฒนาร่างหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผสมผสานเทคโนโลยี  
ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์และการเรียนรู้แบบผสมผสานส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วผู้วิจัยน าร่าง
หลักสูตรไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ จ านวน 5 ท่าน เพื่อพิจารณาตรวจสอบแก้ไขและให้ข้อเสนอแนะ โดยพบว่า ผลการประเมิน
ความเหมาะสมของหลักสูตรในภาพรวมโดยผู้เชี่ยวชาญมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�= 4.47, SD = 0.53) จากนั้นน าผลการ
พิจารณาและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขร่างหลักสูตร 
 ขั้นที่ 2 การพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ผู้วิจัยพัฒนาเครื่องมือที่จะใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จ านวน 4 ฉบับ ดังนี้ 
1. แบบทดสอบ แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 24 ข้อ ใช้ก่อนและหลังการใช้หลักสูตร และมีการหาคุณภาพของ

แบบทดสอบโดยน าแบบทดสอบไปทดลองใช้  แล้วน าคะแนนมาวิเคราะห์หาค่าความเที่ยงของแบบทดสอบโดยใช้  Kuder - 
Richardson แบบ KR – 20 โดยมีเกณฑ์ความเที่ยงตั้งแต่ .60 ขึ้นไป แล้วน ามาหาค่าความยาก (p) อยู่ระหว่าง 0.20 – 0.80 และค่า
อ านาจจ าแนก (r) มีค่า 0.20 ขึ้นไป  

2. แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินการน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ และแบบประเมินการวิเคราะห์และ
ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ แบบมาตรประเมินค่า มีเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค 4 ระดับ ใช้หลังการใช้หลักสูตร ก าหนดเป็น
ระดับคุณภาพของความสามารถ คือ ควรปรับปรุง พอใช้ ดีและดีมาก ตามล าดับ โดยก าหนดเกณฑ์ในการแปลผลความสามารถ ดังนี้ 
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0.00 – 0.75 หมายถึง ความสามารถอยู่ในระดับควรปรับปรุง 0.76 – 01.50 หมายถึง ความสามารถอยู่ในระดับพอใช้ 1.51 – 2.25 
หมายถึง ความสามารถอยู่ในระดับดี และ 2.26 – 3.00 หมายถึง ความสามารถอยู่ในระดับดีมาก [8] และมีการหาคุณภาพของแบบ
ประเมินโดยน าไปทดลองใช้ แล้วน ามาวิเคราะห์หาค่าความเที่ยงของแบบประเมินโดยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient)
ของครอนบาค (Cronbach) โดยมีเกณฑ์ความเที่ยงตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไป และน ามาหาค่าความยาก (p) อยู่ระหว่าง 0.20 – 0.80 และ
ค่าอ านาจจ าแนก (r) มีค่า 0.20 ขึ้นไป  
 ระยะที่ 3 การวิจัย (Research): การวิจัยเพื่อศึกษาผลทดลองใช้หลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ผสมผสานเทคโนโลยี (ฉบับร่าง) กับนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

ผู้วิจัยน าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไปทดลองใช้กับนักศึกษา สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ชั้นปีที่ 3 ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน เพื่อตรวจสอบความเป็นไป
ได้ในการน าไปใช้สภาพการเรียนการสอนจริง แล้วน าผลจากการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมาเป็นแนวทางในการปรับปรุง
แก้ไขแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโปรแกรมที่พัฒนายิ่งขึ้น  
 ระยะที่ 4 การพัฒนา (Development): การวิจัยเพื่อศึกษาผลการใช้หลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการออก
แบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผสมผสานเทคโนโลยีตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์และการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผู้วิจัยด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี ้
 ขั้นที ่1 การเตรียมการน าโปรแกรมไปใช้ มีการก าหนดแบบแผนการทดลองแบบการศึกษาแบบแบบศึกษากลุ่มเดียววัดสองครั้ง 
(The One - Group Pretest - Posttest Design) และด าเนินการปฐมนิเทศนักศึกษา เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 ขั้นที่ 2 การทดลองใช้หลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผสมผสานเทคโนโลยี
ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์และการเรียนรู้แบบผสมผสานส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีกับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาคณิตศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ านวน 35 คน โดยให้นักศึกษาท า
แบบทดสอบก่อนใช้หลักสูตรและด าเนินการใช้หลักสูตรเป็นเวลา 6 สัปดาห ์จ านวน 24 ชั่วโมง และด าเนินการประเมินความสามารถ
ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนจ านวน 3 ครั้ง หลังจากนั้นให้นักศึกษาท าแบบทดสอบ 
 ขั้นที่ 3 การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผสมผสาน
เทคโนโลยีตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์และการเรียนรู้แบบผสมผสานส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 ขั้นที ่4 การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ระยะที่ 5 การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ผสมผสานเทคโนโลยีตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์และการเรียนรู้แบบผสมผสานส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ผู้วิจัยด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี ้

ขั้นที ่1 การสรุปผลการใช้และปรับปรุงหลักสูตร 
 ขั้นที่ 2 การจัดท าหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผสมผสานเทคโนโลยีตาม
แนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์และการเรียนรู้แบบผสมผสานส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีฉบับสมบูรณ์ 

 

ผลการวิจัย 
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผสมผสาน

เทคโนโลยีตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์และการเรียนรู้แบบผสมผสานส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมีองค์ประกอบซึ่งประกอบด้วย 1) หลักการของหลักสูตร 2) จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 3) เนื้อหาสาระ 

4) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ 5) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
หลักการของหลักสูตร 
1. ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมทั้งในชั้นเรียนแบบพบกันและการเรียนด้วยตนเองในระบบออนไลน์  ท าให้ผู้เรียน

เกิดการเรียนรูไ้ด้ตามต้องการและสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้เรียน 
2. การมีประสบการณ์ในการสร้างความรู้ด้วยตนเองท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
3. การส่งเสริมให้ผู้เรียนน าความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ที่ได้รับจากในชั้นเรียนแบบพบกันและจากการเรียนด้วย

ตนเองในระบบออนไลน์ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ ท าให้ผู้เรียนได้ขยายขอบเขตการเรียนรู้ ได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ และเกิดการ
เรียนรู้อย่างมีความหมาย 
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4. การก ากับติดตาม การให้ข้อมูลย้อนกลับ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น ทั้งในชั้นเรียนแบบพบกันและการเรียนด้วย
ตนเองในระบบออนไลน์โดยใช้เทคโนโยลีและโซเชียลมีเดีย ช่วยเพ่ิมประสบการณ์ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ พัฒนาและปรับปรุงตนเอง 

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น คือ เสริมสร้างความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผสมผสาน

เทคโนโลย ีทั้งในด้านการวางแผนการจัดการเรียนรู้ การน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ และการวิเคราะห์และปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
เนื้อหาสาระ รายละเอียดของเนื้อหาที่ใช้ในโปรแกรมมีดังนี้  
 1) การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน  2) การเลือกใช้เทคโนโลยี google for education apps 

3) เทคนิคการสอน    4) ทักษะการสอน 
 5) การจัดการชั้นเรียน 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน 
1) ขั้นประสบการณ์เชิงรูปธรรม 2) ขั้นการสังเกตอย่างไตร่ตรอง 3) ขั้นสรุปเป็นหลักการนามธรรม และ 4) ขั้นการทดลองปฏบิตัิ  
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผลความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผสมผสานเทคโนโลยีของนักศึกษา

ด าเนินการทั้งก่อนและหลังใช้หลักสูตร โดยใช้แบบทดสอบ เรื่อง การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผสมผสานเทคโนโลยี   
แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินการน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ และแบบประเมินการวิเคราะห์และปรับปรุง
แผนการจัดการเรียนรู้ 

ตอนที่ 2 ผลประเมินคุณภาพของหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ผสมผสานเทคโนโลยีตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์และการเรียนรู้แบบผสมผสานส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

1) ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผสมผสานเทคโนโลยี 
ในส่วนนี้เป็นการน าเสนอผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผสมผสาน

เทคโนโลยีของกลุ่มตัวอย่างระหว่างก่อนและหลังการใช้หลักสูตร โดยมีคะแนนเต็ม 24 คะแนน ดังนี้  
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผสมผสานเทคโนโลยีระหว่างก่อน
และหลังการใช้หลักสูตร (N = 35) 

คะแนนสอบ 
ก่อนการทดลอง  หลังการทดลอง D t p 
𝐱 S.D. 𝐱 S.D. 

คะแนนเต็ม  
24 คะแนน 

13.49 3.128  22.17 2.443 8.68 23.011 .000* 

 *p < .05 
 จากตารางที่ 1 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยด้วยการใช้สถิติทดสอบที หลังการใช้หลักสูตร กลุ่มตัวอย่างมีคะแนน
เฉลี่ยความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผสมผสานเทคโนโลยีสูงกว่าก่อนการใช้หลักสูตรอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 (คะแนนเฉลี่ยก่อนการใช้หลักสูตรเท่ากับ 13.49 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังการใช้หลักสูตรเท่ากับ 22.17) 

2) ผลการศึกษาพัฒนาการของความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผสมผสานเทคโนโลยีของ
นักศึกษาระหว่างการใช้หลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผสมผสานเทคโนโลยี 
 เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง ในการประเมินครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีพัฒนาการ
ความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผสมผสานเทคโนโลยีในภาพรวมของทุกองค์ประกอบ ดังนี้ 
ตารางท่ี 2 พัฒนาการของนักศึกษาจากการประเมินครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และครั้งที ่3 

ครั้งที่ประเมิน ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 
ระดับคุณภาพ จ านวน (คน) จ านวนคน จ านวนคน 
ควรปรับปรุง 5 0 0 
พอใช้ 22 15 2 
ดี 8 10 13 
ดีมาก 1 10 20 
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จากตารางที่ 2 สามารถวิเคราะห์ได้ว่า นักศึกษามีพัฒนาการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในการประเมินครั้งที่ 3 นักศึกษา 
มีความสามารถอยู่ในคุณภาพระดับพอใช้จ านวน 2 คน ระดับดีจ านวน 13 คน และระดับดีมากจ านวน 20 คน 
 

อภิปรายผล  
 1. ผลการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผสมผสานเทคโนโลยี
ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์และการเรียนรู้แบบผสมผสานส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมีหลักการที่เกิดจากการบูรณาการจากแนวคิดดังกล่าว และมีขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ชัดเจน สามารถน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับ Tyler ที่กล่าวว่า การพัฒนาโปรแกรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคคลในด้านต่าง ๆ ส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะควรมีขั้นตอนที่ชัดเจน [9] และนอกจากนี้หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นสามารถช่วย
แก้ปัญหาและพัฒนาความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผสมผสานเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง  เหมาะสม ดังที ่
 นรรัชต์ ฝันเชียร กล่าวว่า ประสบการณ์การท างานหลาย ๆ อย่างในช่วงของการศึกษาเป็นเรื่องส าคัญและที่ควรท าเป็นอย่างย่ิง เพราะ
จะช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะต่าง ๆ มากขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการหางานในอนาคต [10] อีกทั้งหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นยังช่วยส่งเสริมให้
นักศึกษาได้รับข้อมูลย้อนกลับทั้งในชั้นเรียนแบบพบกันและการเรียนด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาสามารถออกแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่ผสมผสานเทคโนโลยีได้ดีขึ้น สอดคล้องกับ จงกลวรรณ  มุสิกทอง ที่กล่าวว่า การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนอย่าง
เฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้เรียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในสิ่งที่ปฏิบัติหรือพฤติกรรมนั้น ๆ ของผู้เรียน 
รวมถึงการให้ข้อมูลเพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมให้ถูกต้องเหมาะสม [11] และสอดคล้องกับ ชลิดา ชาญวิจิตร และ ธีระวัฒน์ จันทึก 
ที่พบว่า การให้ข้อมูลป้อนกลับที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้พนักงานทราบผลการปฏิบัติงาน และช่วยให้พนักงานได้พัฒนาตนเองเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ซึ่งจะต้องให้ข้อมูลป้อนกลับที่รวดเร็วเพื่อให้พนักงานได้เกิดแรงจูงใจในการท างาน มีผลต่อผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน และเกิดการพัฒนาปรับปรุงได้อย่างต่อเนื่อง [12] และนอกจากนี้ หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมีโอกาสน าไปใช้ได้จริงเนื่องจาก
การใช้เทคโนโลยีมีความส าคัญกับครูในศตวรรษที่  21 ดังที่ ฐิติวัสส์ สุขป้อมและคณะ กล่าวว่า ครูจึงต้องมีความรู้รอบและทักษะ
ครอบคลุมความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้ง 4 มิติ ได้แก่ การใช้ การเข้าใจ การสร้าง และการเข้าถึง สามารถน ามาจัดการ
เรียนการสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด [13] 
 2. ผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ผสมผสานเทคโนโลยีตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์และการเรียนรู้แบบผสมผสานส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 
 จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นช่วยส่งเสริมความสามารถในการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์และการเรียนรู้แบบผสมผสาน ดังเห็น 
ได้จาก แนวคิดของ Lewin (2005) เชื่อว่าประสบการณ์น าไปสู่การเรียนรู้ที่มากขึ้น และมีมุมมองเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ส าคัญ  
2 ประการคือ การเรียนรู้เป็นรูปธรรมของการน าประสบการณ์ที่เป็นนามธรรมมาใช้  ประสบการณ์ของคนเป็นการเรียนรู้ที่มี
ความหมายเพื่อน าไปสู่ความคิดรบวยอดที่เป็นนามธรรม [14] ซึ่งสอดคล้องกับบุญล้อม ด้วงวิเศษ และ มนสิช สิทธิสมบูรณ์ ที่กล่าวว่า 
แนวคิดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์นี้เป็นวีการสอนที่เน้นการเรียนรู้จากการกระท า ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้โดยเริ่มจากการรับรู้
ปัญหา คิดหาแนวทางแก้ไข ลงมือปฏิบัติจนเกิดประสบการณ์ ผู้เรียนจะเป็นผู้สร้างความรู้ตนเอง เกิดการปรับเปลี่ยนความรู้เดิมให้
เป็นความรู้ใหม่ ซึ่งจะเป็นความรู้ที่มีความหมายต่อผู้เรียน สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจ าวัน ท าให้ผู้เรียนมี
ประสบการณ์ในการคิดและการคิดและการกระท าจนก่อให้เกิดการเรียนรู้  [15] และยังสอดคล้องกับ วัชรีย์ ร่วมคิด ที่ได้พัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดออกแบบย้อนกลับและการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์เพื่อเสิรมสร้างความสามารถของครู
อนุบาลในการออกแบบและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งพบว่า ความสามารถในการออกแบบและการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนของกลุ่มทุดลองสูงกว่าก่อนทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 [16] นอกจากนี้ จินตวีร์ คล้ายสังข์ กล่าวว่า  
การสอนแบบผสมผสานถือว่าเป็นระบบการเรียนที่ผสมผสานจุดเด่นของการเรียนการสอนในชั้นเรียนและการเรียนการสอนด้วย
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตทั้งในด้านการน าเสนอเนื้อหาและการเข้าร่วมกิจกรรม ผู้เรียนสามารถเข้าถึงและ
ศึกษาข้อมูลเนื้อหาการเรียนการสอนเมื่อใดและเวลาใดก็ได้ การให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิด
ระหว่างผู้เรียนทั้งในห้องเรียน และสามารถต่อยอดได้ผ่านสังคมการเรียนรู้ออนไลน์  ดังนั้นเวลาที่มีค่าในชั้นเรียนผู้สอนสามารถ 
ฝึกทักษะต่าง ๆ ตลอดจนเสริมสร้างเจตคติทางการเรียนที่จ าเป็น และการพัฒนาทักษะ การคิดของผู้เรียน [17] เมื่อพิจารณา
ผลการวิจัยที่วิจัยได้ประเมินความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผสมผสานเทคโนโลยีในสัปดาห์ที่  1 สัปดาห์ 
ที่ 3 และ 6 ซึ่งเป็นการประเมินที่มีช่วงเวลาแต่ละระยะเท่ากัน และพบว่า นักศึกษามีพัฒนาการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในการ
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ประเมินครั้งที่ 3 นักศึกษามีความสามารถอยู่ในคุณภาพระดับดีจ านวน 13 คน และระดับดีมากจ านวน 22 คน นั้น  เนื่องจากในการ
ฝึกการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนมีการแบ่งออกเป็นส่วนย่อย ๆ ซึ่งสอดคล้องกับ Josh Kaufman ที่กล่าวว่า คุณต้องแยก
ส่วนของทักษะที่คุณอยากจะฝึกฝนออกมาเป็นย่อย ๆ เพราะจริง ๆ แล้วทักษะจะเกิดจากการรวมกันของกิจกรรมย่อย ๆ และ
นอกจากนี้ในการพัฒนาความสามารถหรือทักษะใด ๆ เป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลา [18] ซึ่งสอดคล้องกับ ทิศนา แขมมณี ที่กล่าวว่า การมี
ทักษะ ต้องลงมือปฏิบัติและฝึกฝนท าบ่อย ๆ จนสามารถปฏิบัติได้อย่างช านาญ [6] 

 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้ 
จากผลการวิจัยพบว่า แต่ละขั้นตอนของการพัฒนาความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษา 

พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนั้นในการน าหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นไปใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอนจะต้องศึกษาบทบาทในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้การด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปได้ 
อย่างต่อเนื่อง และผู้สอนควรให้ความส าคัญกับการจัดสรรเวลาในการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน เนื่องจากแต่ละขั้นตอน 
มีความส าคัญและเป็นจุดเน้นของหลักการของหลักสูตร 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป 
1. ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรประเมินคุณภาพของหลักสูตรที่ส่งผลต่อตัวแปรด้านอื่น ๆ เช่น ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

แรงจูงใจในการเรียน 
2. ควรมีการประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยท าการคัดกรองนักศึกษาเฉพาะกลุ่มที่พบ

ปัญหาในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผสมผสานเทคโนโลยีมาศึกษาเป็นรายกรณี  (Case study) เพื่อศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงของความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผสมผสานเทคโนโลยีและปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถ
ดังกล่าว ซึ่งจากการวิจัยพบว่า มีนักศึกษาจ านวน 2 คน ที่เมื่อด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตามขั้นตอนของหลักสูตรสิ้นสุดแล้ว 
ยังมีการเปลี่ยนแปลงของความสามารถไม่มากนัก ดังนั้น ผู้วิจัยควรศึกษารายกรณีเพื่อศึกษาว่าองค์ประกอบใดที่ท าให้ประสบปัญหา
ในการพัฒนาความสามารถดังกล่าว เพื่อท่ีจะสามารถแก้ปัญหาได้ตรงประเด็นยิ่งขึ้น 

3. ในการวิจัยครั้งต่อไป ส าหรับการประเมินการน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ของนักศึกษาควรมีผู้สังเกตร่วมเพื่อให้ได้
ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ครอบคลุมมากขึ้น 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากระบวนการน าบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) 2) เปรียบเทียบ
เวลาการปฏิบัติงานจริงในการน าบริษัทเข้าจดทะเบียนใน MAI กับเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก าหนด และ 3) ศึกษาปัญหา
อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ในการน าบริษัทเข้าจดทะเบียนใน MAI เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์ไม่มี
โครงสร้าง โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่มีความรอบรู้  และมีประสบการณ์ในการน าบริษัทเข้าจดทะเบียนใน MAI รวมจ านวน 
13 คน ประกอบด้วยผู้บริหารงานออกหลักทรัพย์ และผู้ช่วยผู้บริหารงาน MAI ที่ปรึกษาทางการเงินและผู้สอบบัญชีที่ขึ้นทะเบียนกับส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย ผู้บริหารบริษัทที่จดทะเบียนใน MAI คือกรรมการ
บริษัท ประธานฝ่ายการเงิน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน ผู้ตรวจสอบภายใน โดยการเลือกสุ่มแบบเจาะจงและวิเคราะห์ผลด้วยการวิเคราะห์เชิง
เนื้อหา สรุปข้อค้นพบการวิจัยดังนี้ 1) กระบวนการน าบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ประกอบด้วย 5 กระบวนการ คือ
การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินและผู้สอบบัญชี การยื่นค าขอ การตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาอนุมัติ การก าหนดราคาและกระจายหุ้น และ
การเข้าจดทะเบียนรับหลักทรัพย์และท าการซื้อขาย ตามล าดับ 2) เปรียบเทียบเวลาการปฏิบัติงานจริงในการน าบริษัทเข้าจดทะเบียนพบว่า
กระบวนการที่ 3-5 ใช้เวลาการปฏิบัติงานจริงอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด ส่วนกระบวนการที ่1-2 ใช้เวลาปฏิบัติงานจริงมากกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด และ 
3) ปัญหาอุปสรรคคือ ที่ปรึกษาทางการเงินและผู้สอบบัญชีที่มีรายชื่อขึ้นทะเบียนกับคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีไม่
เพียงพอและค่าจ้างมีราคาสูง บริษัทไม่มีระบบการควบคุมภายในที่ดี ระบบบัญชีไม่มีมาตรฐาน และขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคคือ บริษัทท าการนัดหารือประเด็นที่ส าคัญกับคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรับเปลี่ยนองค์กร ระบบบัญชี ระบบการควบคุมภายใน การวางแผนทางการเงิน 
ข้อเสนอแนะ 1) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ควรลดกระบวนการให้สั้นลง  เพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านเวลา และผ่อนคลายกฎระเบียบหลักเกณฑ์ และ 2) หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบควรให้ความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ
กฎระเบียบการเข้าจดทะเบียนใน MAI ให้มากขึ้น 
  
ค าส าคัญ : ประสิทธิภาพ กระบวนการจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
 

Abstract  
The research objectives were: 1) to study the listing processes on the Market for Alternative Investment (MAI)  

2) to compare actual operating times of work processes with standard times set by the Stock Exchange of Thailand (SET) 
3) to study the problems and solutions of the listing processes on MAI. This research was a qualitative research, the 
research tool was unstructured interview form and using in-depth interview, 13 experts were selected from team manager 
of MAI and assistance team manager, the listed financial advisor and auditor approved by the Securities and Exchange 
Commission (SEC), legal advisors, the management team (director, chief of financial, chief of accounting, internal auditor) 
of public company listed on MAI by purposive sampling, and the results were analyzed by content analysis. The research 
found as follows: 1) the listing processes on the Market for Alternative Investment (MAI) consisted of 5 processes were 
appointment the financial advisor and the auditor, filing, data verification and approval, pricing and distributions of shares 
to the public, and listing on the MAI and trading, respectively, 2) to compare actual operating times of work processes 
with standard times, found that the actual operating times of the 3rd-5th processes were in accordance with standards 



Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 
12 (May - August)    14 – 21    (2022) Vol. 12, No. 2 15 

  

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 12 (ฉบับที่ 2)  พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2565 

times, but the 1st-2nd processes took more time than standards times, and 3) the problems were as follows: high fees 
and insufficient listed financial advisor and auditor, company lack of knowledge of relevant law and regulation, had no 
readiness in financial accounting and internal control. To solve various problems were as follows: pre-consultation with 
the SEC and SET, re-organization, improve accounting system and internal control and the company’s financial plans. 
Suggestions: 1) the SET and SEC should reduce procedures and aproval times, and deregulation, and 2) the government 
agency should provide more knowledge of relevant law and listed rules.   

 
Keywords : Efficiency, Listing processes, Stock Market (MAI) 
 
 

บทน า   
  ตามรายงานของธนาคารโลก (World Bank) แต่เดิมบริษัทธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (small and medium-sized 
enterprises: SMEs) เข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้น้อย เนื่องจากมีข้อจ ากัด เช่น ไม่มีความรู้ทางการเงิน ข้อมูลทางการเงินไม่
สมบูรณ์ ตลาดหลักทรัพย์มีกฎระเบียบที่เข้มงวด แต่หลังจากเกิดวิกฤติการเงินในเอเชียปี 1997 ผู้ก าหนดนโยบายของประเทศใน
เอเชีย ได้พยายามจูงใจให้บริษัท SMEs ระดมทุนจากตลาดหลักทรัพย์โดยผ่อนคลายกฎระเบียบ การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินไม่
เข้มงวด การลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนและแต่งตั้งที่ปรึกษารวมถึงมาตรการอื่นๆ ช่วยให้ บริษัท SMEs สามารถเข้าจดทะเบียน
ระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้ง่ายขึ้น [1] และจากรายงานของธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) การเกิด
ใหม่และการเติบโตอย่างรวดเร็วของ บริษัท SMEs ในเอเชียท าให้ความต้องการเงินทุนระยะยาว ความต้องการเข้าถึงเงินทุนของ
บริษัท SMEs จากตลาดทุนเพื่อเป็นทางเลือกในการจัดหาเงินทุน เพิ่มมากขึ้น [2]  
 ส าหรับประเทศไทย บริษัท SMEs มีจ านวนเพิ่มมากขึ้นจากรายงานของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม ป ี2564 มีจ านวนผู้ประกอบการ SMEs ทั้งสิ้นจ านวน 3.2 ล้านราย ซึ่งเป็นประเภทนิติบุคคลถึงจ านวน 793,000 ราย มีบทบาท
ส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Stock Exchange of Thailand: SET) ได้จัดตั้ง
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Market for Alternative Investment: MAI) ขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 เพื่อเปิดโอกาส
ให้บริษัท SMEs มีทางเลือกในการระดมทุนเพื่อลดต้นทุนทางการเงิน เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งเป็นการสร้างรากฐานที่
เข้มแข็งให้แก่ระบบเศรษฐกิจโดยรวม SET และ ก.ล.ต. ก าหนดหลักเกณฑ์ ลักษณะที่ส าคัญของบริษัท SMEs ที่จะเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (MAI) เช่น เป็น บริษัท จ ากัด (มหาชน) มีฐานะการเงินมั่นคง และมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ มีทุนช าระ
แล้วเฉพาะหุ้นสามัญ (หลังเสนอขายหุ้นแก่ประชาชน) และมีฐานะการเงินสภาพคล่องส่วนของผู้ถือหุ้น (หลังขายหุ้นแก่ประชาชน)  
ไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท และก่อนการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering : IPO) ต้องมีส่วน
ของผู้ถือหุ้นมากกว่า 0 บาท (ศูนย์บาท) และมีผลการด าเนินงานไม่น้อยกว่า 2 ป ีโดยอยู่ภายใต้การจัดการของกรรมการและผู้บริหาร
ส่วนใหญ่กลุ่มเดียวกันมาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนยื่นค าขอจดทะเบียนใน MAI (filing) มีก าไรสุทธิในปีล่าสุดก่อนยื่นค าขอ
ไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท และมีก าไรสุทธิในงวดสะสมก่อนยื่นค าขอกระจายการถือหุ้นรายย่อย (หลังเสนอขายหุ้นแก่ประชาชน) 
จ านวนผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 300 ราย โดยถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 25% ของทุนช าระแล้ว (หรือไม่น้อยกว่า 20% หากมีทุน
ช าระแล้วไม่ต่ ากว่า 3,000 ล้านบาท) แต่ละรายต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์ก าหนด การเสนอขายหุ้น
แก่ประชาชนต้องได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ยกเว้นนิติ
บุคคลที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ และเสนอขายผ่านผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ จ านวนหุ้นที่เสนอขายไม่น้อยกว่า 15% ของทุน
ช าระแล้ว มีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมที่มีคุณสมบัติคือไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้าม ไม่เป็นบุคคลที่ฝ่าผืน
ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์ หรือการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน หรือ
การเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย์ มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท มีผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงาน
บัญชีและการเงิน (CFO) และผู้ควบคุมดูแลการท าบัญชีที่มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  มีบุคคลที่ด ารง
ต าแหน่งประธานกรรมการและผู้จัดการหรือต าแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นไม่เป็นบุคคลเดียวกัน มีระบบการก ากับดูแลกิจการที่
ดี มีกรรมการอิสระซึ่งมีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และมีคณะกรรมการตรวจสอบ  
(Audit Committee) ซึ่งมีองค์ประกอบ คุณสมบัติ และขอบเขตการด าเนินงานตามที่ตลาดหลักทรัพย์ก าหนด จัดให้มีระบบการ
ควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีงบการเงินที่มีลักษณะตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน ผู้สอบบัญชีของผู้ยื่นค าขอต้องได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. เป็นต้น เพียงวันที่ 14 ธันวาคม 2564  
มีบริษัท SMEs จดทะเบียนใน MAI จ านวนเพียง 183 บริษัทโดยลักษณะเป็นบริษัทประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ คือเกษตร
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และอุตสาหกรรมอาหาร จ านวน 8 บริษัท สินค้าอุปโภคบริโภค 15 บริษัท ธุรกิจการเงิน 10 บริษัท สินค้าอุตสาหกรรม 38 บริษัท 
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 34 บริษัท ทรัพยากร 11 บริษัท บริการ 49 บริษัท เทคโนโลยี 18 บริษัท (ไม่รวมที่ย้ายไปเข้าท าการซื้อ
ขายใน SET จ านวน 10 กว่าบริษัท) ดังนั้นโดยเฉลี่ย MAI รับบริษัทเข้าจดทะเบียนใหม่ได้ปีละเพียง 8- 10 บริษัท [3] เมื่อเทียบกับ
ตลาดหลักทรัพย์ AIM ของประเทศอังกฤษซึ่งก่อตั้งในเวลาใกล้เคียงกับ MAI ของประเทศไทย AIM รับจดทะเบียนบริษัท SMEs  
ถึงจ านวน 1,100 บริษัท ผู้วิจัยเห็นว่าหลักเกณฑ์ที่ก าหนดของ MAI แสดงข้อมูลรายละเอียดมากมีผลต่อระยะเวลาในการแสดงข้อมูล 
ระยะเวลาของกระบวนการอนุมัติเข้าจดทะเบียนและประสิทธิภาพกระบวนการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หากบริษัทด าเนินการ
อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามคุณสมบัติที่ส าคัญของการจดทะเบียนและกระบวนการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อย่างครบถ้วน 
จึงสนใจศึกษาประสิทธิภาพด้านเวลาของกระบวนการน าบริษัทเข้าจดทะเบียนใน MAI โดยมีค าถามวิจัยว่ามีกระบวนการเป็นอย่างไร 
มีประสิทธิภาพด้านการใช้เวลาในการน าบริษัทเข้าจดทะเบียนตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนดหรือไม่อย่างไร มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้างและมีแนวทางแก้ไขได้อย่างไร ผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นข้อมูลให้บริษัท SMEs ใช้ประโยชน์ในการที่จะ
ระดมทุนเข้าจดทะเบียนใน MAI และเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงกฎเกณฑ์ 
กระบวนการน าบริษัท SMEs เข้าจดทะเบียนใน MAI ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษากระบวนการน าบริษัทเข้าจดทะเบียนใน MAI ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2. เพื่อเปรียบเทียบเวลาการปฏิบัติงานจริงในการน าบริษัทเข้าจดทะเบียนใน MAI กับเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยก าหนด 

3. เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขในการน าบริษัทเข้าจดทะเบียนใน MAI 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัย (หนึ่งคน) ปฏิบัติงานอยู่กับบริษัทซึ่งอยู่ระหว่างยื่นค าขอจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงานให้ท าวิจัยได้ จึงมีความสะดวกในการรวมรวมข้อมูลจากบุคคลที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานเพื่อยื่นค าขอจดทะเบียน จากเอกสารต่างๆ ประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน คณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์ไม่มี
โครงสร้าง โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ที่มีความรอบรู้ และมีประสบการณ์ในการน าบริษัทเข้าจดทะเบียนใน MAI 
ออกแบบสัมภาษณ์จากการศึกษากระบวนการน าบริษัทเข้าจดทะเบียนใน MAI ตามคู่มือ Listing Guide และ IPO and Listing 
Guide ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [4] [5] แล้วน าไปปรึกษากับผู้บริหารงานออกหลักทรัพย์ MAI เพื่อสอบยันความถูกต้อง
และน ามาปรับแก้ไข และเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญโดยวิธีแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ตามกระบวนการที่เกี่ยวข้องตั้งแต่
กระบวนการที่ 1) การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินและผู้สอบบัญชี จนถึงกระบวนการสุดท้ายที่ 5) เข้าจดทะเบียนรับหลักทรัพย์และ
ท าการซื้อขาย รวมจ านวน 13 คนคือผู้บริหารงานออกหลัก MAI จ านวน 1 คน และผู้ช่วยผู้บริหารงาน จ านวน 1 คน ที่ปรึกษา
ทางการเงินจากบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบขึ้นทะเบียนกับส านักงาน  ก.ล.ต. จ านวน 2 คน ผู้สอบบัญชีของ
บริษัทที่มีรายชื่อได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนกับส านักงาน ก.ล.ต. จ านวน 1 คน ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย 3 คน ผู้บริหารบริษัทที่จด
ทะเบียนใน MAI ประกอบด้วย กรรมการบริษัท 1 คน ประธานฝ่ายการเงิน 1 คน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน 1 คน ผู้ตรวจสอบภายใน 
2 คน และทดลองแบบสัมภาษณ์และตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับกับผู้บริหารบริษัทที่จดทะเบียนใน MAI นอกเหนือจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญซึ่งได้ข้อมูลที่ตรงกัน (เป็นการทดสอบแบบสามเส้า) วิเคราะห์ผลด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาโดยการจ าแนกข้อมูลตาม
กระบวนการ เปรียบเทียบข้อมูลเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานเกิดจริงกับเวลาตามเกณฑ์ที่  SET ก าหนดแล้วเสร็จ แล้วจึงน ามาตีความ 
สร้างข้อสรุปและท าการสังเคราะห์เพื่ออภิปรายผลในเชิงพรรณนา (Descriptive) [6] 
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ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยสามารถสรุปผลตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ดังนี้ 

ตารางที่ 1 แสดงกระบวนการน าบริษัท เข้าจดทะเบียนใน MAI และเปรียบเทียบเวลาปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่  SET ก าหนด 
(Standard time: ST) กับเวลาปฏิบัติงานจริง (Actual Time: AT) 

กระบวนงาน 
ระยะเวลา

ปฏิบัติงานที่ SET 
ก าหนด (ST) 

ระยะเวลา
ปฏิบัติงานจริง 

(AT) 
ความหมาย 

กระบวนการที่ 1. การแตง่ตั้งทีป่รึกษาทางการเงินและ
ผู้สอบบัญชี (appoint financial advisor and auditor) 

ไม่เกิน 12 เดือน 18 เดือน ใช้เวลามากกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 

กระบวนการที่ 2 การยื่นค าขอ (IPO filling 
submissions and listing application)  

ไม่เกิน 12 เดือน 18 เดือน ใช้เวลามากกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 

กระบวนการที่ 3 การตรวจสอบข้อมูลและ
พิจารณาอนุมัติ (visit to the company, revise 
IPO filing and approve the application) 

ไม่เกิน 165 วัน 120 วัน ใช้เวลาอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด 

กระบวนการที่ 4 การก าหนดราคา และกระจาย
หุ้น (distributions of share to the public) ไม่เกิน 6 เดือน 6 เดือน ใช้เวลาอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด 

กระบวนการที่ 5 การเข้าจดทะเบียนรับ
หลักทรัพย์และท าการซื้อขาย (trading and 
listing on the mai) 

ไม่เกิน 6 เดือน 6 เดือน ใช้เวลาอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด 

 
 1. กระบวนการน าบริษัท เข้าจดทะเบียนใน MAI โดยสรุปมีดังนี้ 1) การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับอนุญาตจาก
ส านักงาน ก.ล.ต. และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. จัดท าเอกสาร ตรวจสอบรับรองข้อมูลงบการเงิน
เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี สร้างระบบการควบคุมภายในที่ดี ปรับโครงสร้างการถือหุ้นและโครงสร้างกลุ่มบริษัทให้มีระบบการ
ด าเนินงานและการก ากับดูแลกิจการที่ดีปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์  (Conflict of Interest) และตรวจสอบได้ รวมทั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 2) การยื่นค าขอการหารือประเด็นที่ส าคัญ  
(Pre – Consult) กับส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ แปรสภาพเป็นบริษัท จ ากัด (มหาชน) ยื่นค าขอเสนอขายหุ้น IPO ต่อ
ส านักงาน ก.ล.ต. ยื่นค าขอเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ 3) การตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาอนุมัติ ส านักงาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯตรวจสอบข้อมูล เยี่ยมชมกิจการ สัมภาษณ์ผู้บริหาร ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ตรวจสอบบัญชีและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และพิจารณาอนุมัติ  4) การก าหนดราคาและกระจายหุ้น แต่งตั้งผู้จัดจ าหน่ายและรับประกันการจัดจ าหน่าย 
(Underwriter) ให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนก่อนเสนอขาย เสนอขายหุ้นแก่ประชาชน 5) การเข้าจดทะเบียนรับหลักทรัพย์และท าการซื้อขาย 
แต่งตั้งนายทะเบียนหลักทรัพย ์(Thailand Securities Depository Co., Ltd.: TSD) จดทะเบียนและเริ่มซ้ือขายในตลาด MAI 
 2. เปรียบเทียบเวลาการปฏิบัติงานจริงในการน าบริษัทเข้าจดทะเบียนใน MAI กับเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ฯก าหนด เป็นดังนี้ 
กระบวนการที่ 1. การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินและผู้สอบบัญชี ก าหนดเวลาแล้วเสร็จไม่เกิน 12 เดือน เปรียบเทียบเวลาปฏิบัติเกิด
จริง 18 เดือน และกระบวนการที่ 2 การยื่นค าขอ ก าหนดเวลาแล้วเสร็จไม่เกิน 12 เดือน เปรียบเทียบเวลาปฏิบัติเกิดจริง 18 เดือน
ใช้เวลามากกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด กระบวนการที่ 3 การตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาอนุมัติ ก าหนดเวลาแล้วเสร็จไม่เกิน 165 วัน 
เปรียบเทียบเวลาปฏิบัติเกิดจริง 120 วัน กระบวนการที่ 4 การก าหนดราคาและกระจายหุ้น ก าหนดเวลาแล้วเสร็จไม่เกิน 6 เดือน 
เปรียบเทียบเวลาปฏิบัติเกิดจริง 6 เดือน กระบวนการที่ 5 การเข้าจดทะเบียนรับหลักทรัพย์และท าการซื้อขาย ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ
ไม่เกิน 6 เดือน เปรียบเทียบเวลาปฏิบัติเกิดจริง 6 เดือน ทั้งสามกระบวนการใช้เวลาปฏิบัติงานจริงอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด 
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 3. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข ในการน าบริษัทเข้าจดทะเบียน MAI มีดังนี้ 
ตารางท่ี 2 ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข ในการน าบริษัท เข้าจดทะเบียน MAI 

ปัญหา แนวทางการแก้ไข 
1. การเลือกที่ปรึกษาทางการ
เงินและผู้สอบบัญชีที่มี
ความสามารถช่วยให้บริษัท 
เข้าจดทะเบียน MAI ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

1) เลือกที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายชื่อที่ได้รับอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. 
ที่มีหลักการสามารถแนะน าให้บริษัทปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ ส านักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์ฯ 
2) ประชุมกับที่ปรึกษาทางการเงินและผู้สอบบัญชีที่ ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. เพื่อคัดเลือกที่
ปรึกษาที่มีประสบการมีเวลาเพียงพอที่จะให้บริการ เข้าใจแนวคิด กิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท  

2. ที่ปรึกษาทางการเงินและ
ผู้สอบบัญชี มีไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของผู้ต้องการ
เข้ าจดทะเบียน และค่ าที่
ปรึกษาทางการเงินและค่า
สอบบัญชีมีราคาสูง 

1) ก.ล.ต. ควรส่งเสริมให้มีที่ปรึกษาทางการเงินมากขึ้น 
2) ก.ล.ต. ควรให้ความรู้ความเข้าใจผู้ประกอบการเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ในการเข้าจด
ทะเบียน 
3) บริษัทควรเปรียบเทียบราคาและหาข้อมูลประสบการณ์การท างานของที่ปรึกษา 
4) บริษัทต้องมีเงินทุนส าหรับใช้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงอย่างเพียงพอ  

3. ระบบบัญชีและแนวทาง
ปฏิบัติงานของบริษัทยังไม่มี
มาตรฐาน รายงานและการ
แก้ไขปัญหาระบบบัญชียังไม่
สามารถด าเนินการได้ 

1) ผู้บริหารบริษัทต้องมีธรรมาภิบาลที่จะน าบริษัทเข้าจดทะเบียน ไม่เอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายย่อย 
ต้องปฏิบัติตามที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้สอบบัญชีแนะน าตามข้อก าหนดของ ก.ล.ต. อย่าง
เคร่งครัด  
2) ผู้ตวจสอบภายในของบริษัทต้องมีความรู้ความสามารถในการปรับปรุงรายการระหว่างกัน 
เพื่อตัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 

4. ผู้บริหาร/พนักงานไม่เข้าใจ
ระบบควบคุมภายในที่ดี ไม่
ป รั บ เป ลี่ ย นแก้ ไ ข วิ ธี ก า ร
ปฏิบัติงานให้เหมาะสมตาม
ข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ
ของผู้ตรวจสอบภายใน 

1) จัดอบรมให้ความรู้ ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุม
ภายในที่ดี ก่อนการเตรียมตัวเข้าจดทะเบียน 
2) ผู้บังคับบัญชาต้องหมั่นตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงานที่ ต้องปรับเปลี่ยน และก าชับให้
ผู้ปฏิบัติงานท าตามอย่างเคร่งครัด สม่ าเสมอ โดยสามารถสอบถามเพิ่มเติมกับผู้ตรวจสอบภายใน
ได้ 

5. บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัท 
มหาชนก่อนที่ด้านอื่นๆของ
บริษัทจะมีความพร้อม 

1) บริษัทควรขอค าแนะน าที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ที่เคยให้ค าปรึกษากับบริษัทที่อยู่ในตลาด
หลักทรัพย์ถึงข้อปฏิบัติตามกฎหมายบริษัทมหาชน และขอค าแนะน าจากที่ปรึกษาทางการเงิน
เพื่อเร่งให้ด้านอื่นๆ มีความพร้อม 

6. ปัญหาการเปลี่ยนแปลงวัน
ประชุมผู้ถือหุ้น เปลี่ยนมติ
วาระแปรสภาพบริษัทท าให้ 
ข้อมูลเปลี่ยนแปลง เป็นต้น 

1) ก าหนดวันประชุมให้แน่นอนหากมีการเปลี่ยนแปลงบริษัทควรแจ้งที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องโดยด่วน 
2) ที่ปรึกษาทางการเงินและทางกฎหมายแจ้งให้บริษัททราบถึงความส าคัญของการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลจะกระทบและต้องแก้ไขเอกสารใดๆ บ้าง 
3) ตรวจทานและเช็คสอบข้อมูลในทุกเอกสารให้ให้ถูกต้องตรงกันทุกครั้ง 

7. ก.ล.ต.และตลาด
หลักทรัพย์ฯเรียกขอข้อมูล
เพิ่มเติมหลายครั้งท าให้การ
พิจารณาอนุญาตล่าช้า 

1) ก่อนการยื่นค าขออนุญาตที่ปรึกษาทางการเงินและบริษัทควรท าการหารือประเด็นที่ส าคัญ 
(pre -consultation) กับ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเตรียมข้อมูลได้ครบถ้วน  
2) ทีมงานของตลาดหลักทรัพย์ฯและ ก.ล.ต. ควรจะให้ค าแนะน าก่อน (early consultation) 
การยื่นค าขออนุญาตเพื่อให้บริษัทสามารถแก้ไขปัญหาส าคัญต่างๆ ให้เรียบร้อยก่อนยื่น  

8. บริษัทต้องเสนอขายหุ้นแก่
ประชาชนตามเงื่อนไขต่างๆเช่น 
> 15% ของทุนช าระแล้ว ผู้ถือ
หุ้นรายย่อย ≥ 300 ราย เป็นต้น 

1) ผู้จัดจ าหน่ายและรับประกันการจัดจ าหน่าย  (underwriter) ต้องประสานงาน ติดตาม 
ตรวจสอบ ข้อมูลการจองหุ้นตามเกณฑ์การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตลอดช่วงระยะเวลาที่เปิด
การจองซื้อ เพื่อจะได้เป็นไปตามข้อก าหนดได้ครบถ้วน 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
ปัญหา แนวทางการแก้ไข 

9.  ก า รก าหนดราคา  IPO 
( Initial Public Offering) 
ต่ าหรือสูงเกินไป และการขาย
หุ้น IPO ไม่หมด 

1) ที่ปรึกษาทางการเงิน และ underwriter ควร valuation ให้ราคาเหมาะสม มีแผนการ road 
show เพื่อประชาสัมพันธ์บริษัทให้นักลงทุนทราบอย่างทั่วถึง และรับซื้อหุ้นที่เหลือ 

10. กระบวนการจดทะเบียน
เพิ่มทุนและยื่นบัญชีรายชื่อผู้
ถือหุ้นที่จองซื้อต่อกระทรวง
พาณิชย์ ยื่นเอกสารค าขอให้
รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบี ยนกับทางตลาด
หลักทรัพย์เพื่อให้หุ้นสามัญ
ส า ม า ร ถ เ ริ่ ม ซื้ อ ข า ย บ น
กระดานในวันถัดไป (1st Day 
Trading) 

1) บริษัทควรมีที่ปรึกษากฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญในการด าเนินการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนและ
ยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จองซื้อต่อกระทรวงพาณิชย์ เนื่องจากมีเอกสารหลายอย่างที่ต้องใช้ เช่น 
เอกสารจากสถาบันการเงินที่รับรองจ านวนเงินเพิ่มทุน เป็นต้น น าหนังสือรับรองที่จดทะเบียน
เพิ่มทุนแล้วยื่นเอกสารต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ทันต่อการประกาศรับหุ้นสามัญของบริษัทเป็น
หลักทรัพย์ฯ จดทะเบยีนตามก าหนดการซื้อขายบนกระดานในวันถัดไป (1st Day Trading) 
2) การก าหนดวันเข้าซื้อขาย ควรดูความพร้อม และความเหมาะสมในหลายๆ ด้าน เช่น ภาวะ
อุตสาหกรรม ภาวะตลาด ความสนใจของนักลงทุน แผนการใช้เงินของบริษัท เป็นต้นเพื่อมิให้เกิด
ภาวะราคาหุ้นตกต่ ากว่าราคา IPO 

 

อภิปรายผล 
 ผู้วิจัยอภิปรายผลข้อค้นพบตามล าดับวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ 
 1. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และส านักงาน ก.ล.ต. ได้ก าหนดกระบวนการน าบริษัทเข้าจดทะเบียน MAI คือ 1) การแต่งตั้งที่
ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต.  
มีรายละเอียดของงานคือการจัดท าเอกสาร การตรวจสอบรับรองข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานบัญชี การสร้างระบบการควบคุม
ภายในที่ดี การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและโครงสร้างกลุ่มบริษัทให้มีระบบการด าเนินงานและการก ากับดูแลกิจการที่ดีปราศจากความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest) และตรวจสอบได้ รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ประเมิน
มูลค่าทรัพย์สิน 2) การยื่นค าขอ ประกอบด้วยการหารือประเด็นที่ส าคัญ (Pre – consult) กับส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ 
แปรสภาพบริษัทเป็นบริษัท จ ากัด (มหาชน) ยื่นค าขอเสนอขายหุ้น IPO ต่อส านักงาน ก.ล.ต. ยื่นค าขอเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์
ฯ 3) การตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาอนุมัติ โดยส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ตรวจสอบข้อมูล เยี่ยมชมกิจการ สัมภาษณ์
ผู้บริหารบริษัท ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ตรวจสอบบัญชี และคณะกรรมการตรวจสอบ 4) การก าหนดราคาและกระจายหุ้น ประกอบด้วย
งานการแต่งตั้งผูจ้ัดจ าหน่ายและรับประกันการจัดจ าหน่าย (Underwriter) การให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนก่อนเสนอขายหุ้น และเสนอขายหุ้นแก่
ประชาชน 5) การเข้าจดทะเบียนรับหลักทรัพย์และท าการซื้อขาย มีการแต่งตั้งนายทะเบียนหลักทรัพย์  (Thailand Securities 
Depository Co., Ltd.: TSD) จดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาด mai ตลาดหลักทรัพย์ฯและส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนดกระบวนการ
ดังกล่าวเพื่อให้การด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียนมีระบบการก ากับดูแลการบริหารจัดการที่ดี  มีธรรมาภิบาล (Corporate 
Governance) สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีการก ากับดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance) ขององค์การเพื่อความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development: OECD) และส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนดให้
คณะกรรมการบริษัทควรก ากับดูแลกิจการให้น าไปสู่ผล (Governance Outcome) คือ ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ  
และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย (Ethical and Responsible business) และสามารถแข่งขันได้มีผลประกอบการที่ดี
โดยค านึงถึงผลกระทบในระยะยาว (Competitiveness and Performance with Long-Term Perspective) [7] [8]  
 2. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และส านักงาน ก.ล.ต. ได้มีการก าหนดเวลาในการปฏิบัติงานในแต่ละกระบวนการให้แล้วเสร็จ 
สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี Service Level Agreement ของ ITIL Foundation version 4 ซึ่งเป็นการท าข้อตกลงระหว่างผู้ให้บริการ
กับผู้ใช้บริการ มีความชัดเจนในเนื้อหาโดยมีรายละเอียดของงานในแต่ละกระบวนการ ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ก าหนดความ
รับผิดชอบ และมีผลบังคับใช้ ท าให้ทั้งสองฝ่ายมีความเข้าใจตรงกัน และสามารถปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในส่วนของตนเองได้อย่างถูกต้อง 
มีประสิทธิภาพ [9] เมื่อพิจารณาเวลาที่ก าหนดในแต่ละกระบวนการ กล่าวคือกระบวนการที่ 1. การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินและ
ผู้สอบบัญชี ก าหนดเวลาแล้วเสร็จไม่เกิน 12 เดือน เปรียบเทียบเวลาปฏิบัติเกิดจริง 18 เดือน และกระบวนการที่ 2 การยื่นค าขอ 
ก าหนดเวลาแล้วเสร็จไม่เกิน 12 เดือน เปรียบเทียบเวลาปฏิบัติเกิดจริง 18 เดือน ซึ่งใช้เวลามากกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด แสดงถึงการ
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ปฏิบัติงานทั้งสองกระบวนการยังไม่มีประสิทธิภาพด้านเวลา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าระบบการจัดเก็บข้อมูล เอกสารหลักฐาน ระบบบัญชี
การเงิน ระบบการควบคุมภายใน การมีธรรมาภิบาลของบริษัท ยังไม่มีมาตรฐาน ต้องใช้เวลาในการปรับเปลี่ยน ส่วนกระบวนการที่ 3 
การตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาอนุมัต ิก าหนดเวลาแล้วเสร็จไม่เกิน 165 วัน เปรียบเทียบเวลาปฏิบัติเกิดจริง 120 วัน กระบวนการที่ 
4 การก าหนดราคาและกระจายหุ้น ก าหนดเวลาแล้วเสร็จไม่เกิน 6 เดือน เปรียบเทียบเวลาปฏิบัติเกิดจริง 6 เดือน กระบวนการที่ 5 
การเข้าจดทะเบียนรับหลักทรัพย์และท าการซื้อขาย ก าหนดเวลาแล้วเสร็จไม่เกิน 6 เดือน เปรียบเทียบเวลาปฏิบัติเกิดจริง 6 เดือน  
ทั้งสามกระบวนการใช้เวลาปฏิบัติงานจริงอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนด แสดงถึงการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพด้านเวลา อนึ่งเวลาในการ
ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลพิจารณาอนุมัติซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ และส านักงาน ก.ล.ต ก าหนดไว้ 165 วัน ไม่สอดคล้องกับ  
Initial Listing Guide ของตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ที่ได้ก าหนดกระบวนการน าบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  Nasdaq 
โดยสามารถสมัครผ่าน Application Platform ระบบ Online ผู้มีอ านาจตรวจสอบข้อมูลพิจารณาอนุมัติแล้วเสร็จภายในเวลาเพียง 4 
ถึง 6 สัปดาห์ (ไม่เกิน 42 วัน) [10] และไม่สอดคล้องกับ A Guide for Entrepreneurs ของตลาดหลักทรัพย์ London’s Alternative 
Investment Market (AIM)  ที่ได้ก าหนดให้ผู้มีอ านาจตรวจสอบข้อมูลพิจารณาอนุมัติแล้วเสร็จภายในเวลาเพียงไม่เกิน 2 เดือน  
(ไม่เกิน 60 วัน) [11] และไม่สอดคล้องกับรายงานของตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย (Australia Stock Market: ASX) สามารถพิจารณา
อนุมัติภายในเวลา 6 สัปดาห์ [12] ทั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่าอาจเป็นเพราะในการพิจารณาอนุมัติของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ต้องใช้เวลาในการขอข้อมูลเพิ่มเติมหลายครั้ง (Rework) ตัวอย่างเช่นตามข้อค้นพบปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ตารางที่ 2  
ข้อที่ 7 การขอข้อมูลประเด็นที่ส าคัญต่อการยื่น filing 3. ปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการน าบริษัท เข้าจดทะเบียน MAI คือ ที่
ปรึกษาทางการเงินและผู้สอบบัญชีมีไม่เพียงพอ มีราคาค่าจ้างสูงและไม่มีประสบการณ์เข้ารับงาน IPO ส่งผลให้บริษัทใช้เวลาเตรียมตัว
นาน เสียค่าใช้จ่ายสูง บริษัทไม่มีความพร้อมทั้งในด้านระบบบัญชี ระบบการควบคุมภายใน ผู้บริหารและพนักงานไม่เข้าใจกฎเกณฑ์ของ
ส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ขาดความรู้ความเข้าใจข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการแปรสภาพจากบริษัทจ ากัด  
เป็นบริษัท จ ากัด (มหาชน) ในขณะที่ยังไม่มีความพร้อมที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการก าหนดวันเข้าซื้อขายหุ้นไม่
เหมาะสมอาจท าให้เกิดภาวะราคาหุ้นตกต่ ากว่าราคา IPO การแก้ไขปัญหาอุปสรรค มีการด าเนินการดังนี้ ท าการคัดเลือกที่ปรึกษา
ทางการเงินและผู้สอบบัญชีที่มีรายชื่อได้รับอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. และเลือกที่ปรึกษาที่มีความรู้ความเข้าใจกิจกรรมทางธุรกิจ
ของบริษัท และมีหลักการสามารถแนะน าให้บริษัทปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ส าคัญของ ส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯได้ บริษัท
ต้องมีความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง เช่น องค์กร ระบบบัญชี  ระบบการควบคุมภายใน และมีแผนการด าเนินงานในอนาคต ที่ปรึกษา
ทางการเงินและบริษัทควรท าการหารือประเด็นที่ส าคัญ (Pre-consultation) กับส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯเพื่อเตรียม
ข้อมูลได้ถูกต้องครบถ้วน การจ าหน่ายหุ้นต่อประชาชนจะต้องท าผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่รับเป็นผู้จัดจ าหน่ายและรับประกันการจัด
จ าหน่ายหลักทรัพย ์(Underwriters) ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ผู้จัดจ าหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต้องประสานงานตรวจสอบข้อมูล
การจองตามเกณฑ์การจัดสรรหุ้นทุกๆ วันตลอดช่วงระยะเวลาท่ีเปิดการจองซ้ือ เพื่อจะได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ถูกต้องครบถ้วน ในการ
ก าหนดวันเข้าซ้ือขาย ควรดูความพร้อมและความเหมาะสมของอุตสาหกรรมในหลายๆ ด้าน เช่น ภาวะตลาด ความสนใจของนักลงทุน 
เป็นต้น สอดคล้องกับรายงานการวิจัยเกี่ยวกับการระดมทุนของ SMEs ในตลาดหลักทรัพย์ alternative ประเทศ Ghana ซึ่งเป็น 
emerging market เช่นเดียวกับประเทศไทย ของ Barbara Johnson และ Richard Angelous Kotey (2018) เรื่อง The Influence 
of Small and Medium Enterprises (SMEs) Listing on the Ghana Alternative Market (GAX): Prevailing Factors กล่ า ว ว่ า
บริษัท SMEs ในประเทศ Ghana มีเพียง 4 บริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด alternative (GAX) เนื่องจากบริษัท SMEs ส่วนใหญ่มี
ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ alternative น้อย ดังนั้นการให้ความรู้เรื่องหลักเกณฑ์และ
ประโยชน์ที่บริษัท SMEs จะได้รับจากการเข้าจดทะเบียนระดมทุนในตลาด GAX จะต้องด าเนินการมากขึ้น [13] สอดคล้องกับรายงาน
การวิจัยของอาณัติชัย วาสประเสริฐสุข (2559) เรื่องโมเดลการก ากับดูแลกิจการที่ดีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อ
เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) จากการศึกษาพบว่า การก ากับดูแลกิจการที่ดีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
เพื่อเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ซึ่งประกอบด้วยการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
เป็นปัจจัยที่ส าคัญ [14] สอดคล้องกับรายงานของ Praseeda Nair (2018) เรื่อง What does going public on AIM mean for SMEs 
? กล่าวว่าปี 2017 London’s Alternative Investment Market (AIM) รับจดทะเบียนบริษัท SMEs เข้าตลาด ถึง 49 บริษัท เพิ่มขึ้น
จากปี 2016 เกือบสองเท่า อันเนื่องมาจากมีการผ่อนคลายกฎเกณฑ์การเข้าจดทะเบียนใน AIM ให้เหมาะสมกับบริษัท SMEs [15] 
สอดคล้องกับรายงานของ Keren Concepcion G. Valmonte (2021) เรื่อง Regulators ease listing rules, set guidelines for 
SME sponsoring กล่ าวว่ า  เมื่ อ เดือนมีนาคม 2021 ตลาดหลักทรัพย์ฟิลิปปินส์  และคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ของฟิลิปปินส์ได้อนุมัติกฎเกณฑ์ใหม่ในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ส าหรับ  SMEs โดยผ่อนปรน
กฎเกณฑ์ ก าหนดแนวทางให้การสนับสนุน SMEs เข้าจดทะเบียนได้ง่ายขึ้น [16] ดังนั้นผู้วิจัยเห็นสอดคล้องว่าหากจะให้บริษัท SMEs 
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ในประเทศไทย มีโอกาสระดมทุนเข้าจดทะเบียนใน MAI เพิ่มขึ้น หน่วยงานที่รับผิดชอบควรด าเนินการให้ความรู้เรื่องหลักเกณฑ์การเข้า
จดทะเบียนและประโยชน์ที่บรษิัท SMEs จะได้รับให้มากขึ้น และควรผ่อนคลายกฎเกณฑ์การเข้าจดทะเบียนให้เหมาะสม  

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย คือ ส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ควรลดกระบวนการให้สั้นลง เพิ่มประสิทธิภาพ

ด้านเวลา และผ่อนคลายกฎระเบียบหลักเกณฑ์การน าบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาด MAI น าระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อลด
ระยะเวลาในการตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาอนุมัติ  2) หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบควรให้ความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
กฎระเบียบการเข้าจดทะเบียนและประโยชน์ที่บริษัท SMEs จะได้รับให้มากขึ้น 3) บริษัทควรปรับระบบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐาน
บัญชีและมีระบบการควบคุมภายในที่ดี 
 2. ข้อเสนอแนะด้านการวิจัยในอนาคต ควรศึกษาหลักเกณฑ์การเข้าจดทะเบียนใน MAI เปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์alternative ของต่างประเทศ ว่ามีความเหมือนหรือมีความแตกต่างกันอย่างไร  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อพัฒนาการออกเสียงพยัญชนะท้ายพยางค์ภาษาอังกฤษ (/s/, /z/, /ed/) โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิค STAD (Student Team Achievement Division) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในระดับสูงกว่าเกณฑ์รอ้ย
ละ 70 ขึ้นไป  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษด้านการออกเสียงพยัญชนะท้ายพยางค์ภาษาอังกฤษ (/s/, /z/, 
/ed/) ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 จ านวน 38 คน จ านวน 1 ห้องเรียน ที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (อ31101) ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2563 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการออกเสียงพยัญชนะท้ายพยางค์ภาษาอังกฤษ (/s/, 
/z/, /ed/) โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 5 แผน 2) แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการออกเสียงพยัญชนะท้ายพยางค์ภาษาอังกฤษ (/s/, /z/, /ed/)  ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิค 
STAD จ านวน 30 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที   
 ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิค STAD หลังการทดลอง มีผลสัมฤทธิ์ด้านความสามารถ
ในการออกเสียงพยัญชนะท้ายพยางค์ภาษาอังกฤษ (/s/, /z/, /ed/) สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 และผลสัมฤทธิ์ในการออกเสียงพยัญชนะท้าย
พยางค์ภาษาอังกฤษ (/s/, /z/, /ed/) สูงขึ้นจากก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  
ค าส าคัญ : การออกเสียง เสียงพยัญชนะท้ายพยางค ์การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD (Student Team Achievement Division) 
 

Abstract  
The objectives of this research were 1) to develop the pronunciation of English final consonants (/s/, /z/, /ed/) using 

cooperative learning with STAD technique of Mathayom 4 students to reach above the 70 percent or more threshold, and 
2) to compare the learning achievement of English language course in the pronunciation of English final consonants (/s/, /z/, 
/ed/) before and after using cooperative learning with STAD technique of Mathayom 4 students. The sample group was thirty-
eight of Mathayom 4/2 students who studied Basic English Language Course 1 (EN31101), Semester 1, Academic Year 2020, 
Krabyai Vongkusolkit Phitthayakhom School, Ban Pong, Ratchaburi Province, selected by Purposive Sampling. The research 
instruments consisted of 1) 5 lessons plans for developing the pronunciation of English final consonants (/s/, /z/, /ed/) using 
cooperative learning with STAD technique of Mathayom 4 students and 2) a pre-test and a post-test with 30 multiple-choice 
questions. The statistics used for data analysis were mean, standard deviation, and t-test. 
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The results showed that students who received a cooperative learning with STAD technique after experiment 
were above the 70 percent threshold and had a higher achievement score of English final consonant (/s/, /z/, /ed/) 
pronunciation than before experiment with statistical significance at the .01 level. 

 
Keywords : Pronunciation, English Final Consonants, Cooperative Learning, STAD (Student Team Achievement Division) 
technique 
 
 

บทน า   
  ในปัจจุบันภาษาอังกฤษนั้นมีบทบาทต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยมากขึ้น การเรียนรู้ภาษาอังกฤษจึงเป็นประโยชน์ที่จะ
ช่วยยกระดับคุณค่าในหลายๆด้าน และภาษาอังกฤษจึงถูกก าหนดลงไปในวิชาเรียนแก่ผู้เรียนในทุกระดับชั้น โดยกระทรวงศึกษาธิการ
ได้ก าหนดให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ที่มีภาษาอังกฤษเป็นหนึ่งในนั้น ให้เป็นหนึ่งใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
ภาษาต่างประเทศ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ แสวงหาความรู้ประกอบอาชีพและศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลกและสามารถถ่ายทอดความคิดและ
วัฒนธรรมไทย ไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์ โดยประกอบด้วยสาระส าคัญของภาษาเพื่อการสื่อสารดังนี้ การใช้ภาษาต่างประเทศ
ในการฟัง พูด อ่าน เขียน แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น ตีความ น าเสนอข้อมูลความคิดรวบยอดและ
ความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างเหมาะสม[1] 
 การเรียนรู้เรื่องการออกเสียงพยัญชนะท้ายพยางค์ภาษาอังกฤษในปัจจุบัน ถือเป็นสิ่งที่ส าคัญในการเรียนภาษาอังกฤษ  
เรามักจะนึกถึงไวยากรณ์ ค าศัพท์ การฟัง การอ่าน และการเขียนเป็นส าคัญแต่ว่าการออกเสียงภาษาอังกฤษมักจะไม่ค านึงถึงหรือถูก
เพิกเฉย หลายคนจึงมักมาศึกษาภายหลังด้วยเหตุที่ว่าครูหรือสถาบันบางแห่งอาจไม่มีเวลาพอที่จะเพิ่มการออกเสียงเข้าไปใน
เนื้อหาวิชาที่สอน โรงเรียนหรือสถาบันสอนภาษา จึงเน้นการสอนหลักไวยากรณ์เป็นส่วนใหญ่ แต่ถ้าต้องการที่จะพูดภาษาอังกฤษแล้ว
คนฟังเข้าใจสิ่งที่พูดการออกเสียงเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก การที่มนุษย์จะพูดหรือสื่อความหมายเข้าใจกันได้นั้นต้องเกิดจากการเปล่งเสียง
หรือการออกเสียง โดยเฉพาะผู้ที่เรียนภาษาที่สองการออกเสียงถือว่าเป็นเรื่องยาก เมื่อออกเสียงเพี้ยนความหมายย่อมเปลี่ยน
เพราะฉะนั้นการออกเสียงให้ถูกต้องหรือใกล้เคียงกับส าเนียงของเจ้าของภาษาจึงเป็นสิ่งส าคัญส าหรับผู้ที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษา
ที่สองและเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะท าให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ในเรื่องการออกเสียงค าต่างๆในภาษานั้นๆได้อย่างถูกต้อง [2]  
 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในด้านการศึกษาภาษาอังกฤษในประเทศไทยมีหลายประการ แต่ที่เป็นปัญหามากเป็นอันดับ
ต้นๆคือ ปัญหาด้านการออกเสียงที่ถูกต้อง โดยเป็นการออกเสียงที่คล้ายคลึงเจ้าของภาษาก็นับเป็นปัญหาที่ส าคัญ โดยเสียง
ภาษาอังกฤษบางเสียงก็เป็นปัญหาในการออกเสียงส าหรับคนไทย ถึงแม้ตัวผู้เรียนได้เข้าใจและท าการศึกษาในด้านทฤษฎีการออกเสียง
มาแล้วอย่างเข้าใจลึกซึ้ง แต่ในทางปฏิบัตินั้นก็มีความเป็นไปได้ที่ผู้เรียนไม่สามารถแยก หรือจ าแนกการออกเสียงได้อย่างถูกต้องโดย
ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการออกเสียงเช่นนี้ สามารถเกิดได้หลายระดับ โดยเริ่มตั้งแต่ระดับที่ไม่เป็นปัญหาในเชิงสื่อสาร ถึงระดับที่เป็น
ปัญหา โดยเกิดความสับสนในด้านการสื่อสารต่างๆ โดยปัญหาท่ีเกิดขึ้นนี้ มีการสอดแทรกของภาษาแม่เข้ามาเกี่ยวด้วยเพราะผู้เรียนจะ
ใช้เสียงที่ตนเองคุ้นเคยหรือใกล้เคียงมาใช้แทนเสียงในภาษาอังกฤษ ตัวอย่างการออกเสียงพยัญชนะต้นหรือพยัญชนะท้ายพยางค์ที่มี
ความคล้ายคลึงกันผิด และจะท าให้ความหมายของค าเหล่านี้เปลี่ยนไปเช่น rain กลายเป็น lain หรือ planned กลายเป็น planet [3] 
 การออกเสียงภาษาอังกฤษเป็นปัญหาที่ส าคัญอย่างหนึ่งของนักเรียนไทย ทั้งนี้เนื่องจากความแตกต่างของระบบเสียง
ระหว่างภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษาแม่กับระบบเสียงภาษาอังกฤษ ซึ่งในการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศนั้น การรู้แต่ค าศัพท์และ
โครงสร้างเพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ นักเรียนบางคนไม่สามารถเรียนรู้การออกเสียงได้เนื่องจากขาดความเข้าใจในเรื่องการ
เชื่อมโยงตัวอักษรและเสียงที่ไม่คุ้นเคยหรืออ่านออกเสียงผิดจึงท าให้เกิดความผิดเพี้ยนในทางความหมายของค าศัพท์ที่ออกเสียงนั้น
อีกด้วย ดังนั้นการสอนให้ผู้เรียนสามารถออกเสียงได้ถูกต้อง และถูกความหมายของค าศัพท์ที่ออกเสียงจึงเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็น
มากในการศึกษาภาษาอังกฤษในประเทศไทย [4]   
 แนวทางการจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจน ามาใช้ในการแก้ปัญหาอีกแนวทางหนึ่งคือการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
(Cooperative Learning) ซึ่งเป็นวิธีการสอนที่สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนและมีความรับผิดชอบ
ร่วมกันท าให้ผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น  [5] การเรียนรู้แบบร่วมมือ  (Cooperative Learning) ด้วยเทคนิค STAD (Student Team 
Achievement Division) หรือ วิธีสอนแบบร่วมมือด้วยวิธีแบ่งกลุ่มตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่ผสมผสาน
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ระหว่างการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) และการสอนรายบุคคล (Individualize Instruction) ผู้เรียนจะถูกจัดกลุ่ม
ให้คละกันตามความสามารถทางการเรียนกลุ่มละ 4 -5 คน ในแต่ละกลุ่มมีสมาชิกที่มีผลการเรียนระดับ สูง ปานกลาง และต่ า  
มาเรียนรู้ร่วมกัน สมาชิกในกลุ่มมีการเรียนรู้เนื้อหาที่ผู้สอนน ามาเสนอจนเข้าใจ มีการสอนและแลกเปลี่ยนความรู้กันภายในกลุ่ม 
ผู้เรียนที่เก่งต้องช่วยเหลือผู้เรียนที่อ่อนกว่า เพื่อเตรียมความพร้อมให้สมาชิกกลุ่มทุกคนเพื่อท าแบบทดสอบต่อไป  
 จากแนวทางการจัดการเรียนการสอนข้างต้นสรุปได้ว่า ในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ส าหรับผู้เรียน
ที่มิใช่เจ้าของภาษาหรือเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ จ าเป็นต้องค านึงถึงวิธีการที่จะให้ผู้เรียนสามารถที่จะกล้าออกเสียง
ได้อย่างถูกต้องและสื่อความหมายของค าๆนั้นได้ ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เป็นอีกเทคนิคหนึ่งของการจัดการ
เรียนสอนที่มีประสิทธิภาพและได้ผลสูง เพื่อให้นักเรียนเกิดการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรียนรู้ให้เข้าใจยิ่งขึ้น โดยการน าการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเข้ามาใช้ ทั้งนี้ผู้วิจัยได้น าการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เป็นกิจกรรมการเรียนที่ผสมผสานการ
เรียนรู้ ผู้เรียนได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ผู้เรียนที่เก่งได้ช่วยเหลือเพื่อนที่อ่อนกว่า อีกทั้งการที่ผู้เรียนได้เรียนรู้การออกเสียงผ่านทางเพื่อน 
โดยมีครูเป็นผู้อ านวยความสะดวก ท าให้ผู้เรียนมีความกล้าที่จะออกเสียง จึงท าให้ทราบได้ว่าผู้เรียน ออกเสียงถูกหรือผิด ด้วยเหตุนี้
การจัดการเรียนรู้ดังกล่าว จึงมีประสิทธิภาพต่อการพัฒนาการออกเสียงพยัญชนะท้ายพยางค์ภาษาอังกฤษ [6]    
 จากความส าคัญและสภาพปัญหาที่ผู้วิจัยพบเจอ พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ออกเสียงภาษาอังกฤษไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะเสียง
พยัญชนะท้ายพยางค์ (/s/, /z/, /ed/) (final consonants) เมื่อนักเรียนออกเสียงผิดอาจท าให้เกิดปัญหาในการสื่อสาร คือมีปัญหา
ในเรื่องของการ เข้าใจความหมาย เพราะค าศัพท์ต่างๆมีเสียงท้ายพยางค์ที่แตกต่างกันจะท าให้เกิดความหมายที่ผิดพลาดสับสนกันได้
[7] ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาทักษะการออกเสียงท้ายพยางค์ภาษาอังกฤษ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย
เทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทั้งนี้เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของผู้เรียนและผู้เรียนสามารถน าความรู้
เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษและสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพื่อพัฒนาการออกเสียงพยัญชนะท้ายพยางค์ภาษาอังกฤษ (/s/, /z/, /ed/) โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
ด้วยเทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษด้านการออกเสียงพยัญชนะท้ายพยางค์ภาษาอังกฤษ  
(/s/, /z/, /ed/) ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 

ขอบเขตการวิจัย  
 1. ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 
อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี จ านวน 144 คน   
 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 
อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี จ านวน 38 คน ซึ่งได้มาจากวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

2. ขอบเขตเนื้อหา   
 เนื้อหาในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์เนื้อหาจากตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน1 (อ31101) ของโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจ
พิทยาคม อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งการน าเสนอเนื้อหาผู้วิจัยได้น ามาปรับให้เหมาะสมกับนักเรียน 

3. ขอบเขตด้านตัวแปร 
ตัวแปรต้น  ได้แก่ การจัดกิจกรรมเรื่อง Nice to meet you และ Sightseeing โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ ร่วมมือด้วย

เทคนิค STAD 
ตัวแปรตาม ได้แก่  

1.พัฒนาการการออกเสียงพยัญชนะท้ายพยางค์ภาษาอังกฤษ (/s/, /z/, /ed/) โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
ด้วยเทคนิค STAD 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษด้านการออกเสียงพยัญชนะท้ายพยางค์ภาษาอังกฤษ (/s/, /z/, /ed/)
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 4. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยจัดการเรียนการสอน จ านวน 5 
คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยด าเนินการโดยใช้แผนการวิจัยแบบหนึ่งกลุ่มทดสอบก่อนหลัง  (The One-Group Pretest– 
Posttest Design) ซึ่งมีรูปแบบการทดลองดังนี้ 
ตารางท่ี 1 แบบแผนการวิจัยแบบ Pre-Experiment Design : One group Pretest Posttest Design 

Pre-test Treatment Post-test 
T1 X T2 

เมื่อ T1 แทน การทดสอบก่อนจัดการเรียนรู้ 
 X แทน การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิค STAD เพื่อพัฒนาพัฒนาการออกเสียงพยัญชนะท้ายพยางค์ 
   (/s/, /z/, /ed/) 
 T2 แทน การทดสอบหลังจัดการเรียนรู้ 

 

เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาการออกเสียงพยัญชนะท้ายพยางค์ (/s/, /z/, /ed/) โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ ด้วยเทคนิค STAD จ านวน 5 แผน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใช้เวลาสอน 5 คาบ คาบละ 50 นาที   
 2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการออกเสียงพยัญชนะท้ายพยางค์ (/s/, /z/, /ed/) ก่อนเรียน จ านวน 30 ข้อ 
 3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการออกเสียงพยัญชนะท้ายพยางค์ (/s/, /z/, /ed/) หลังเรียน จ านวน 30 ข้อ 
 

การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการออกเสียงพยัญชนะท้ายพยางค์ภาษาอังกฤษ (/s/, /z/, /ed/) โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศล
กิจพิทยาคม อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยศึกษามาตรฐานการ
เรียนรู,้ ตัวชี้วัด, สาระการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อใช้ก าหนดขอบเขตด้านเนื้อหาตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 1.2 ศึกษาคู่มือครู รวมทั้งศึกษาหลักสูตรรายวิชาภาษาอังกฤษ 1 (อ 31101) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ในส่วนของโครงสร้างหลักสูตรและค าอธิบายรายวิชา เพื่อเป็น
แนวทางในการจัดเนื้อหาและสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่จะใช้สอนกับกลุ่มตัวอย่าง 
 1.3 ศึกษางานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถในการออกเสียงค าศัพท์  และหลักการสร้างการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิค STAD เพื่อเป็นแนวทางในการจัดเนื้อหาและสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่จะ
ใช้สอนกับกลุ่มตัวอย่าง 

 การใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD 
5 ขั้น ได้แก่ 

1. ขั้นน าเสนอสิ่งที่ต้องเรียน 
2. ขั้นท างานเป็นกลุ่ม 
3. ขั้นทดสอบย่อย 
4. ขั้นคะแนนพัฒนาการของนักเรียนแต่ละคน 
5. ขั้นการรับรองผลงานของกลุ่ม  

1. พัฒนาการการออกเสียงพยัญชนะท้ายพยางค์
ภาษาอังกฤษ (/s/, /z/, /ed/) โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิค STAD  

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ
ด้ านการออกเสี ยงพยัญชนะท้ ายพยางค์
ภาษาอังกฤษ (/s/, /z/, /ed/) 
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 1.4 ศึกษาและเลือกเนื้อหาที่จะใช้ในการทดลองสอน ซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับเนื้อหา ในหนังสือเรียนของรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 1 (อ 31101) ซึ่งผู้วิจัยได้น ามาปรับให้เหมาะสมกับนักเรียน 
 1.5 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  ด้วยเทคนิค STAD ส าหรับผู้ เรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งประกอบไปด้วย แผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 5 แผน จากเนื้อหาในหนังสือเรียน เรื่อง Nice to meet you 
และ Sightseeing   
 1.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจเพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะทางด้านเนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ และการวัดประเมินผล   
 1.7 ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  ด้วยเทคนิค STAD ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วน ากลับมาให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาอีกครั้ง  ก่อนน าไปเสนอ
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบ 
 1.8 น าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4 เสนอผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่านเพื่อตรวจความถูกต้องและความเหมาะสม โดยพิจารณาว่าแผนการจัดการเรียนรู้มีความสอดคล้อง
กับคุณลักษณะที่ต้องการวัดหรือไม่ ก่อนท าการแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งได้ค่าดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา Content 
validity index (CVI) เท่ากับ 1 โดยพิจารณาค่าดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแผนการจัดการเรียนรู้และท าการปรับปรุงแก้ไข
ทั้งหมดตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
 1.9 น าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4 ที่ผ่านการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ ผู้เชี่ยวชาญเป็นฉบับจริง ไปใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างจ านวน 5 แผน 

2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการออกเสียงพยัญชนะท้ายพยางค์ของค าศัพท์ภาษาอังกฤษ (/s/, /z/, /ed/)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังเรียน 
 2.1 ศึกษาคู่มือครู รวมทั้งศึกษาหลักสูตรรายวิชาภาษาอังกฤษ 1 (อ 31101) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม จังหวัดราชบุรี ในส่วนของโครงสร้างหลักสูตรและค าอธิบายรายวิชา ศึกษาหนังสือแบบเรียน 
เรื่อง Nice to meet you และ Sightseeing เพื่อก าหนดขอบเขตด้านเนื้อหาตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 2.2 สร้างแบบทดสอบทางการออกเสียง เรื่อง Nice to meet you และ Sightseeing จ านวน 1 ฉบับ ซึ่งประกอบด้วย
ค าศัพท์จ านวน 40 ค า โดยให้ครอบคลุมกับเนื้อหา และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยใช้ข้อค าถามเป็นการออกเสียง ที่มีเกณฑ์การให้
คะแนน คือ ออกเสียงถูกต้องให้ 1 คะแนน และถ้าออกเสียงไม่ถูกต้องให ้0 คะแนน 
 2.3 น าแบบทดสอบไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบวัดค่าดัชนีความสอดคล้อง Index of item objective 
congruence (IOC) ของแบบทดสอบ พบว่ามีค่า IOC ของแบบทดสอบระหว่าง 0.67–1 ซึ่งแปลผลได้ว่า แบบทดสอบ จ านวน 40 
ข้อ (ข้อท่ี 1 - ข้อท่ี 40) มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับตัวชี้วัด 
 2.4 ปรับปรุงแบบทดสอบตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
 2.5 น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นโดยผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้วไปทดลองใช้  (Try out) กับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ปีการศึกษา 2563 จ านวน 3 คน แล้วน าผลมาหาค่าดัชนีความยากง่าย 
(p) และค่าดัชนีอ านาจจ าแนก (r) เป็นรายข้อ โดยเลือกใช้ข้อสอบที่มีดัชนีความยากง่ายระหว่าง 0.2 – 0.8 และค่าดัชนีอ านาจจ าแนก
ตั้งแต่ 0.2 ขึ้นไป จากนั้นหาค่า ความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบทั้งฉบับโดยใช้วิธีของคูเดอร์ -ริชาดสัน (Kuder - 
Richardson) ซึ่งใช้สูตร KR-20 พบว่า แบบทดสอบมีค่าดัชนีความยากง่ายของข้อสอบรายข้ออยู่ระหว่าง .21 – .95 และ  ค่าดัชนี
อ านาจจ าแนกของข้อสอบรายข้ออยู่ระหว่าง -.20 – .89 ดังนั้นมีข้อสอบที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ จ านวน 33 ข้อ และมีค่าความ
เชื่อมั่น (reliability) ของแบบทดสอบทั้งฉบับโดยใช้สูตร KR-20 ของ Kuder-Richardson ได้ค่าเท่ากับ 0.80 

2.6 ปรับปรุงแบบทดสอบทั้งฉบับก่อนน าไปใช้จริงจ านวน 30 ข้อ  
 

ขั้นตอนการด าเนินวิจัย 
 1. วัดผลการเรียนรู้ก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถในการออกเสียงพยัญชนะท้ายพยางค์ของค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ (/s/, /z/, /ed/) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (Pretest)   
 2. จัดการเรียนการสอนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการออกเสียงพยัญชนะท้ายพยางค์ของค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ (/s/, /z/, /ed/) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิค STAD ส าหรับนักเรียนชั้น
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มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมซึ่งประกอบไปด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 5 แผน คือ เรื่อง Nice to 
meet you และ Sightseeing โดยใช้เวลาในการด าเนินการทั้งสิ้น 5 คาบเรียน คาบละ 50 นาที ในภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2563  
 3. วัดผลการเรียนรู้หลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถในการออกเสียงพยัญชนะท้ายพยางค์ของค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ (/s/, /z/, /ed/) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (Posttest)   
 

ผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาคะแนนความสามารถในการออกเสียงพยัญชนะท้ายพยางค์ภาษาอังกฤษ (/s/, /z/, /ed/) ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังการใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิค STAD กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 
 ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบเพื่อวัดความสามารถในการออกเสียงพยัญชนะท้ายพยางค์ภาษาอังกฤษ (/s/, /z/, /ed/) ของ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างรายบุคคลก่อนเรียนและหลังเรียน จากแบบทดสอบจ านวน 30 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน โดยน าคะแนนของนักเรียน
ที่ได้จากการท าแบบทดสอบ มาวิเคราะห์ข้อมูล ได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียนมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 
ได้ผลการวิเคราะห ์ดังนี้ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่  1 คือ เพื่อพัฒนาการออกเสียงพยัญชนะท้ายพยางค์ภาษาอังกฤษ 
 (/s/, /z/, /ed/) โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิค STAD สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 
4 ก่อนเรียนและหลังเรียนผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อวิเคราะห์ค่าร้อยละ (Percentage) ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้ 
ตารางที่ 2 การพัฒนาการออกเสียงพยัญชนะท้ายพยางค์ภาษาอังกฤษ (/s/, /z/, /ed/) โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วย
เทคนิค STAD สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียน 

ระดับความสามารถ จ านวนนักเรียน จ านวนร้อยละของนักเรียน 
ผ่านเกณฑ์ 26 68.42 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 12 31.58 
รวม 38 100 

 จากตารางที่ 2 พบว่า ความสามารถในการออกเสียงพยัญชนะท้ายพยางค์ภาษาอังกฤษ (/s/, /z/, /ed/) ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิค STAD หลังเรียนเมื่อเทียบเกณฑ์ร้อยละ 70 ได้ว่า มีนักเรียนผ่าน
เกณฑ ์จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 68.42 ไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 31.58 
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการออกเสียงพยัญชนะท้ายพยางค์ภาษาอังกฤษ (/s/, /z/, /ed/) โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 

กลุ่มทดลอง จ านวน คะแนนเต็ม X̅ S.D. t Sig. 
ทดสอบก่อนเรียน 38 30 14.97 4.17 16.74 .00 

ทดสอบหลังเรียน 38 30 22.21 2.88 
 

** ความมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 จากตารางที่ 3 พบว่าความสามารถในการออกเสียงพยัญชนะท้ายพยางค์ภาษาอังกฤษ (/s/, /z/, /ed/) โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 
 

สรุปผล 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ด้านความสามารถในการออกเสียงพยัญชนะท้ายพยางค์ภาษาอังกฤษ  

(/s/, /z/, /ed/) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม จังหวัดราชบุรี สรุปผลได้ดังนี้ 
 1. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิค STAD มีนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 จ านวน 26 คน  
คิดเป็นร้อยละ 68.42 และนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 31.58 ของนักเรียนทั้งหมด (ตารางที ่2) 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผลการเรียนรู้ในการออกเสียงพยัญชนะท้ายพยางค์ภาษาอังกฤษ (/s/, /z/, /ed/) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม จังหวัดราชบุรี หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิค STAD มีคะแนนหลังเรียน
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้  
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 2. ผลสัมฤทธิ์ด้านความสามารถในการออกเสียงพยัญชนะท้ายพยางค์ภาษาอังกฤษ (/s/, /z/, /ed/) ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 14.97 และหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 22.21 ซึ่งผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (ตารางที่ 3) แสดงให้เห็นว่าการใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิค STAD ในการพัฒนาการ
ออกเสียงพยัญชนะท้ายพยางค์ภาษาอังกฤษ (/s/, /z/, /ed/) ช่วยให้นักเรียนสามารถออกเสียงพยัญชนะท้ายพยางค์ภาษาอังกฤษ  
(/s/, /z/, /ed/) ได้ดีขึ้น 
 
อภิปรายผล  
 จากการศึกษา “การพัฒนาความสามารถในการออกเสียงพยัญชนะท้ายพยางค์ภาษาอังกฤษ (/s/, /z/, /ed/) โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิค STAD” ในครั้งนี้ ผลการวิจัยพบว่า ผลการเรียนรู้ด้านความสามารถในการออกเสียงพยัญชนะ
ท้ายพยางค์ภาษาอังกฤษ (/s/, /z/, /ed/) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม จังหวัด
ราชบุรี มีค่าสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค  STAD มีจ านวนนักเรียนที่ผ่าน
เกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 68.42 เมื่อน าไปเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD 
เป็นการเรียนที่ผสมผสานระหว่างการเรียนรู้แบบร่วมมือ และการสอนรายบุคคลเข้าด้วยกัน เป็นวิธีการเรียนรู้ที่สนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล โดยให้นักเรียนลงมือท ากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามความสามารถจากแบบฝึกหัดหรือกิจกรรมที่ครูเตรียมให้ 
และเน้นส่งเสริมความร่วมมือภายในกลุ่ม เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ซึ่งกันและกัน การท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม       
จะเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งท าให้นักเรียนเกิดความมั่นใจและเรียนรู้ได้เร็วขึ้น มีการระดมความคิดและตัดสินใจร่วมกัน เนื่องจากเป็นวัย
เดียวกันภาษาที่ใช้สื่อสารกันนั้นจะสื่อความหมายเข้าใจซึ่งกันและกันได้ดี ท าให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาที่เรียนได้ดีย่ิงขึ้น  

นอกจากนี้ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกท าให้เกิดการพัฒนาความรู้และกระบวนการคิดที่หลากหลายมีการรับรู้ปัญหา
และแก้ปัญหาร่วมกันเป็นการส่งเสริมกระบวนการคิดและความเข้าใจที่ลึกซึ้ง  ซึ่งส่งผลที่ดีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิค STAD มีการเสริมแรงให้กับนักเรียนทั้งกลุ่มโดยการยกย่องชมเชย และมอบรางวัลให้กับกลุ่มที่ประสบผลส าเร็จ
เมื่อเห็นประโยชน์ของการเรียนการสอนแบบนี้ท าให้นักเรียนทุกคนในกลุ่มพยายามช่วยเหลือกันมากขึ้ นสังเกตจากคะแนน
ความก้าวหน้าของกลุ่มจะพัฒนาดีขึ้น และท าให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น นอกจากนี้ยังได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
พบว่ามีความสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยวิธีร่วมมือกันเรียนรู้แบบผสมผสาน (CIRC) และการประเมินตามสภาพจริง พบว่านักเรียนมีพัฒนาการด้าน
ทักษะการอ่านและเขียนดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีผลดารเรียนรู้สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ70[8] และเมื่อน าไปเปรียบเทียบกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551พบว่า สอดคล้องกับสมรรถนะความสามารถในการสื่อสารและสอดคล้องกับ
สมรรถนะความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ให้ทัน
กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน 
 2. การพัฒนาความสามารถในการออกเสียงพยัญชนะท้ายพยางค์ภาษาอังกฤษ  (/s/, /z/, /ed/) โดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิค STAD ผู้วิจัยในฐานะครูได้น าเทคนิค STAD ที่เป็นการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ มาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ด้านความสามารถในการออกเสียงพยัญชนะท้ายพยางค์สูงขึ้น ดังจะเห็นได้จากผลการวิเคราะห์คะแนนจาก
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนที่มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตก่อนเรียนเท่ากับ 12.00 และหลังเรียนเท่ากับ 23.42 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยอาจพิจารณาได้ว่า เป็นผลสืบเนื่องมาจากประเด็นส าคัญ ดังนี้ กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ด้วยเทคนิค STAD เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่เน้น ผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมีการจัดกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่มละ 4-5 คน ในแต่ละกลุ่ม
ประกอบด้วยสมาชิกที่มีความสามารถ ทางการเรียนแตกต่างกัน คือ ผู้เรียนที่เรียนเก่ง ผู้เรียนที่เรียนปานกลาง และผู้เรียนที่เรียนอ่อน 
ซึ่งในการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD นี้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างสมาชิกในกลุ่ม ผู้เรียนกลุ่มเก่งต้อง
ช่วยเหลือ อธิบายเนื้อหา ความรู้ที่สมาชิกในกลุ่มที่ผู้เรียนอ่อนไม่เข้าใจ เนื่องจากสมาชิกในกลุ่มอยู่ในวัยเดียวก่อนจึงสื่อสารกันได้ง่าย
กว่าครูผู้สอน ผู้เรียนอ่อนก็ไม่อายในการสอบถามในสิ่งที่ตนสงสัยกับผู้เรียนที่เก่งกว่า  ทั้งนี้เพื่อความส าเร็จ ของกลุ่ม และเนื่องจาก
คะแนนของสมาชิกทุกคนในกลุ่มมีส่วนในความส าเร็จของกลุ่มจึงส่งผลให้ผู้เรียนทุกคน ตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง 
ผู้เรียนอ่อนจึงฝึกปฏิบัติทักษะการออกเสียงเพื่อให้มีคะแนนการทดสอบที่ดี  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค 
STAD สามารถแก้ปัญหาทักษะการออกสียงภาษาอังกฤษของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ได้ ส่งผลให้ ผู้เรียนมีผลการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษดีขึ้นด้วย ทั้งนี้การเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นรูปแบบการสอนที่สามารถพัฒนากิจกรรมทางสติปัญญาที่เพิ่มพูนการเรียนรู้
มากกว่าการเรียนรู้รายบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของศศิกานต์ โฆษิตตระกูล[9] ได้ศึกษาการประเมินความสามารถด้าน
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ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่เรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้  โดยใช้เทคนิค (STAD) และเพื่อวิเคราะห์ความคิดเห็นของ
นักศึกษาที่มีต่อเทคนิคการสอนนี้ กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  
ปีการศึกษา 2550 จานวน 25 คน ผลการวิจัย พบว่า 1) ความสามารถด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่เรียนแบบร่วมมือ
กันเรียนรู้โดยใช้เทคนิค (STAD) ก่อนและหลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

สรุปได้ว่า เทคนิค STAD เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ที่มีบรรยากาศที่ผ่อนคลาย 
เนื่องจากนักเรียนมีการเรียนรู้ร่วมกันกับกลุ่มเพื่อน เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และได้รับผลตอบแทนที่ท าให้เห็นคุณค่าของทุก
คนในกลุ่ม อีกทั้งยังช่วยให้ผู้เรียนกล้าที่จะถาม และฝึกฝนการออกเสียงมากยิ่งขึ้นกับเพื่อนในกลุ่ม จึงท าให้การจัดกิจกรรมเช่นนี้เกิด
ประสิทธิภาพ และการจดจ าที่ยาวนานมากยิ่งขึ้น 

 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 จากผลการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ดังนี้ 
 1.1 ในการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD นั้น ครูเป็นส่วนส าคัญในการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ดังนั้นครูต้องมีการเตรียมตัว ฝึกฝนการออกเสียงค าศัพท์ที่ถูกต้องและเป็นต้นแบบได้ เพื่อให้การด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เป็นไปตามขั้นตอนและถูกต้องที่สุด 
 1.2 ควรเลือกเนื้อหาให้เหมาะสมกับระดับนักเรียน ควรเป็นเรื่องที่นักเรียนสนใจใกล้ตัวนักเรียนหรือตามที่หลักสูตร
ก าหนดและไม่ควรยากเกินไป  
 1.3 ควรเลือกกิจกรรมให้เหมาะสมกับเนื้อหาที่สอน โดยต้องเป็นกิจกรรมที่ช่วยฝึกฝนทักษะหรือทบทวนความรู้ที่
นักเรียนได้รับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และต้องสอดคล้องกับสถานที่หรือจ านวนนักเรียน 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 จากผลการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่อาจเป็นประโยชน์ต่อท าวิจัย ดังนี้ 
 2.1 ควรน าเทคนิค STAD ไปพัฒนานักเรียนในด้านภาษาอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น วิชาภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และ
ภาษาเกาหลี เป็นต้น เพื่อแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น  
 2.2 ควรขยายเวลาในการด าเนินการทดลองเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะขั้นทดลอง ควรจัดคาบเรียนให้เป็น 2 คาบเรียนเป็นต้นไป 
เพื่อการจัดกิจกรรมที่ไม่ต้องรีบร้อนและเกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น 
 2.3 มีการจัดสรรด้านเวลากับเนื้อหาให้มีความสอดคล้องกัน เนื้อหายาก ใช้เวลาเยอะ เนื้อหาง่าย ใช้เวลาน้อย เพื่อให้มี
ความสมดุลกันในการจัดการเรียนการสอนและการท ากิจกรรมให้เหมาะสมและดียิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 
 กำรวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อสร้ำงกิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์ที่เสริมสร้ำงสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนและเพื่อศึกษำสมรรถนะส ำคัญ
ของผู้เรียนหลังกำรเข้ำร่วมกิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์ที่เสริมสร้ำงสมรรถนะส ำคัญของผูเ้รียน กลุ่มเป้ำหมำย คือ ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
โรงเรียนภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ จ ำนวน 80 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย คือ กิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์ที่เสริมสร้ำงสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
จ ำนวน 5 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมฐำน Cup challenge กิจกรรมฐำน คนละครึ่งหัวใจ กิจกรรมฐำนปริศนำในถ้ ำ กิจกรรมฐำนเชือกพิสดำร 
กิจกรรมฐำนเกมอักษรน ำค ำตอบ และแบบประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนผู้เรียน จ ำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 แบบประเมินสมรรถนะ
ส ำคัญของผู้เรียนส ำหรับครูผู้สอนประเมินผู้เรียน ฉบับที่ 2 แบบประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนส ำหรับผู้เรียนประเมินตนเอง และฉบับที่ 3 
แบบประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนส ำหรับเพื่อนประเมินผู้เรียน ท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูล โดยกำรหำค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และ
ร้อยละ ผลกำรวิจัยพบว่ำ กิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์ที่เสริมสร้ำงสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนมีควำมเหมำะสม  อยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 4.55 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.37 และภำพรวมของสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม ซึ่งมีค่ำร้อยละ 78.82  
เมื่อพิจำรณำสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนแต่ละด้ำน พบว่ำ ทุกด้ำนมีสมรรถนะส ำคัญอยู่ในระดับดีเยี่ยมจ ำนวนของผู้เรียนที่มีสมรรถนะส ำคัญอยู่
ในระดับดีเยี่ยมมำกที่สุด คือ ด้ำนควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร รองลงมำ คือ ด้ำนควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี ด้ำนควำมสำมำรถในกำรคิด 
ด้ำนควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต และด้ำนควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ตำมล ำดับ 
  
ค าส าคัญ : กิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์  สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน และผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
 

Abstract  
This research aimed to create a math camp activity that enhances learners’ key competencies and to study 

learners' key competencies after participating in a math camp activity that enhances learners’ key competencies. 
Participants were 80 junior high school students from PhuKhiao school, Chaiyaphum province. The research instruments 
were math camp activities that enhanced learners’ Key competencies. They consisted of 5 activities, which were the cup 
challenge base activity, the half heart base activity, the mystery base activity in the cave, the baroque rope base activity, 
and the answer game base activity. In addition, the evaluations of learners’ key competencies included self-evaluation, 
teacher evaluation, and peer evaluation. The mean, standard deviation, and percentage were used to analyze the data. 
The results showed that math camp activity that enhanced students’ key competencies that the researcher created at 
the most appropriate level. The arithmetic mean was 4.55, the standard deviation was 0.37, and the overall of the learners’ 
key competency was excellent, which was 78.82 percent. When considering the learners’ key competencies in each area, 
it was found that all aspects were at an excellent level and the number of learners with the most excellent level was 
the ability to communicate, followed by the ability to use technology, the ability to think, the ability to use life skills, and 
the ability to solve problems, respectively. 

 
Keywords : Math Camp Activity, Learners' Key Competency, Junior High School 



Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 
12 (May - August)    30 – 38    (2022) Vol. 12, No. 2 31 

  

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 12 (ฉบับที่ 2)  พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2565 

 

บทน า   
ตำมที่ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ในประเด็นยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกร

มนุษย์ ได้ก ำหนดประเด็นยุทธศำสตร์ที่เน้นทั้งกำรแก้ไขปัญหำกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์  เสริมสร้ำงและยกระดับกำรพัฒนำ 
ทุนมนุษย์และปัจจัยสภำพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้ำงระบบนิเวศที่เอื้อต่อกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์อย่ำงครอบคลุม ประกอบด้วย
กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิตควบคู่กับกำรปฏิรูปที่ส ำคัญทั้งในส่วนของกำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรมเพื่อให้คนมี
ควำมดีอยู่ใน ‘วิถี’ กำรด ำเนินชีวิตและมีจิตส ำนึกร่วมในกำรสร้ำงสังคมที่น่ำอยู่  กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้แบบพลิกโฉมในทุกระดับตั้งแต่
ระดับปฐมวัยจนถึงกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่  21 มีกำร
ออกแบบระบบกำรเรียนรู้ใหม่ กำรเปลี่ยนบทบำทครูกำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ และกำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนำผู้เรียนให้สำมำรถก ำกับกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมกับตนเองได้อย่ำงต่อเนื่อง [1]  

จำกระบบกำรศึกษำของประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤตทำงกำรศึกษำหลำยอย่ำงหนึ่งในปัญหำนั้น คือ ปัญหำเรื่องของกำร
น ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ เพรำะระบบกำรศึกษำของโรงเรียนยังคงยึดติดกับวิธีกำรสอนแบบเดิม ท ำให้ผู้เรียนถูกปลูกฝังด้วยกำรเรียนรู้
แบบท่องจ ำเพื่อน ำไปสอบมำกกว่ำที่จะเรียนรู้เพื่อให้เกิดกำรคิดวิเครำะห์  กำรสังเครำะห์ และกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ด้วยตัวเอง  
ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้ส่งผลให้ผู้เรียนไม่สำมำรถน ำควำมรู้  ควำมเข้ำใจ ทักษะและคุณลักษณะต่ำง ๆ ที่ตนเรียนรู้มำไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์กับตัวเองและสังคมได้ คือ เด็กไทยนั้นมีสมรรถนะที่ต่ ำกว่ำที่ควรจะเป็น อันเป็นเรื่องที่เสียเปรียบอย่ำงมำกในกำรแข่งขันกับ
นำนำประเทศ จึงท ำให้ทำงภำครัฐจ ำเป็นต้องปรับเปลี่ยนหลักสูตรกำรเรียนรู้ใหม่ โดยเปลี่ยนจุดเน้นจำกที่เคยเป็นหลักสูตรที่เน้น
เนื้อหำ (content - based) คือ เน้นเนื้อหำวิชำ และมีมำตรฐำนและตัวชี้วัดจ ำนวนมำก ไปเป็นหลักสูตรฐำนสมรรถนะ 
(competency-based) คือ มุ่งไปยังพฤติกรรมที่ผู้เรียนโดยตรง ยึดควำมสำมำรถที่ผู้เรียนพึงปฏิบัติได้เป็นหลัก เพื่อเป็นหลักประกัน
ว่ำผู้เรียนจะมีทักษะและควำมสำมำรถในด้ำนต่ำง ๆ อย่ำงเหมำะสม [2]  

จำกกำรประเมินผลกำรศึกษำของไทยจำกหน่วยงำนภำยในประเทศและต่ำงประเทศ ชี้ชัดว่ำคุณภำพกำรศึกษำไทยมีปัญหำ 
ผลกำรประเมินในโครงกำรประเมินผู้เรียนนำนำชำติปี 2018 โดยองค์กำร OECD ตั้งแต่ปี 2012 – 2018 พบว่ำ คะแนนเฉลี่ยวิชำ
คณิตศำสตร์ของผู้เรียนไทยมีแนวโน้มลดต่ ำลง โดยในปี 2012 มีคะแนนเท่ำกับ 427 ปี 2015 มีคะแนนเท่ำกับ 415 และในปี 2018  
มีคะแนนเพิ่มขึ้นจำกปี 2015 เป็น 419 คะแนน ถึงแม้แนวโน้มคะแนนในปี 2018 จะสูงขึ้นกว่ำปี 2015 แต่ก็สูงขึ้นเพียงเล็กน้อย [3] 
รวมถึงกำรจัดกำรทดสอบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (Ordinary National Educational Test: O-Net)  ตั้งแต่ปี 2558-2561 พบว่ำ  
ผลกำรประเมินระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 วิชำคณิตศำสตร์ มีแนวโน้มคะแนนเฉลี่ย o-net ลดต่ ำลง โดยในปี 2558 มีคะแนนเท่ำกับ 
32.40 ปี 2559 มีคะแนนเท่ำกับ 29.31 และปี 2560 มีคะแนนเท่ำกับ 26.30  แม้ในปี 2561 จะมีคะแนนเพิ่มขึ้นเป็น 30.28 แต่ก็ยัง
ถือว่ำมีแนวโน้มลดลงจำกปี 2558 ซึ่งเป็นตัวบ่งบอกถึงคุณภำพของกำรจัดกำรศึกษำโดยเฉพำะคณิตศำสตร์ [4]  

จำกเหตุผลดังกล่ำวชี้ให้เห็นได้ว่ำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนคณิตศำสตร์นั้น ครูควรจัดเนื้อหำให้เหมำะสมกับควำมสำมำรถ
ของผู้เรียน เน้นกำรมีส่วนร่วมของผู้เรียน เน้นควำมสัมพันธ์ของคณิตศำสตร์ที่เรียนกับสถำนกำรณ์ในชีวิตจริง เลือกกิจกรรมที่สัมพันธ์
หรืออยู่ในควำมสนใจของผู้เรียน ใช้สื่อกำรสอนหลำยรูปแบบและเลือกแหล่งควำมรู้ที่หลำกหลำย ให้ผู้เรียนทรำบเป้ำหมำยของ
กิจกรรมและเน้นกำรปฏิบัติจริง กระตุ้นและสนับสนุนให้ผู้เรียนเผชิญกับปัญหำด้วยวิธีกำรของตนเอง โดยมีเป้ำหมำยที่ส ำคัญ คือ  
ให้ผู้เรียนรู้จักคิด และมีทักษะในกำรแก้ปัญหำเกี่ยวกับคณิตศำสตร์ในชีวิตประจ ำวัน สอดคล้องกับพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 โดยเฉพำะ หมวด 4 มำตรำ 22 มำตรำ 23 และ มำตรำ 24 สรุปได้ว่ำกำรจัด
กำรศึกษำต้องยึดหลักว่ำผู้เรียนทุกคนมีควำมสำมำรถเรียนรู้และพัฒนำตนเองได้  และถือว่ำผู้เรียนมีควำมส ำคัญที่สุด กระบวนกำร
จัดกำรศึกษำต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสำมำรถพัฒนำตนเองได้เต็มศักยภำพ จัดเนื้อหำและกิจกรรมให้สอดคล้องกับควำมสนใจ และควำม
ถนัดของผู้ เรียน โดยค ำนึงถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล ฝึกทักษะกระบวนกำรคิด กำรจัดกำร กำรเผชิญสถำนกำรณ์ 
และกำรประยุกต์ควำมรู้มำใช้เพื่อป้องกันและแก้ปัญหำ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ประสบกำรณ์จริง ท ำได้ คิดเป็น ท ำเป็น [5] 

หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ได้มุ่งเน้นกำรยกระดับคุณภำพ
มนุษย์ โดยกำรพัฒนำคนให้เหมำะสมตำมช่วงวัยเพื่อให้เติบโตอย่ำงมีคุณภำพ เป็นหลักสูตรที่เน้นกำรรพัฒนำทักษะให้สอดคล้องกับ 
ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนและทักษะที่จ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวิตในศตวรรษที่  21 นอกจำกนี้หลักสูตรฯ ยังมีกำรก ำหนดให้
สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนเป็นเป้ำหมำยหนึ่งในกำรพัฒนำผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญำ มีคุณภำพชีวิตที่ดีและมีควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันในเวทีระดับโลก กำรประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนจึงเป็นกลไกส ำคัญอันหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงควำมส ำเร็จในกำรจัด
กำรศึกษำตำมหลักสูตรฯ [6] หลักสูตรฯ ได้ก ำหนดสมรรถนะส ำคัญไว้ คือ กำรวัดคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมำจำกควำมรู้  
ควำมสำมำรถ และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่ท ำให้ผู้เรียนสำมำรถเรียนรู้ ปฏิบัติงำน หรือสร้ำงผลงำนได้ ซึ่งสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
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ประกอบด้วย 5 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร ด้ำนควำมสำมำรถในกำรคิด ด้ำนควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ  
ด้ำนควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต และด้ำนควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี [7]กำรจัดกิจกรรม
ค่ำยคณิตศำสตร์เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกห้องเรียนโดยจัดให้ผู้เรียนเข้ำร่วมกิจกรรม ณ สถำนที่หนึ่งในช่วงเวลำที่ก ำหนดให้ 
โดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อให้กำรเรียนกำรสอนคณิตศำสตร์มีประสิทธิภำพ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกำสศึกษำ ค้นคว้ำและเรียนรู้จำก
ธรรมชำติ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะและกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนำสมรรถนะที่ส ำคัญผู้เรียน เป็นต้น กำรจัด
กิจกรรมค่ำยคณิศำสตร์มีทั้งกิจกรรมทำงวิชำกำร และกิจกรรมนันทนำกำรเพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ ประสบกำรณ์ ทักษะกระบวนกำร และ
ควำมสำมำรถทำงคณิตศำสตร์ในสภำพแวดล้อมที่จัดให้ [8-9] สอดคล้องกับ [10] กิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์มีส่วนส ำคัญที่ช่วยเสริม
หลักสูตรคณิตศำสตร์ให้บังเกิดผล เสริมสร้ำงควำมสำมำรถในด้ำนต่ำง ๆ ให้กับผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนเห็นคุณค่ำและประโยชน์ของ
คณิตศำสตร์ ส่งเสริมทักษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่ำงดี โดยสอดแทรกอยู่ในกิจกรรมต่ำง ๆ อีกทั้งกำรจัด
ค่ำยคณิตศำสตร์โดยแบ่งผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมต่ำง ๆ เป็นกลุ่มจะท ำให้ผู้เรียนฝึกกำรท ำงำนเป็นทีม ยอมรับฟังเหตุผลของคนอื่น ๆ  
มีกำรวำงแผนกำรท ำงำน และรับผิดชอบในหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย เป็นกำรปลูกฝังลักษณะอันพึงประสงค์ จะเห็นว่ำค่ำยคณิตศำสตร์
มีประโยชน์ทั้งในด้ำนควำมรู้ ด้ำนทักษะและกระบวนกำร และด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จึงควรให้ควำมส ำคัญและจัดให้มีค่ำย
คณิตศำสตร์แก่ผู้เรียนอยู่เสมอ [11] 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจกำรพัฒนำกิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์เพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำ
ตอนต้น โรงเรียนภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งจะส่งผลดีต่อคุณภำพกำรศึกษำไทยต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1 เพื่อสร้ำงกิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์ที่เสริมสร้ำงสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน  
2 เพื่อศึกษำสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน หลังกำรเข้ำร่วมกิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์ที่เสริมสร้ำงสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. กลุ่มเป้าหมาย  

กลุ่มเป้ำหมำย คือ ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น โรงเรียนภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ จ ำนวน 80 คน เป็นกลุ่มเป้ำหมำย 
ที่ใช้กิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์เพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   
2.1 กิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์เพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน มีจ ำนวน 5 กิจกรรม กิจกรรมละ 60 นำที  

โดยมีขั้นตอนกำรสร้ำงและหำคุณภำพของกิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์เพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน ดังนี้ 
2.1.1 ศึกษำข้อมูลพื้นฐำน หลักสูตร เอกสำรที่เกี่ยวกับกิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์เพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะส ำคัญของ

ผู้เรียน และเนื้อหำวิชำคณิตศำสตร์ 
2.1.2 ก ำหนดจุดประสงค์กำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551  

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  
2.1.3 สร้ำงกิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์เพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
2.1.4 น ำกิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์เพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน เสนอผู้เชี่ยวชำญ จ ำนวน 3 ท่ำน  

เพื่อตรวจสอบควำมตรงเชิงเนื้อหำ  
2.1.5 ปรับปรุงแก้ไขกิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์เพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนตำมค ำแนะน ำของผู้เชี่ยวชำญ 
2.1.6 ทดลองใช้กิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์เพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนกับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำ

ตอนต้น โรงเรียนหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์  
2.1.7 ปรับปรุงแก้ไขกิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อน ำไปใช้กับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น

โรงเรียนภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 
2.2 แบบประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน มี 3 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 แบบประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนส ำหรับ

ครูผู้สอนประเมินผู้เรียน (ให้พี่สีแต่ะละสีเป็นผู้ประเมิน) ฉบับที่ 2 แบบประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนส ำหรับผู้เรียนประเมิน
ตนเอง และฉบับที่ 3 แบบประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนส ำหรับเพื่อนประเมินผู้เรียน โดยน ำผลคะแนนกำรประเมินสมรรถนะ
ส ำคัญของผู้เรียนมำเทียบกับเกณฑ์ตัดสินระดับคุณภำพของสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน ดังนี้ 
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ร้อยละของผลกำรประเมิน ระดับคุณภำพ 
75 – 100 
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0 – 24.99 

ดีเย่ียม 
ดี 

พอใช้ 
ปรับปรุง 

แบบประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนมีขั้นตอนกำรสร้ำงและหำคุณภำพดังนี้ 
2.2.1 ศึกษำข้อมูลพื้นฐำน หลักสูตร เอกสำรที่เกี่ยวกับกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำ

ตอนต้น และเนื้อหำสำระรำยวิชำคณิตศำสตร์ 
2.2.2 สร้ำงแบบประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
2.2.3 น ำแบบประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน เสนอผู้เชี่ยวชำญ จ ำนวน 3 ท่ำน  
2.2.4 ปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน ตำมค ำแนะน ำของผู้เชี่ยวชำญ 
2.2.5 ทดลองใช้แบบประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนกับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้นโรงเรียนหนองไผ่  

จังหวัดเพชรบูรณ์ 
2.2.6 ปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนแล้วน ำไปใช้กับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 

โรงเรียนภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 
3. วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.1 ผู้วิจัยจัดค่ำยคณิตศำสตร์ เพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนให้กับกลุ่มทดลอง นั่นคือ ผู้เรียนระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้น โรงเรียนหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ จ ำนวน 60 คน ในวันเสำร์ที่ 24 สิงหำคม 2562 โดยใช้กิจกรรมค่ำย
คณิตศำสตร์ และแบบประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน เมื่อทดลองใช้เสร็จผู้วิจัยได้ท ำกำรวิเครำะห์และปรับปรุงให้ดีย่ิงขึ้น 

3.2 ผู้วิจัยจัดค่ำยคณิตศำสตร์ เพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนให้กับกลุ่มเป้ำหมำย นั่นคือ ผู้เรียนระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้น โรงเรียนภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ จ ำนวน 80 คน ในวันเสำร์ที่ 20 มีนำคม 2563 โดยใช้กิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์ 
และแบบประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้น 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 น ำผลที่ได้จำกกำรประเมินกิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์ที่เสริมสร้ำงสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนมำวิเครำะห์หำค่ำเฉลี่ย (Mean) 
และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard deviation)  และน ำผลที่ได้จำกแบบประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนทั้ง  3 ฉบับ  
มำค ำนวณหำค่ำร้อยละทั้งภำพรวมสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น และจ ำนวนของผู้เรียนที่มีระดับคุณภำพ 
ของสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้นในแต่ละด้ำน 

 

ผลการวิจัย 
1. ผลการสร้างกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ที่เสริมสร้างสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

 ผู้วิจัยได้สร้ำงกิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์ที่เสริมสร้ำงสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนให้สอดคล้องกับสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผู้วิจัยได้น ำเสนอต่อผู้เชี่ยวชำญ จ ำนวน 3 
ท่ำน เพื่อตรวจสอบควำมตรงเชิงเนื้อหำ ซึ่งมีประเด็นกำรประเมินควำมเหมำะสม ดังนี้ 1) ชื่อกิจกรรม 2) วัตถุประสงค์ 3) วัสดุและ
อุปกรณ์ 4) กำรด ำเนินกิจกรรม 5) กำรประเมินผล แล้วน ำผลมำเทียบกับเกณฑ์แปลควำมหมำยในแต่ละระดับ ดังนี้ 1.00 – 1.49 
เหมำะสมน้อยที่สุด 1.50 – 2.49 เหมำะสมน้อย 2.50 – 3.49 เหมำะสมปำนกลำง 3.50 – 4.49 เหมำะสมมำก 4.50 – 5.00 
เหมำะสมมำกที่สุด ผลดังตำรำงที่ 1 
ตารางท่ี 1 ค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของควำมเหมำะสมของกิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์ 

กิจกรรมฐาน ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การแปลผล 
Cup challenge 4.60 0.38 เหมำะสมมำกที่สุด 
คนละครึ่งหัวใจ 4.73 0.19 เหมำะสมมำกที่สุด 
ปริศนาในถ  า... 4.53 0.38 เหมำะสมมำกที่สุด 
เชือกพิสดาร 4.47 0.47 เหมำะสมมำก 
เกมอักษรน าค าตอบ 4.40 0.45 เหมำะสมมำก 

รวม 4.55 0.37 เหมาะสมมากที่สุด 
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 จำกตำรำงที่ 1 ผลกำรสร้ำงกิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์ที่เสริมสร้ำงสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน โดยกำรตรวจสอบควำม
เหมำะสมของกิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์จำกผู้เชี่ยวชำญ พบว่ำ ควำมเหมำะสมของกิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์ในภำพรวมอยู่ในระดับ
มำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.55 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.37 เมื่อพิจำรณำควำมเหมำะสมของกิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์ 
แต่ละฐำน พบว่ำ ฐำนคนละครึ่งหัวใจ เป็นกิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์ที่มีควำมเหมำะสมมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.73 ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำนเท่ำกับ 0.19 รองลงมำ คือ ฐำน Cup challenge มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.60 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.38 ฐำนปริศนำ
ในถ้ ำ... มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.53 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.38 ฐำนเชือกพิสดำร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.47 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน
เท่ำกับ 0.47 และฐำนเกมอักษรน ำค ำตอบมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.40 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.37 ตำมล ำดับ 
 กิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์นี้เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน ซึ่งประกอบด้วย 5 ฐำน ดังนี้  
 ฐำนที่ 1 Cup challenge เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้ำงสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนด้ำนควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร ซึ่งผู้เรียน
จะได้ร่วมกันในกำรรับและส่งสำร ถ่ำยทอดควำมคิด ควำมรู้ควำมเข้ำใจ ควำมรู้สึก และทัศนะของตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่ำวสำร และประสบกำรณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำตนเองและสังคม รวมทั้งกำรเจรจำต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหำควำม
ขัดแย้งต่ำงๆ กำรเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่ำวสำรด้วยหลักเหตุผล และควำมถูกต้อง ตลอดจนกำรเลือกใช้วิธีกำรสื่อสำรที่มี
ประสิทธิภำพ 

 
รูปที่ 1 กิจกรรมฐำน Cup challenge 

 

 ฐำนที่ 2 คนละครึ่งหัวใจ เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้ำงสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนด้ำนควำมสำมำรถในกำรคิด ซึ่งผู้เรียนจะได้
คิดวิเครำะห์ กำรคิดสังเครำะห์ กำรคิด อย่ำงสร้ำงสรรค์ กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ และกำรคิดเป็นระบบ เพื่อน ำไปสู่กำรสร้ำงองค์
ควำมรู้ หรือสำรสนเทศเพื่อกำรตัดสินใจเกี่ยวกับตนเอง และสังคมได้อย่ำงเหมำะสม 
 

 
รูปที่ 2 กิจกรรมฐำน คนละครึ่งหัวใจ 

 

 ฐำนที่ 3 ปริศนำในถ้ ำ เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้ำงสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนด้ำนควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ซึ่งผู้เรียนจะ
ได้กำรแก้ปัญหำและอุปสรรคต่ำงๆ ที่เผชิญได้อย่ำงถูกต้อง เหมำะสมบนพื้นฐำนของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสำรสนเทศ 
เข้ำใจควำมสัมพันธ์และกำรเปลี่ยนแปลงของเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ในสังคมแสวงหำควำมรู้ ประยุกต์ควำมรู้มำใช้ในกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำ และมีกำรตัดสินใจที่มีประสิทธิภำพ โดยค ำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
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รูปที่ 3 กิจกรรมฐำน ปริศนำในถ้ ำ 

 

 ฐำนที่ 4 เชือกพิสดำร เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้ำงสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนด้ำนควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต ซึ่งผู้เรียน
จะได้กำรน ำกระบวนกำรต่ำง ๆ ไปใช้ในกำรด ำเนินชีวิต ประจ ำวัน กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง กำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง กำรท ำงำน และ
กำรอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยกำรสร้ำงเสริมควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบุคคล กำรจัดกำรปัญหำและควำมขัดแย้งต่ำง ๆ อย่ำงเหมำะสม 
กำรปรับตัวให้ทันกับกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภำพแวดล้อม และกำรรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 
ทีส่่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
 

 
รูปที่ 4 กิจกรรมฐำน เชือกพิสดำร 

 

 ฐำนที่ 5 เกมอักษรน ำค ำตอบ เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้ำงสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนด้ำนควำมสำมำรถในกำรเทคโนโลยี   
ซึ่งผู้เรียนจะได้กำรเลือกและใช้เทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ และมีทักษะ กระบวนกำรทำงเทคโนโลยีเพื่อกำรพัฒนำตนเองและสังคมในด้ำน
กำรเรียนรู ้กำรสื่อสำร กำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ถูกต้องเหมำะสมและมีคุณธรรม 
 

 
รูปที่ 5 กิจกรรมฐำน เกมอักษรน ำค ำตอบ 

 

 2. ผลการศึกษาสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  
ระหว่ำงจัดกิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์ผู้วิจัยได้ประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน (พี่สีแต่ะละสีเป็นผู้ประเมิน) เมื่อจบ

กิจกรรมฐำนทั้ง 5 ฐำน ผู้วิจัยแจกแบบประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนให้กับผู้เรียน จ ำนวน 2 ฉบับ คือ ฉบับประเมินตนเอง และ
ฉบับประเมินเพ่ือนในกลุ่ม ซึ่งมีผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลดังตำรำงที่ 2 และตำรำงที่ 3  
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ตารางท่ี 2 ร้อยละของผลกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ร้อยละของผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 

ด้ำนควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร 81.22 ดีเย่ียม 
ด้ำนควำมสำมำรถในกำรคิด 76.85 ดีเย่ียม 
ด้ำนควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 77.73 ดีเย่ียม 
ด้ำนควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต 78.25 ดีเย่ียม 
ด้ำนควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี 80.05 ดีเย่ียม 

ภาพรวมสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 78.82 ดีเยี่ยม 
 จำกตำรำงที่ 2 ผลกำรศึกษำสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน พบว่ำ ภำพรวมสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนมีระดับคุณภำพอยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม ซึ่งมีค่ำร้อยละ เท่ำกับ 78.82 เมื่อพิจำรณำระดับคุณภำพของสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนแต่ละด้ำน พบว่ำ ทุกด้ำน 
มีสมรรถนะส ำคัญอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
ตารางท่ี 3 จ ำนวนและร้อยละของผู้เรียน จ ำแนกตำมระดับคุณภำพของสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนแต่ละด้ำน 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน จ านวน
ผู้เรียน 

จ านวน (ร้อยละ)ของผู้เรียน 
ดีเยี่ยม  ดี พอใช้  ปรับปรุง  

ด้ำนควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร 80 46 (57.50) 32 (40.00) 2 (2.50) - 
ด้ำนควำมสำมำรถในกำรคิด 80 45 (56.25) 32 (40.00) 3 (3.75) - 
ด้ำนควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 80 40 (50.00) 35 (43.75) 5 (6.25) - 
ด้ำนควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต 80 43 (53.75) 33 (41.25) 4 (5.00) - 
ด้ำนควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี 80 45 (56.25) 33 (41.25) 2 (2.50) - 

 จำกตำรำงที่ 3 ผลกำรศึกษำสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนแต่ละด้ำน พบว่ำ จ ำนวนของผู้เรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีเยี่ยมทุก
ด้ำน จ ำนวนของผู้เรียนที่มีระดับสรรมถนะส ำคัญของผู้เรียนในระดับดีเยี่ยมจ ำนวนมำกที่สุด  คือ ด้ำนควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร 
รองลงมำ คือ ด้ำนควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี  ด้ำนควำมสำมำรถในกำรคิด ด้ำนควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต  
และด้ำนควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ตำมล ำดับ 
 

สรุปผลการวิจัย  
 1. ผลกำรสร้ำงกิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์ที่เสริมสร้ำงสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น  จ ำนวน 5 ฐำน 
ได้แก่ ฐำน Cup challenge ฐำนคนละครึ่งหัวใจ ฐำนปริศนำในถ้ ำ ฐำนเชือกพิสดำร และฐำนเกมอักษรน ำค ำตอบ ผู้เชี่ยวชำญจ ำนวน 
3 ท่ำน ได้ประเมินควำมเหมำะสมของกิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์ของแต่ละกิจกรรม  พบว่ำ ควำมเหมำะสมของกิจกรรมค่ำย
คณิตศำสตร์ในภำพรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.55 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.37  
 2. ผลกำรศึกษำสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน พบว่ำ ภำพรวมสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนมีระดับคุณภำพอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
เท่ำกับ ร้อยละ 78.82 เมื่อพิจำรณำระดับคุณภำพสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนแต่ละด้ำน พบว่ำ ทุกด้ำนมีสมรรถนะส ำคัญอยู่ในระดับ
ดีเยี่ยม และจ ำนวนของผู้เรียนที่มีระดับคุณภำพสมรรถนะส ำคัญอยู่ในระดับดีเยี่ยมมำกที่สุด  คือ ด้ำนควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร 
รองลงมำ คือ ด้ำนควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี  ด้ำนควำมสำมำรถในกำรคิด ด้ำนควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต  
และด้ำนควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ตำมล ำดับ 
 

อภิปรายผลการวิจัย  
 1. ผลกำรสร้ำงกิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์ที่เสริมสร้ำงสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น  จ ำนวน 5 ฐำน 
ได้แก่ ฐำน Cup challenge ฐำนคนละครึ่งหัวใจ ฐำนปริศนำในถ้ ำ ฐำนเชือกพิสดำร และฐำนเกมอักษรน ำค ำตอบ ผู้เชี่ยวชำญ
ประเมินควำมเหมำะสมของกิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์ของแต่ละกิจกรรม ผลปรำกฏว่ำ ควำมเหมำะสมของกิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์
ในภำพรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.55 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.37 ทั้งนี้ เนื่องจำกกิจกรรมค่ำย
คณิตศำสตร์ที่ผู้วิจัยได้พัฒนำขึ้นเป็นกิจกรรมที่มีควำมหลำกหลำยท ำให้ผู้เรียนได้น ำควำมรู้ทำงคณิตศำสตร์ไปประยุกต์ใช้ได้ลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน ท ำงำนรวมกันเป็นทีม ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร ควำมสำมำรถในกำรคิด ควำมสำมำรถ
ในกำรแก้ปัญหำ ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี นอกจำกนี้กิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์ยังมี
นันทนำกำรซึ่งจะท ำให้ผู้เรียนเกิดควำมเพลิดเพลิน เป็นกันเอง ไม่เขินอำย สนุกสนำน ผลที่ตำมมำ คือ ผู้เรียนจะแสดงควำมสำมำรถ
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ออกมำอย่ำงเต็มที่ ซึ่งสอดคล้องกับ [8] กล่ำวว่ำ กิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์เป็นกำรศึกษำคณิตศำสตร์นอกห้องเรียน ณ ที่ใดที่หนึ่ง 
ในช่วงเวลำที่ก ำหนดให้ มีกำรเข้ำร่วมกิจกรรมทำงวิชำกำร และนันทนำกำร เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ทำงคณิตศำสตร์ ทักษะกระบวนกำร
และประสบกำรณ์ทำงด้ำนคณิตศำสตร์ในสภำพแวดล้อมที่จัดให้และส่งเสริมให้มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ทำงคณิตศำสตร์  และสอดคล้อง
กับ [12] กิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์ที่มีออกแบบเนื้อหำเหมำะสมกับวัยของผู้เรียนมีกิจกรรมที่หลำกหลำยอำทิ  กิจกรรมนันทนำกำรมี
กำรฝึกสมองซีกซ้ำยและซีกขวำโดยมีกิจกรรมปรบมือจ ำนวนคู่จ ำนวนคี่ กำรคิดท่ำประกอบเพลงคณิตศำสตร์ประจ ำกลุ่ม ท ำให้ผู้เรียน
ได้ฝึกแก้ปัญหำและฝึกกำรให้เหตุผลโดยใช้สื่อและอุปกรณ์ในชุดกิจกรรมที่จัดเตรียมไว้ให้ 
 2. ผลกำรศึกษำสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน พบว่ำ ภำพรวมสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนมีระดับคุณภำพอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
เท่ำกับ ร้อยละ 78.82 เมื่อพิจำรณำระดับคุณภำพสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนแต่ละด้ำน พบว่ำ ทุกด้ำนมีสมรรถนะส ำคัญอยู่ในระดับ
ดีเยี่ยม และจ ำนวนของผู้เรียนที่มีระดับคุณภำพสมรรถนะส ำคัญอยู่ในระดับดีเยี่ยมมำกที่สุด  คือ ด้ำนควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร 
รองลงมำ คือ ด้ำนควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี ด้ำนควำมสำมำรถในกำรคิด ด้ำนควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต และด้ำน
ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ตำมล ำดับ ทั้งนี้ เนื่องจำกกิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์เป็นกิจกรรมกลุ่มที่ท ำให้ผู้เรียนได้ใช้ควำมสำมำรถ
ในกำรสื่อสำรเพื่อถ่ำยทอด ควำมรู้ควำมเข้ำใจของตนเองได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบกำรณ์จำกกำร
รับข้อมูลอย่ำงมีเหตุผลและเหมำะสม ผู้เรียนได้ใช้ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์อย่ำงเป็นระบบ สร้ำงสรรค์ และมี
วิจำรณญำณ ใช้ควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจแก้ปัญหำได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม นอกจำกนี้ผู้เรียนยังได้น ำควำมสำมำรถในกำรใช้
ทักษะชีวิตมำใช้ในกำรท ำงำนเป็นกลุ่ม ปรับตัวให้เข้ำกับสถำนกำรณ์ที่เผชิญ และผู้เรียนยังได้น ำควำมสำมำรถในกำรเลือกและใช้
เทคโนโลยีมำใช้พัฒนำตนเองและสังคมได้อย่ำงถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับ [7] พฤติกรรมที่เป็นผลมำจำกควำมรู้ ทักษะ/ควำมสำมำรถ 
และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่ท ำให้ผู้เรียนสำมำรถเรียนรู้ ปฏิบัติงำน หรือสร้ำงผลงำนได้โดดเด่นกว่ำเพื่อนร่วมงำนอื่น ๆ ในชั้นเรียน และ
สอดคล้องกับ [10] กิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์เปิดโอกำสให้ผู้เรียนใช้กระบวนกำรกลุ่มในกำรแก้ปัญหำโดยแต่ละคนในกลุ่มสำมำรถ
ร่วมกันแสดงควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ท ำให้ทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่วมและมีกิจกรรมสันทนำกำรสอดแทรกท ำให้เกิดควำมสนุกสนำน 
ซึ่งส่งผลให้ควำมสำมำรถในกำรให้เหตุผลของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นหลังสูงกว่ำก่อนกำรเข้ำร่วมกิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์อย่ำง
มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01  

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 

1.1 กำรพัฒนำกิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์เพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน ในกำรออกแบบกิจกรรมควรเป็น
กิจกรรมที่มีเนื้อหำเหมำะสมกับระดับชั้นของผู้เรียน  

1.2. กำรพัฒนำสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนควรได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องโดยน ำไปใช้กำรจัดกำรเรียนรู้ในห้องเรียน   
เพื่อท ำให้ผู้เรียนมีสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนที่คงทนและเพิ่มมำกขึ้น 

1.3 กำรพัฒนำสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้นควรมีครูคณิตศำสตร์เข้ำมำร่วมสังเกตกำรณ์และ
ประเมินผลสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนด้วย 

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั งต่อไป 
 2.1 ควรจัดกิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์ให้ผู้เรียนทุกระดับชั้น เพื่อสร้ำงเจตคติที่ดีต่อวิชำคณิตศำสตร์  
 2.2 ควรมีกำรวิจัยและพัฒนำสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนให้ครบทุกด้ำน 
 2.3 ควรจัดกิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์เพื่อพัฒนำทักษะและกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สภาพการบริหารงานข่าวของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 2) ปัจจัยที่มีผลต่อ

กระบวนการบริหารงานข่าวของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และ 3) ปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อกระบวนการบริหารงานข่าวของ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ แหล่งข้อมูลมี 2 ส่วนคือ ส่วนแรกแหล่งข้อมูลที่เป็นบุคคล ได้แก่ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ คือ
กลุ่มผู้บริหารระดับสูง กลุ่มผู้บริหารระดับปฏิบัติการและผู้ปฏิบัติงานด้านการข่าว จ านวน 12 คน เลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ด้วยวิธีการเลือก
แบบเจาะจง ส่วนที่สอง แหล่งข้อมูลที่เป็นเอกสาร ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการกรมประชาสมัพันธ ์พ.ศ. 2563-2580 และระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 
2565) ฉบับสมบูรณ์ กรมประชาสัมพันธ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง จ านวน 3 ฉบับ และ
แบบวิเคราะห์เอกสาร เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกและศึกษาจากเอกสาร และวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการสร้างข้อสรุป 
 ผลการวิจัย พบว่า 1) การบริหารงานข่าวของสถานีวิทยุกระจายเสยีงแห่งประเทศไทยมีโครงสร้างการด าเนินงานแบบระบบราชการที่
สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ตามนโยบายภาครัฐเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐกับประชาชน โดยนโยบายการบริหารงานข่าวมุ่งเน้น
ความถูกต้อง ความชัดเจน ความเที่ยงตรง และครบถ้วน เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจและเชื่อถือ ส่วนกระบวนการบริหารงานข่าวเริ่มจากการ
ประชุมโต๊ะข่าวกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกันของกองบรรณาธิการข่าวทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ทั้งส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคร่วมกันทุกวันเพื่อก าหนดประเด็นข่าวให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันก่อนจะมอบหมายผู้สื่อข่าวในสายลงพื้นที่ท าข่าว  2) ปัจจัยที่มีผลต่อ
กระบวนการบริหารงานข่าวของสถานีวิทยุกระจายเสียงแหง่ประเทศไทย แบ่งเป็นปัจจัยภายใน ได้แก่ ความเป็นระบบราชการ นโยบายผู้บริหาร 
บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญและไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และปัจจัยภายนอก ได้แก่ ความเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์สื่อและความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยี รวมทั้งการแข่งขันและการหารายได้ และ 3) ปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อกระบวนการบริหารงานข่าวของวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย ได้แก่ โครงสร้างการบริหารด้านบุคลากรในระบบราชการ ภาวะสมองไหลเพราะขาดความไม่มั่นคงในอาชีพ จ านวนบุคลากร
ไม่เพียงพอ ระเบียบปฏิบัติของทางราชการที่ไม่เอื้ออ านวยต่อการปฏิบัติงาน และวัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย 
  
ค าส าคัญ : การบริหารงานข่าว  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ปัจจัยท่ีมีผลต่อกระบวนการบริหารงานข่าว 
 

Abstract  
The objectives of this research were to study 1) the conditions and status of news management at Radio Thailand; 

2) factors that affect the process of news management at Radio Thailand; and 3) problems or obstacles that affect the 
process of news management at Radio Thailand.  

This was a qualitative research. Data were obtained from documents and in-depth interviews. For the interviews, 
the key informants were 12 high-level administrators, operating managers and operations-level news staff at Radio 
Thailand, chosen through purposive sampling. The documentary source of data was full versions of the Public Relations 
Department’s 2020-2037 operations plan and the 3-year plan for 2020-2022 and related documents. The research tools 
were 3 semi-structured interview forms and a document analysis form. Data were analyzed deductively.  

The results showed that 1) The news management at Radio Thailand was structured in the bureaucratic system 
because the station supports government public relations following the government policy and has the mission of creating 
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a good understanding between the government and the people. The news management policy emphasizes truth, 
accuracy, clarity, and thoroughness in order to maintain public confidence. The news management process starts with a 
meeting in the Public Relation Department’s news room where news staff of national and regional radio and TV stations 
join to discuss on the direction of news issues for mutual understanding before delegating assignments to their reporters. 
2) Factors that affected Radio Thailand’s news management process included internal factors, such as the bureaucratic 
system, administrators’ policies, lack of experiences of the staff and personnel shortages; and external factors such as 
changes in the media landscape, technological advancements, market competition and the need to make revenue. 3) 
Problems or obstacles affecting the process of news management at Radio Thailand were the personnel management 
structure in the government bureaucracy, brain drain because talented people felt working at Radio Thailand was not 
secure enough, personnel shortages, some government red tape that did not facilitate nimble work operations, and a lack 
of sufficient materials and modern equipment. 

 
Keywords : News Management, Factors Affecting News Management Proceed, Radio Thailand 
 
 

บทน า   
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ด าเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารนโยบายของรัฐ และส่งเสริมความเข้าใจ

อันดีระหว่างหน่วยงานของรัฐกับประชาชน ในอดีตวิทยุกระจายเสียงเป็นสื่อมวลชนแขนงหนึ่ง ที่มีบทบาทส าคัญในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารให้แก่ประชาชนเนื่องจากเข้าถึงประชาชนได้มาก [1] สามารถเข้าถึงประชาชนได้ทุกพื้นที่เกือบทุกจุด แม้ผู้รับข่าวสารจะอ่าน
หนังสือไม่ออก เขียนไม่ได้ ก็สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารเช่นกัน [2] วิทยุกระจายเสียงจึงกลายเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดต่อสื่อสาร 
ทั้งท าหน้าที่ส่งข่าวสาร ความรู้ ความบันเทิง เป็นเครื่องมือสื่อสารระหว่างรัฐกับประชาชน [3] โดยในปี 2488 รัฐบาลมีค าสั่งให้ทุก
จังหวัดต้องมีวิทยุกระจายเสียงเปิดให้ประชาชนฟัง รัฐบาลพยายามชักชวนให้ประชาชนฟังวิทยุ ซึ่งเป็นปากเสียงส าคัญของรัฐบาล ใน
สมัยนั้นวิทยุสามารถสร้างกระแสชาตินิยมให้เกิดขึ้นได้อย่างกว้างขวางทั่วประเทศ [4] แต่ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท าให้ปัจจุบัน
วิทยุกระจายเสียง ถูกเรียกว่าสื่อเก่าท่ามกลางสื่อใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างมากมาย เช่น คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
คอมพิวเตอร์แบบพกพา เป็นต้น อุปกรณ์การสื่อสารทันสมัยเหล่านี้ มีความสะดวกสบายในการใช้และการพกพารวมถึงสามารถรับสื่อได้
หลายประเภทในเครื่องเดียวกันทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ หรือหนังสือพิมพ์ และนิตยสารออนไลน์ เทคโนโลยีการสื่อสารมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา
อย่างไม่หยุดนิ่ง ท าให้ความนิยมฟังวิทยุจากเครื่องรับวิทยุโดยตรงลดน้อยลง [5] เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปท าให้พฤติกรรมการรับ
สารของประชาชนเปลี่ยนไปด้วย และพฤติกรรมการเปิดรับสารที่มีความเปลี่ยนแปลงมากที่สุด คือ พฤติกรรมของวัยรุ่นที่ฟังวิทยุน้อยลง 
ดูโทรทัศน์เฉพาะรายการบันเทิง อ่านหนังสือพิมพ์และนิตยสารน้อยลง จ านวนผู้ฟังรายการวิทยุลดลง [6] วิทยุกระจายเสียงจึงถูก
แทรกแซงพื้นที่การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนจากสื่อต่างๆ โดยเฉพาะจากสื่อสังคมออนไลน์อย่างเลี่ยงไม่ได้ 
 การรับฟังข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงในปัจจุบันมีความจ าเป็นที่ต้องเข้า ถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ท าให้
ผู้ประกอบการ หรือผู้ผลิตข่าวสารหรือรายการวิทยุกระจายเสียงจะต้องปรับตัวใช้เทคโนโลยีด าเนินการและเป็นลมหายใจให้กับ
วิทยุกระจายเสียง [7] การน าเสนอข่าวสารที่น่าสนใจจากหน่วยงานรัฐไปสู่ประชาชน เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในทิศทางการ
ด าเนินงานของรัฐเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความก้าวหน้าของประเทศ  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็น
สถานีวิทยุกระจายเสียงของชาติ แม้มิได้ด าเนินการเพื่อหวังผลก าไรทางธุรกิจ แต่มีส่วนส าคัญในการส่งข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐสู่
ประชาชนและสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนสู่ภาครัฐ มีบทบาทต่อการควบคุม ขับเคลื่อน และเปลี่ยนแปลงสังคม ซึ่งต่างจากสื่อ
ทั่วไป ท่านกลางปัจจัยอื่นๆ ที่เกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะสื่อของเอกชนและภาคประชาชน สื่อสังคมออนไลน์ที่เพิ่มขึ้น บทบาทและ
ความส าคัญของสถานีจึงอาจเปลี่ยนไป ถูกแทรกแซงพื้นที่จากสื่อที่มาจากหลากหลายช่องทางตามแพลตฟอร์มต่างๆ อย่างเลี่ยงมิได้ 
โดยเฉพาะในยุคที่ผู้บริโภคสามารถเลือกรับสื่อเองได้ จะท าอย่างไรให้ประชาชนเลือกรับข่าวสารจากสถานีซึ่งเป็นสื่อวิทยุกระจายเสียง
ของชาติ  จึงจ าเป็นที่ต้องศึกษาการบริหารงานข่าวของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เพื่อน าสู่การพัฒนา หรือเป็นแนวทาง
ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการน าเสนอ เพื่อรักษาความนิยมในกลุ่มผู้ฟังของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไว้  ให้กลุ่มคน
ฟังยังติดตามรับฟัง และเข้าถึงผู้ฟังในทุกกลุ่ม คงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือในฐานะวิทยุกระจายเสียงของชาติ  
 ท่ามกลางการหลั่งไหลของข่าวสารที่มาหลายช่องทาง ล้วนมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ
ไทย ปฏิเสธไม่ได้ว่าจะต้องน าเทคโนโลยีสื่อสารในปัจจุบันเข้ามามีบทบาทส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการบริหารงานข่าวซึ่งเป็น
หัวใจส าคัญ แม้จะเผชิญกับข้อจ ากัดที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่จะท าอย่างไรให้คนฟังจดจ าและรู้สึกได้ว่าการฟังวิทยุเป็นสิ่งส าคัญ
และเป็นส่วนหนึ่งในการรับข้อมูลข่าวสารเพื่อการด ารงชีวิต   
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานข่าวของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการบริหารงานข่าวของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  
3. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อกระบวนการบริหารงานข่าวของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัย เรื่อง การบริหารงานข่าวของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์
เชิงลึกร่วมกับการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มี 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 แหล่งข้อมูลจากบุคคล 
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม รวมจ านวน 12 คน กลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้บริหารระดับสูงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ านวน 2 คน และ
กลุ่มที่  2 ผู้บริหารระดับปฏิบัติการและผู้ปฏิบัติงานด้านการข่าว  ซึ่งมีประสบการณ์ในการท างานด้านการข่าวของสถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ไม่ต่ ากว่า 10 ปี จ านวน 10 คน ทั้งนี้การเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก ผู้ศึกษาใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 
โดยมีเกณฑ์ว่าจะต้องเป็นผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของการบริหารกิจการกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ
ไทย รวมทั้งผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องในส่วนที่ดูแลใกล้ชิดงานด้านบริหารรายการข่าว และผู้ปฏิบัติงานโดยตรงซึ่งมีผลต่อการ
บริหารงานข่าวของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้งสิ้น ส่วนที่ 2 แหล่งข้อมูลจากเอกสาร ประกอบไปด้วย จากหนังสือ
วารสาร 72 ปี กรมประชาสัมพันธ์ และแผนปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2563-2580 และระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) 
ฉบับสมบูรณ์ กรมประชาสัมพันธ์ ส านักนายกรัฐมนตรี รวมถึงแหล่งข้อมูลที่มาจากเว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย   
( Radio Thailand )  

ส าหรับเครื่องมือการวิจัยเพื่อให้การเก็บรวมรวมข้อมูลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  ผู้วิจัยจึงใช้การสัมภาษณ์ 
แหล่งข้อมูลแบบเจาะลึก โดยท าการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างมีค าถามแน่นอน ก าหนดประเด็นหลักประเด็นย่อยเพื่อตอบ
วัตถุประสงค์ ซึ่งได้รับการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัยด้วยวิธีตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ 
พร้อมกับการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานข่าวของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  ส่วนการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกและจดบันทึกรายละเอียดค าให้สัมภาษณ์ด้วยตนเอง ซึ่งในระหว่างการสัมภาษณ์มีการ
บันทึกเสียงเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งที่เป็นข้อเท็จจริงและความคิดเห็นจากผู้ให้ข้อมูลเพื่อน ามาใช้ในการวิเคราะห์  โดยใช้วิธีการ
พรรณนาเชิงวิเคราะห์เพื่อแสดงให้เห็นถึงสภาพการการบริหารงานข่าวของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และส าหรับการ
น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล จะน าเสนอโดยแยกเป็นประเด็นตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 

ผลการวิจัย 
จากการวิจัยครั้งนี้ สามารถสรุปผลการวิจัยซ่ึงแบ่งเป็นประเด็นตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 
1. สภาพการบริหารงานข่าวของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  

 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานของรัฐ สังกัดกรมประชาสัมพันธ์  มีโครงสร้างการบริหารงาน 11 
ส่วนงาน ส าหรับส่วนที่เกี่ยวข้องในด้านการบริหารงานข่าวของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมากที่สุด คือ ส่วนสื่อข่าวและ
ผลิตรายการข่าว มีหน้าที่ผลิตและเผยแพร่ข่าวประจ าวัน ข่าวภาคหลัก 4 ภาค ออกอากาศเวลา 07.00น. 12.00น./ 19.00น./ 20.00
น. และข่าวต้นชั่วโมง 13 ภาค ซึ่งมีการบริหารงานภายใต้นโยบายส าคัญในฐานะสื่อมวลชนของรัฐ มุ่งขยายโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ส าคัญๆอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
เพื่อสะท้อนความคิด ข้อเสนอแนะจากประชาชนสู่รัฐบาลและจากรัฐบาลสู่ประชาชน โดยกระบวนการบริหารงานข่าวของสถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เริ่มจากการจัดการประชุมแผนงานด้านการข่าว หรือที่เรียกว่า "การประชุมโต๊ะของข่าวกรม
ประชาสัมพันธ์ " ซึ่งมีกองบรรณาธิการข่าว ทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง และสถานีโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์ ประชุมร่วมกัน  
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อก าหนดทิศทางการน าเสนอร่วมกันทุกวัน เวลา 10.00 น ผ่านระบบ Conference ระบบออนไลน์ 
เพื่อติดตามประเด็นข่าวในแต่ละวันให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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ภาพที ่1 แสดงการปฏิบัติงานกองบรรณาธิการข่าวของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 

ท่ีมา : ผู้วิจัย 
การบริหารงานด้านข่าวของสถานีวิทยุกระจายแห่งประเทศไทย มีการประชุมโต๊ะข่าวร่วมกัน วันละ 2 ครั้ง เพื่อให้

บรรณาธิการข่าวแต่ละสาย น าเสนอประเด็นที่แต่ละคนสนใจและคัดเลือกออกมาน าเสนอ จากนั้นจะมีการมอบหมายผู้สื่อข่าว 
ในสายลงพื้นที่ท าข่าว เพื่อรวมรวบข้อมูลและส่งข่าวกลับมายังสถานีตามเวลาที่ก าหนด เพื่อให้กองบรรณาธิการน ามาพิจารณาจัดเรียง
ประเด็นตามความส าคัญ ท าเป็นบทข่าว สคริปต์รายการ เพื่อส่งต่อให้กับช่างเทคนิคผู้ควบคุมและผู้ประกาศเตรียมซ้อมอ่านก่อน
ออกอากาศ  โดยต้องค านึงและยึดเป็นหลักในการพิจารณาคัดเลือกประเด็นข่าวที่จะน าเสนอในแต่ละวัน คือ 1) เป็นประเด็นที่แสดง
ถึงความเป็นกระบอกเสียงของรัฐบาล 2) เป็นประเด็นที่น ามาขยายผลนโยบายส าคัญๆของรัฐบาล  และ 3) เป็นเรื่องที่ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ ในฐานะหน่วยงานกลางด้านการประชาสัมพันธ์ของรัฐ ที่มีหน้าที่สื่อสารท าความเข้าใจ ระหว่างรัฐกับประชาชน พร้อมทั้งมี
การสื่อสารกลับจากประชาชนสู่รัฐ ซึ่งต้องเป็นข่าวสารที่อยู่บนพื้นฐานของความจริง น าเสนออย่างเป็นกลาง ถูกต้อง ชัดเจน  
เป็นธรรม และค านึงถึงการให้บริการข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเป็นหลัก  
 ทั้งนี้  ปัจจัยที่มีผลต่อการพิจารณาก าหนดประเด็นที่จะน าเสนอข่าวสารสู่ประชาชน  ของสถานีวิทยุกระจายเสียง  
แห่งประเทศไทย นั้น ประกอบด้วย 1) นโยบายหรือข้อสั่งการของผู้บริหารและการเมือง มีส่วนส าคัญในการก าหนดประเด็นการ
น าเสนอข่าวของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  มีการเชื่อมโยงกับนโยบายหรือข้อสั่งการของผู้บริหาร เนื่องจากเป็นการ
ท างานในระบบราชการ ข้อสั่งการของผู้บริหารถือเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องน ามาปฏิบัติ และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้บริหารระดับสูง
ของกรมประชาสัมพันธ์ มีผลเกี่ยวเนื่องกับการก าหนดนโยบายด้านการข่าวด้วยเช่นกัน 2) เป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจและมี
คุณค่าของข่าว เป็นกระแสสังคม ผู้คนให้ความส าคัญสนใจและพูดถึง ซึ่งการน าเสนอประเด็นดังกล่าวต้องอยู่บนพื้นฐานของ
ข้อเท็จจริง 3) รูปแบบและเอกลักษณ์การน าเสนอข่าวของวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คือ การน าเสนอข้อมูลข่าวสารสู่
ประชาชนด้วยข้อเท็จจริง มีแบบแผนที่เป็นทางการ ไม่บิดเบือน มีความถูกต้อง ชัดเจน เป็นกลาง และเป็นประโยชน์กับประชาชน ท า
ให้ประชาชนมีความเชื่อมั่น เชื่อถือในความเป็นวิทยุกระจายเสียงของชาติ สื่อสารด้วยการใช้ภาษาที่เป็นทางการ มีแบบแผน มี
มาตรฐาน แหล่งข่าวเชื่อถือได้ เป็นต้น 4) ช่วงเวลาที่ออกอากาศ การน าเสนอข่าวของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
แบ่งเป็น ช่วงข่าวภาคหลักและข่าวต้นชั่วโมง ถือเป็นปัจจัยในการก าหนดประเด็นการน าเสนอเนื่องจากแต่ละช่วงเวลามีความส าคัญไม่
เท่ากัน ช่วงข่าวภาคหลัก หรือ ข่าวภาคบังคับ จะเป็นประเด็นหลักที่มีความส าคัญเป็นล าดับต้นๆ ส่วนข่าวภาครองหรือข่าวต้นชั่วโมง 
จะเป็นประเด็นที่ขยายจากประเด็นหลัก ช่วงเวลาจึงมีผลต่อการจัดล าดับความส าคัญของประเด็นที่จะน าเสนอ  
 นอกจากนี้ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมีเครือข่ายในส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่อยู่
ในภูมิภาคจะมีหน้าที่ผลิตข่าวสารส่งมาออกอากาศยังส่วนกลาง เป็นการขยายประเด็นในเชิงพื้นที่ เช่น จังหวัดต่างๆมีการน านโยบาย
รัฐบาลไปสานต่อหรือขยายผลอย่างไร ประชาชนในพื้นที่ต้องการความช่วยเหลือหรือได้รับความเดือดร้อนในเรื่องใดเพื่อสะท้อน
ประเด็นในพื้นที่ถือเป็นประโยชน์และผลดีของการผลิตข่าวที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วประเทศ ประชาชนได้รับทราบข่าวสาร สถานการณ์ที่
เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆอย่างทั่วถึง โดยมีผู้สื่อข่าวและแหล่งข่าวในพื้นที่พร้อมให้ข้อมูล อีกทั้งท าให้สามารถผลิตข่าวสารได้ทันต่อ

กระบวนการผลิตข่าว กระบวนการเผยแพร่ 

การประชุมโต๊ะข่าว 
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ประจ าวัน, ผู้ช่วยบก.,บก.ต้นชั่วโมง ,
หัวหน้าสายข่าว, ผู้ประกาศ,  
ช่างเทคนิค 

บก.ประจ าวัน 
ผลิตข่าวต้น ชม.13 ภาค 
ผลิตข่าวภาคกลัก 4 ภาค 
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ผู้ประกาศข่าว 
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ห้องส่งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
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การปฏิบัติงานกองบรรณาธิการข่าวประจ าวัน 
ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 



Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 
12 (May - August)    39 – 46    (2022) Vol. 12, No. 2 43 

  

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 12 (ฉบับที่ 2)  พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2565 

เหตุการณ์  รวดเร็ว ลดขั้นตอนการท างานหากต้องการทราบข่าวในพื้นที่ไหนก็มีบุคลากรในพื้นที่สามารถออกไปผลิตข่าวสารได้ทัน
เหตุการณ์  อย่างไรก็ตามยังมีข้อจ ากัดในเรื่องของเวลาในการออกอากาศ เนื่องจากข่าวแต่ละภาคของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย (ส่วนกลาง) มีเวลาจ ากัด การมีเครือข่ายอยู่ทั่วประเทศ จึงไม่สามารถน าข่าวที่ผลิตทั้งหมดมาออกอากาศได้ครบถ้วน  
 2. ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการบริหารงานข่าวของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย   
 ผลการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการบริหารงานข่าวของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ประกอบไปด้วย
ปัจจัยภายใน 1) ความเป็นระบบราชการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เป็นระบบราชการเมื่อบุคลากรมีการโยกย้ายไป
ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นในระดับผู้บริหาร ซึ่งเป็นไปตามโครงสร้างในระบบราชการจึงส่งผลต่อการบริหารงานข่าว เนื่องจากบุคลากรที่
เชี่ยวชาญโยกย้ายสายงาน 2) นโยบายผู้บริหารในระดับสูง ถือเป็นเรื่องส าคัญและมีผลโดยตรงต่อการบริหารงานข่าว โดยเฉพาะ
ประเด็นการน าเสนอ (ปัจจัยนี้ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน 7 คน) ผู้บริหารระดับปฏิบัติการและบรรณาธิการ
ข่าว ผู้สื่อข่าว มองว่านโยบายของผู้บริหารระดับสูง หากเป็นประเด็นการเมืองให้เลี่ยงการน าเสนอ ในขณะเดียวกันผู้ประกาศข่าว  
ผู้ด าเนินรายการข่าวมองว่าแม้นโยบายผู้บริหารมีส่วนในการก าหนดทิศทางการน าเสนอแต่เป็นไปตามกรอบการท างานที่สอดคล้องกัน
ทั้งในด้านนโยบายและวิสัยทัศน์จึงไม่ได้สร้างความกดดันในการปฏิบัติงาน 3) บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญและไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนงานด้านการบริหารงานข่าว สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมีบุคลากรจ านวน
น้อยไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน (ปัจจัยนี้ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน 9 คน)  ส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างชั่วคราว 
จ้างเหมาบริหาร เกิดภาวะสมองไหลเนื่องจากต้องการความมั่นคงในอาชีพ รวมทั้งสื่อใหม่ที่เข้ามาท าให้เกิดภาระงานมากกว่างานใน
ต าแหน่ง เนื่องจากสถานีมีแนวคิดที่จะใช้บุคลากรเดิมผลิตงานสื่อใหม่แล้วหาผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มาอบรม การด าเนินงานในลักษณะ
ดังกล่าว ส่งผลให้ประสิทธิภาพงานด้านการข่าวลดลง รวมทั้งพบว่ามีข้าราชการลาออกก่อนก าหนดเนื่องจากภาระงานที่ล้นมือ อีกทั้ง
พบว่าวัฒนธรรมองค์กรที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ขาดการท างานแบบพี่สอนน้อง การให้ความช่วยเหลือเผื่อแผ่กันลดลง จึงส่งผลให้
บุคลากรรุ่นใหม่ไม่มีความพร้อมในการท างาน และเกิดความขัดแย้ง ส่งผลต่อกระบวนการข่าวและความส าเร็จขององค์กร   
 ส าหรับ ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการบริหารงานข่าวของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  ประกอบด้วย 1) ความ
เปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์สื่อและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย มีความจ าเป็นที่จะต้องน า
เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทส าคัญในการช่วยเสริมช่องทางการเข้าถึงกลุ่มผู้ฟังที่มีความหลากหลาย (ปัจจัยนี้ผู้ให้ข้อมูลหลักมี
ความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน 12 คน)  เนื่องจากเทคโนโลยีการสื่อสารมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว มีการศึกษาและก าหนด
ประเด็นข่าวสารให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ผลิตรายการข่าววิทยุในรูปแบบใหม่น าสื่อออนไลน์เข้ามามีบทบาทส าคัญ ท าให้เกิดการ
สื่อสารสองทางระหว่างผู้ด าเนินรายการกับผู้ฟังสามารถตอบค าถามกลับได้ทันที  ผู้ฟังรับฟังได้ทุกที่และสามารถรับชมย้อนหลังได้ 
เทคโนโลยีที่น าเข้ามาช่วยเสริมในการผลิตข่าว แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ เครื่องรับส่งสัญญาณ มีความทันสมัยเป็นดิจิทัลมากขึ้น คุณภาพ
เสียงและสัญญาณเสียงมีประสิทธิภาพมากขึ้นและส่วนการผลิตชิ้นงานข่าว มีการใช้ระบบออนไลน์เข้ามาช่วยในขั้นตอนต่างๆ การ
ค้นคว้าหาข้อมูล การตัดต่อด้วยโปรแกรมตัดต่อเสียงที่ทันสมัย หรือ การใช้ E-mail  การใช้แอปพลิเคชัน Line ส่งข้อมูลส่งข่าวส่งไฟล์
เสียง บันทึกเสียงด้วยสมาร์ทโฟน ท าให้มีความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการท างานได้อย่างมาก อย่างไรก็ตามจะต้องท าควบคู่กันไป 
อย่างวิทยุสื่อเสียงและสื่อใหม่อย่างโซเชียลมีเดีย  ที่เข้ามามีบทบาทในขั้นตอนต่างๆ เป็นเพียงส่วนเสริมเท่านั้น 2) การแข่งขันและการ
หารายได้แม้ว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจะเป็นสื่อของภาครัฐที่ไม่จ าเป็นต้องแข่งขัน แต่ด้วยความเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยีการสื่อสารที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้ฟังท าให้จ าเป็นต้องเกิดการแข่งขันโดยอัตโนมัติ  แต่มิได้ท าเพื่อหาผลก าไรแต่เพื่อพัฒนา
ช่องทางสื่อให้มีความหลากหลาย ทันสมัย เข้าถึงผู้ฟัง ส าหรับด้านการหารายได้นั้นได้รับการจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐ  
ซึ่งงบประมาณดังกล่าวไม่สามารถท าให้ทุกรายการมีคุณภาพได้ รายการที่จะเป็นประโยชน์มีความสร้างสรรค์และทันสมัย จ าเป็นต้อง
ใช้งบประมาณในการผลิต การหารายได้ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด าเนินการเพื่อความอยู่รอด เพื่อการพัฒนาสื่อ
ของตนเองซึ่งมิได้มุ่งหวังหรือแสวงหาก าไรและความร่ ารวย 
 3. ปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อกระบวนงานข่าวของวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
 ปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อกระบวนงานข่าวของวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ได้แก่ 1) โครงสร้างการบริหารด้าน
บุคลากรในระบบราชการ มีโครงสร้างด้านบุคลากรที่ไม่เอื้ออ านวยต่อการเติบโตในสายงาน ไม่มีความสอดคล้องกับต าแหน่งและ
หน้าที่ตามโครงสร้าง (ปัญหานี้ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน 7 คน) ซึ่งต้องมีการโยกย้ายเพื่อไปด ารงต าแหน่งที่
สูงขึ้น เนื่องจากต าแหน่งที่รองรับมีจ านวนน้อย ส่งผลให้ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการข่าวถ่ายทอด
ความรู้แนะน าดูแลและควบคุมการผลิตงานข่าวให้มีคุณภาพ 2) ภาวะสมองไหลเพราะขาดความไม่มั่นคงในอาชีพ โครงสร้าง (ปัญหา
นี้ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน 6 คน) เนื่องจากบุคลากรส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการ  
มีเงินเดือนน้อย ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาจบใหม่ ท าให้เกิดความรู้สึกไม่มีความมั่นคงในอาชีพ มักจะลาออกเพื่อไปสมัครงานใหม่ในที่ที่มี
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รายได้และความมั่นคงสูงกว่า ส่งผลให้ต้องมีการเปิดรับสมัครและสอนงานกันใหม่เรื่อยๆ ท าให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่มีความเชี่ยวชาญใน
วิชาชีพ ขาดความรู้และประสบการณ์ในสายงานข่าว ซึ่งเป็นอุปสรรคส าคัญในการพัฒนางานข่าวให้มีประสิทธิภาพของสถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 3) จ านวนบุคลากรไม่เพียงพอโครงสร้าง (ปัญหานี้ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความคิดเห็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 7 คน)  เนื่องจากปัจจัยหลายด้านดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เช่น การโยกย้ายเปลี่ยนสายงานเพื่อเลื่อนขึ้นต าแหน่งผู้บริหาร 
ภาวะสมองไหลหางานใหม่ที่มั่นคง การลาออกก่อนเกษียณ ส่งผลให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเกิดภาวะขาดแคลน
บุคลากร เมื่อบุคลากรน้อยจึงเกิดปัญหาอื่นตามมา คือเรื่องของ“ภาระงานล้นมือ” มีภาระงานนอกเหนือจากงานในหน้าที่ ท าให้งาน
ด้านการผลิตข่าวถูกลดความส าคัญลง คุณภาพงานข่าวลดลงจากภาละงานที่เพิ่ม ท าให้บุคลากรเกิดความเหนื่อยล้า ท้อแท้ ส่งผลให้
บุคลากรลาออกจากราชการก่อนครบเกษียณอายุราชการ 4) ระเบียบปฏิบัติของทางราชการที่ไม่เอื้ออ านวยต่อการปฏิบัติงาน 
โครงสร้าง (ปัญหานี้ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน 4คน) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เป็นการ
ด าเนินงานในระบบราชการ ดังนั้น การด าเนินงานไม่ว่าจะเป็นด้านใดจะต้องเป็นตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ  ซึ่งการ
ด าเนินงานด้านการข่าวจ าเป็นต้องใช้ความรวดเร็ว ความสะดวกคล่องตัว ในกรณีฉุกเฉินจะต้องท าข่าวด่วน ท าให้เป็นอุปสรรคและ
ปัญหาไม่เอื้ออ านวยต่อการปฏิบัติงาน  ทั้งนี้ยังไม่มีข้อปฏิบัติหรือแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการข่าวกรณีฉุกเฉินอย่างชัดเจน ส่วน
ใหญ่ที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวของสถานีฯจะเป็นผู้แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคล 5) วัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอ
และไม่ทันสมัย ส่งผลต่อประสิทธิภาพของงาน โครงสร้าง (ปัญหานี้ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน 5คน) รวมถึงมี
อุปกรณ์ที่พบว่าช ารุดเสียหายยังไม่มีการซ่อมแซมท าให้ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน จึงมีข้อจ ากัดและเป็นปัญหาในการท างานท าให้ไม่
สามารถท างานได้เต็มศักยภาพส่งผลต่อประสิทธิภาพของงาน นอกจากนี้ เรื่องของอุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องใช้ในการท างานยังไม่
เพียงพอ เช่น โทรศัพท์พื้นฐาน เครื่องส ารองไฟ ยานพาหนะในการลงพื้นที่ไปท าข่าวไม่เพียงพอ บางครั้งผู้สื่อข่าวจ าเป็นต้องหา
ยานพาหนะไปเอง  ซึ่งอาจไปไม่ทันและก่อให้เกิดความเสียหายและส่งผลต่อภาพลักษณ์ในฐานะที่เป็นวิทยุกระจายเสียงของชาติได้ 
 

อภิปรายผล 
 จากการวิจัยเร่ือง การบริหารงานข่าวของวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สามารถอภิปรายผลการวิจัย  ได้ดังต่อไปนี้ 
 การบริหารงานข่าวของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ด าเนินการภายใต้แผนงานปฏิบัติการด้านการบริหาร  
งานข่าวที่มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ที่กรมประชาสัมพันธ์ได้จัดท าขึ้นเพื่อเป็นแผนปฏิบัติราชการ
กรมประชาสัมพันธ์ ให้หน่วยงานในสังกัดน าไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการด้านข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชน เพื่อให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน  มีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มได้รับโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เชื่อถือได ้เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ถือเป็นแนวทางและนโยบายส าคัญให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย น ามาประกอบเป็นแผนงาน
ปฏิบัติการด้านการข่าวผลิตข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชน  
 กระบวนการบริหารงานข่าวของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย มีการประชุมแผนงานด้านการข่าวเพื่อก าหนดทิศ
ทางการน าเสนอ ติดตามประเด็นข่าวในแต่ละวันให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จัดประชุมโต๊ะข่าวร่วมกันเพื่อให้บรรณาธิการข่าวบริหาร
ประเด็นการน าเสนอข่าว โดยค านึงถึงความเป็นกระบอกเสียงของรัฐบาล และเป็นเรื่องที่ประชาชนได้รับประโยชน์ ซึ่งมาจากนโยบาย
หรือข้อสั่งการของผู้บริหาร หรือเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจและมีคุณค่าของข่าว และที่ส าคัญต้องคงไว้ซึ่งรูปแบบและเอกลักษณ์
การน าเสนอข่าวของวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย โดยขั้นตอนการผลิตและเผยแพร่ข่าวนั้นเริ่มจากประชุมโต๊ะข่าวของกอง
บรรณาธิการข่าว  จากนั้นมอบหมายผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สัมภาษณ์แหล่งข่าวแล้วส่งข่าวเข้าระบบถังข่าวและอีเมล์ พร้อมทั้งรายงานข่าว
เสียงทางโทรศัพท์  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในกองบรรณาธิการข่าวเลือกตรวจสอบความถูกต้อง คัดเลือกข่าวที่เกี่ยวข้องมาเรียบเรียงล าดับ
ความส าคัญ แล้วเขียนเป็นบทสคริปต์ส่งให้ทีมเทคนิคและผู้ประกาศข่าวเตรียมอ่านข่าวออกอากาศตามล าดับ  ซึ่งกระบวนการ
บริหารงานข่าวดังกล่าวสอดคล้องกับทฤษฎีการสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับผู้ส่งสารในแนวคิดเรื่อง  ผู้เฝ้าประตู คือจากต้นตอแหล่งข่าว
จะมีข่าวสารมากมายหลายชิ้นส่งยังสถานีวิทยุกระจายเสียง บรรณาธิการข่าวจะท าหน้าที่คัดเลือกข่าวสารเพียงบางชิ้นเพื่อออกอากาศ 
ข่าวสารที่ถกูคัดเลือกนี้จะถูกตัดแต่งให้เหมาะสมกับเวลาเพื่อส่งไปยังผู้ฟัง[8] ในส่วนของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่อยู่
ในภูมิภาค ก็จะผลิตข่าวสารเข้ามาออกอากาศยังส่วนกลาง ถือเป็นการขยายประเด็นในเชิงพื้นที่เป็นประโยชน์และผลดีต่อการผลิต
ข่าวที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วประเทศเพราะประชาชนได้รับทราบข่าวสารอย่างทั่วถึง 
 ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานข่าวของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนั้นมีหลายด้าน  ประเด็นส าคัญคือเรื่อง
นโยบายหรือข้อสั่งการของผู้บริหารที่มีผลเกี่ยวเนื่องกับการด าเนินงานในการผลิตข่าวสารเผยแพร่สู่ประชาชนที่ผู้ ปฏิบัติงานบางส่วน
มองว่าเป็นการตีกรอบความคิด ขาดความเป็นอิสระ ถือว่าไม่สอดคลองกับแนวคิดเรื่องการบริหารกองบรรณาธิการข่าว เพราะหัวใจ
ส าคัญของการบริหารงานกองบรรณาธิการ คือ ความเป็นอิสระและความคิดสร้างสรรค์งานด้านข่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยไม่ถูก
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แทรกแซงจากหน่วยงานบุคคลหรือธุรกิจใดๆ ซึ่งเป็นรากฐานส าคัญที่ท าให้สามารถบริหารจัดการข่าวสารให้เที่ยงธรรม เป็นกลาง 
น่าเชื่อถือส าหรับประชาชนได้ [9] อีกทั้ง ไม่สอดคล้องกับแนวคิดจริยธรรมสื่อมวลชน ซึ่งจรรยาบรรณและจริยธรรมเป็นหลักปฏิบัติที่
สื่อมวลชนควรยึดถือในการน าเสนอข่าวสาร โดยบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของสื่อมวลชนในการรายงานข่าว ต้องอยู่ภายใต้กรอบ 
จริยธรรมและจรรยาบรรณ แม้ว่าสื่อมวลชนจะมีสิทธิ เสรีภาพในการน าเสนอข่าวสาร เพื่อเป็นการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมของ
สื่อมวลชน [10] โดยเฉพาะในประเด็นทางการเมืองจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องน าเสนอทั้งสองฝ่าย มีความเป็นกลางและเป็นธรรม 
อย่างไรก็ตามแม้ข้อสั่งการหรือนโยบายผู้บริหารจะมีผลต่อการบริหารงานข่าวของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย แต่ก็ถือว่า
เป็นการก าหนดทิศทางการน าเสนอให้เป็นไปตามกรอบการท างานที่ท าให้ผู้ปฏิบัติมีความชัดเจนในการท างาน ถือเป็นแนวทางในการ
น าเสนอข่าวสารที่สอดคล้องกับการท างานสื่อของภาครัฐ ที่ต้องการให้เกิดความสงบและลดความขัดแย้งในสังคม โดยเฉพาะประเด็น
ทางการเมืองที่มีนโยบายให้เลี่ยงการน าเสนอเพราะถือเป็นประเด็นที่ล่อแหลม ซึ่งอาจมีผลต่อการท างานของภาครัฐ ความร่วมมือกัน
ในสังคมการการด าเนินงานตามนโยบายดังกล่าวจึงถือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน  เพื่อให้บุคลากรด าเนินงานตามเป้าหมาย
ที่วางไว้ ซึ่งท าให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน มีความเข็มแข็ง โดยเฉพาะการด าเนินงานในระบบราชการข้อสั่งการ
ถือเป็นเรื่องส าคัญที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  
 ในส่วนของโครงสร้างองค์กรที่ดูจะเป็นปัญหาใหญ่ และไม่สอดคล้องกับจ านานงานที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน การน าเทคโนโลยีสื่อ
ใหม่เข้ามาเพิ่มช่องทางการเข้าถึงประชาชนผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ เดิมผลิตงานข่าวสารเพื่อออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงเพียง
อย่างเดียว แต่ปัจจุบันต้องน าเสนอควบคู่ไปกับสื่อโซเชียลมีเดีย ในขณะที่การแก้ปัญหาของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
เลือกใช้วิธีการพัฒนาบุคลากรเดิมโดยการจัดหาผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มาฝึกอบรมและปฏิบัติงานควบคู่กันไป  ลักษณะการท างาน
ดังกล่าวมองว่า เป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถรอบด้าน สร้างคนเก่งมีคุณภาพและเข้ากับยุคสมัย บุคลากรได้รับ
ความรู้ใหม่ๆ ได้พัฒนาศักยภาพตัวเองให้เทียบเท่ากับองค์กรอื่น ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับหน่วยงานตนเองได้ แต่อย่างไรก็ตาม
การท างานด้านสื่อใหม่ให้มีคุณภาพจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ฝึกฝนเรียนรู้จนสามารถทราบเทคนิคและ
วิธีการสร้างสรรค์งานอย่างมีคุณภาพได้ การน าบุคลากรเดิมมาปฏิบัติงานแทนอาจท าให้เกิดความล่าช้าขาดคุณภาพ เพราะบุคลากร
ไม่มีความรู้มากพอและใช้เวลาช่วงฝึกอบรมอาจไม่เพียงพอไม่สามารถผลิตงานด้านสื่อใหม่อย่างมีคุณภาพได้ เพราะในขณะที่เรียนรู้
งานสื่อใหม่ก็มีงานเก่าซึ่งเป็นงานหลักในการรับผิดชอบ แม้จะมีงบประมาณในการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ในการผลิตสื่อใหม่ก็ตาม 
หากบุคลากรไม่มีความสามารถในการใช้ก็ไม่เกิดความคุ้มค่า และส่งผลให้เกิดภาละงานที่ล้นมือ งานหลักอาจลดประสิทธิภาพลง ซึ่ง
ไม่เกิดผลดีต่อองค์กร จึงควรเปิดรับบุคลากรใหม่ที่มีความสามารถเฉพาะด้านท างานได้ตรงสาย มีเวลาในการสร้างสรรค์งานอย่าง
เต็มที่ พัฒนางานให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเข้าถึงผู้ฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าจะท าขึ้นเพื่อเป็นส่วนเสริมที่
ควบคู่กับวิทยุกระจายเสียง แต่ก็จ าเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะด้านมาดูแลเพื่อให้งานออกมาเหมาะสม ผู้คนเชื่อถือใน
ความเป็นวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 

ด้านวัฒนธรรมองค์กรเกิดการเปลี่ยนไปจากเดิมที่เคยมีรูปแบบการท างานแบบพี่สอนน้อง  รุ่นพี่ที่มีประสบการณ์มีความรู้
ความสามารถก็จะถ่ายทอดสู่รุ่นน้องที่เข้ามาใหม่  ดูแลเป็นพี่เลี้ยง สอนขั้นตอนและเทคนิคการท างานแบบมืออาชีพ ถ่ายทอด
ประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น รักในวิชาชีพ สามัคคีกลมเกลียวกัน แตกต่างจากปัจจุบันเพราะเด็กรุ่นใหม่มีความมั่นใจในตัวเองสูง  
ไม่พร้อมเปิดรับประสบการณ์จากรุ่นพี่ ขาดความศรัทธาในอาชีพ จึงเกิดความห่างเหิน ต่างคนต่างท า ถือเป็นจุดอ่อนภายในองค์กรที่
ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานข่าวของสถานีฯซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีวัฒนธรรมองค์กรเพราะวัฒนธรรมองค์กรเป็นตัวสร้างพลังขับ
เคลื่อนที่ส าคัญขององค์กร รวมทั้งยังเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมของสมาชิกในองค์กร ซึ่งมีผลต่อจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กรได้ [11] 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการประยุกต์ใช้ผลการวิจัย 

1.1 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ควรมีการปรับกฎระเบียบการปฏิบัติงานด้านการข่าว ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้การปฏิบัติการด้านการข่าวที่ต้องอาศัยความรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ สามารถลดขั้นตอนการด าเนินงาน
ด้านการข่าวได้  

1.2 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ควรพิจารณาร่างระเบียบข้อปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ หรือคู่มือ ที่ระบุถึง
ข้ันตอนการปฏิบัติงานด้านการข่าวในกรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนให้ชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการข่าวทั้งในส่วน
ภูมิภาคและพื้นที่ต่างๆ น าไปปฏิบัติ คาดว่าจะสามารถลดปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการข่าวที่มีข้อจ ากัดเรื่องระเบียบ
วิธีปฏิบัติที่ไม่ชัดเจน ไม่เอื้อต่อการท างานข่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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1.3 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย มีจุดบกพร่องและข้อจ ากัดในเรื่องการบริหารบุคลากร ทั้งเรื่อง ภาวะ
สมองไหล ความไม่มั่นคงในอาชีพ บุคลากรลาออกก่อนเกษียณอายุราชการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ควรมีการสร้าง
ขวัญก าลังใจหรือแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการข่าวเกิดความรักและภักดีในองค์กร และนอกจากนี้ บุคลากรทุกระดับมีความส าคัญ
ในการขับเคลื่อนองค์กร "Put the right man on the right job" เป็นสิ่งส าคัญเนื่องจากบุคลากรจะสามารถท างานให้ประสบ
ผลส าเร็จด้วยด ีควรมีการบริหารจัดการให้ถูกต้อง บริหารคนอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้คนให้ตรงกับงาน ตรงต าแหน่ง ตรงความสามารถ 
เพื่อแก้ปัญหาด้านบุคลากรและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสถานี 

1.4 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ควรมีบุคลากรที่อยู่ในส่วนสื่อใหม่เพิ่มขึ้นอย่างเป็นทางการ อาจมีการสร้าง
กรอบอัตราก าลังที่เปิดรับสมัครใหม่โดยตรง มีบุคลากรในต าแหน่งหัวหน้าและผู้ปฏิบัติงานในการพัฒนางานด้านสื่อใหม่อย่างชัดเจน 
เพราะต้องอาศัยความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน ผลิตคอนเทนต์ในรูปแบบสื่อสมัยใหม่ควบคู่กับงานวิทยุกระจายเสียง อีกทั้งเพื่อไม่ให้
เกิดการซ้ าซ้อนกับงานฝ่ายข่าวหรือฝ่ายงานเทคนิค และเป็นการแก้ปัญหางานล้นมือที่กระทบต่อประสิทธิภาพงานข่าว ซึ่งหากมีบุคล
กรในต าแหน่งโดยตรงแล้วคาดว่าจะสามารถพัฒนาช่องทางการเข้าถึงประชาชนผ่านสื่อใหม่ได้อย่างเต็มศักยภาพ  และส่งเสริม
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงลึก ในด้านโครงสร้างบุคลากรด้านการข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เพื่อดู

ความเหมาะสมทั้งในเชิงคุณภาพ (ความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญ) และเชิงปริมาณบุคลากร (จ านวนเพียงพอ มากน้อยเพียงใด 
เหมาะสมหรือไม่) เพื่อสร้างแนวทางในการพัฒนาบุคลากร ก าหนดอัตราก าลัง หรือ ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง ตามความเหมาะสมต่อไป 

2.2 ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพในลักษณะการสนทนากลุ่ม (Focus group) กับผู้บริหารระดับสูงและระดับปฏิบัติเพื่อน า
ผลการวิจัยในเชิงลึกมาพัฒนาคุณภาพงานข่าวระหว่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (ส่วนกลาง) สถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย ในส่วนภูมิภาค 

2.3 ควรมีการศึกษาการใช้สื่อใหม่ในกระบวนการข่าวของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ว่ามีการพัฒนาและ
ใช้แฟลตฟอร์มใดบ้างที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น 
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การประยุกต์ใช้แนวคิดการเขียนแบบอรรถฐานกระบวนการ (Process Genre – Approach)  
เพื่อพัฒนาความสามารถการเขียนเชงิปฏิบตัิภาษาจีน ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน 

กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุ ี
 

A Guideline to Apply the Process Genre Approach to Develop Practical Writing 
Ability for Chinese Students in the Chinese Language Program: A Case Study at  

Phetchaburi Rajabhat University. 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคะแนนความสามารถการเขียนเชิงปฏิบัติภาษาจีน ก่อนและหลังการสอน 
โดยใช้แนวคิดการเขียนแบบอรรถฐานกระบวนการ (Process Genre  – Approach) และ 2) เพื่อศึกษาเจตคติที่มีต่อการเขียนเชิงปฏิบัติ
ภาษาจีน หลังการสอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจนี ชั้นปีท่ี 4  รายวิชา การเขียนภาษาจีน ภาคเรียนท่ี 1  
ปีการศึกษา 2564  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ านวน 22 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ 1) แผนการสอนรายวิชา การเขียนภาษาจีน การเขียนแบบอรรถฐานกระบวนการ (Process Genre – Approach)  จ านวน 3 เรื่อง 
2) แบบทดสอบวัดความสามารถการเขียนภาษาจีน ก่อนและหลังการสอน  3) แบบวัดเจตคติที่มีต่อการเรียนการสอนในการเรียนรายวิชา การ
เขียนภาษาจีน หลังการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 4) เกณฑ์การประเมินความสามารถการเขียนภาษาจีน  ผลการวิจัย พบว่า ผู้เรียนมีผลคะแนน
ความสามารถการเขียนเชิงปฏิบัติภาษาจีน ทั้ง 3 ประเภท คือ 1) ผลคะแนนความสามารถการเขียนประกาศ ก่อนเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 54.01  
จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน และหลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 64.93  2)  ผลคะแนนความสามารถการเขียนหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร  
ก่อนเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 50.95 หลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 64.39  และ 3) ผลคะแนนความสามารถการเขียนจดหมายสมัครงาน ก่อนเรียนเฉลี่ย
เท่ากับ 46.21 และหลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 58.61 ค่าการทดสอบที ทั้ง 3 เรื่อง เท่ากับ 17.28  14.11 และ12.91 ตามล าดับ และผู้เรียนส่วนใหญ่
มีการเปลี่ยนแปลงเจตคติในทางบวกทุกด้านเพิ่มขึ้นหลังกระบวนการเรียนการสอนการเขียนเชิงปฏิบัติภาษาจีนแบบอรรถฐานกระบวนการ 
(Process Genre – Approach)  โดยมีค่าเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 63.73 และค่าเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 78.92  ซึ่งผลการวัดเจตคติหลังเรียนมี
ค่าเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 10.20   อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ.05 
  
ค าส าคัญ : การเขียนเชิงปฏิบัติภาษาจีน อรรถฐาน  เจตคติ   
 

Abstract  
The purposes of this research were 1) to improve students’  Chinese practical writing ability based on Process Genre 

– Approach and 2) to study attitude of students toward the learning Chinese practical writing writing  after Teaching using 
Process Genre – Approach writing concept. The samples were selected by purposive Sampling of twenty-two fourth-
year,Chinese Language Program , Chinese writing course, Phetchaburi Rajabhat University in the first semester of 2021.  
The instruments used in this research were 1) process Genre – Approach three lesson plan 2) practical writing before and 
after Teaching using Process Genre – Approach writing concept writing test 3) attitude questionnaire  and 4) criteria for 
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assessing Chinese writing ability. The study results revealed that  1) the score student’ Chinese notice writing ability before 
Teaching using Process Genre – Approach writing concept was  54.01% , after Teaching using Process Genre – Approach writing 
concept was 64.93 %  2) the score student’ Chinese announcement writing ability before Teaching using Process Genre – 
Approach writing concept was 50.95 % , after Teaching using Process Genre – Approach writing concept was 64.39 %  and   
3) the score student’ Chinese cover letter  writing ability before Teaching using Process Genre – Approach writing concept 
was 46.21 % , after Teaching using Process Genre – Approach writing concept was 58.61 % and three lesson plan t-test equal 
to 17.28, 14.11 and 12.91, respectively. Most of the students had positive attitudes in all aspects after they had learned 
Chinese language practical writing (Process Genre-Approach). The mean of pre-test was 63.73, and the mean of post-test was 
78.92. The results of the assessment of attitude post-test were higher than those of the pre-test accounted for 10.20%, with 
a statistical significance of .05. 

 
Keywords : Chinese Practical Writing, Process Genre – Approac,  Attitude 
 

บทน า   
การเขียนเชิงปฏิบัติภาษาจีน ถือเป็นส่วนหนึ่งของการสอนภาษาจีนเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือที่เรียกว่า Chinese for 

Specific Purposes (CSP) เป็นศาสตร์ที่ดัดแปลงมาจากการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (ESP) โดยหลักการส าคัญใน
การจัดการสอนภาษาจีนเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ไม่จ าเป็นต้องก าหนดไว้เพียงแค่บริบทของค าศัพท์ และค าศัพท์เฉพาะเท่านั้น  
แต่เป็นระบบทักษะการสื่อสารภาษาจีนที่สามารถเริ่มตั้งแต่ระบบเสียง (สัทอักษร)  ค าศัพท์  โครงสร้างประโยค จนถึงระบบการ
เรียนรู้โครงสร้างการวิเคราะห์ภาษาระดับข้อความ หรือที่เรียกว่า  "ปริจเฉทวิเคราะห์ (Discourse Analysis)”  อีกทั้ง การสอน
ภาษาจีนเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ เน้นผลลัพธ์ของบริบทสถานการณ์การสื่อสารภาษาเฉพาะทางนั้นๆ   โดยนักภาษาศาตสร์ 
 Hu Zhuang Lin [1] และ Halliday [2] ได้กล่าวว่า ตัวแปรที่สามารถก าหนดลักษณะบริบท (context) การใช้ภาษา สามารถแยก
ตามหน้าที่เป็นสามโดเมน คือ field (สิ่งที่เกิดขึ้น หรือสถานการณ์ทางสังคม) tenor (ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง บทบาทหน้าที่และ
ความสัมพันธ์ทางสังคม ) และ mode (บทบาทของภาษาที่มีในบริบท สื่อและช่องทางที่ใช้)  ซึ่งโดเมน field  จะเป็นตัวก าหนดการใช้
ภาษาของ tenor และผลลัพธ์การสื่อสารที่ออกมาก็เป็นตัวก าหนดการเลือกภาษา สื่อและช่องทางที่สื่อสารออกมา 

ปัจจุบัน งานวิจัยที่เกี่ยวกับการเขียนภาษาจีน ส่วนใหญ่จะเป็นงานวิจัยที่เป็นการวิจัยพื้นฐานการเขียน อาทิ เน้นเรื่องของ
การแก้ไขปัญหาการเขียนล าดับอักษรภาษาจีนที่ผิดพลาด การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาจีน การพัฒนาทักษะการจ าอักษร
จีน และการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาความสามารถและความคงทนในการเขียนตัวอักษรภาษาจีน เป็นต้น ในส่วนของงานวิจัยที่
น าเอาทฤษฎีและแนวคิดการเรียนการสอนต่างๆมาใช้ในการสอนภาษาจีน ยังคงพบน้อย นั่นอาจจะเป็นเพราะรายวิชาการเขียน
ภาษาจีน ส่วนใหญ่มักจะมอบหมายให้เจ้าของภาษารับผิดชอบในการเรียนการสอน เพราะการสอนรายวิชา การเขียนภาษาจีน 
อาจจะมีความยากเกินไปส าหรับอาจารย์ผู้สอนชาวไทย อีกทั้งเป็นการค านึงถึงในด้านของความแม่นย าและความถูกต้องในการเขียน 
ตรวจสอบค า อักษร หลักไวยากรณ์ การใช้วรรคตอนในการเขียนประกอบด้วย  แต่เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดฯที่เกิดขึ้น ท าให้
ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเขียนการสอน ซึ่งผู้วิจัยได้มีโอกาสในการสอนรายวิชา การเขียนภาษาจีน มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 
เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน จากการเรียนการสอนการเขียนภาษาจีนที่ผ่านมา พบว่า ปัญหาการเขียนภาษาจีนของผู้เรียนที่ส าคัญ คือ 
การขาดความรู้สะสมในส่วนของค าศัพท์ การขาดความเข้าใจในตรรกของการเขียนเชิงข้อความ การเขียนเชิงบทความ การวางโครง
ร่างการเขียน และการขาดกระบวนการเขียนที่เป็นระบบ ซึ่งปัญหาต่างๆที่ระบุมาทั้งหมดนี้คือ ปัญหาการขาดทักษะการเขียน
ภาษาจีน  ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับวิชาการเขียนภาษาจีนที่พบว่าปัญหาที่ส าคัญที่สุดของผู้เรียนที่เรียนภาษาจีน
เป็นภาษาต่างประเทศ คือ การขาดความรู้และทักษะในการเขียนภาษาจีน เป็นสาเหตุหลักที่ท าให้ทักษะการเขียนของผู้เรียนอยู่ใน
ระดับต่ าและสิ่งนี้ได้น าไปสู่ปรากฏการณ์ของความสามารถในการเขียนภาษาจีน จากประสบการณ์ของผู้สอนที่ส าเร็จการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาจากประเทศจีน และได้รับการเรียนรู้ทักษะภาษาจีนเช่นเดียวกับผู้เรียนที่เป็นเจ้าของภาษา เห็นว่า การฝึกฝนการ
เขียนภาษาจีนให้กับผู้เรียนนั้นเป็นสิ่งที่จ าเป็นมาก ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มตั้งแต่การฝึกเขียนบันทึกประจ าวัน การคัดลอกบทเรียน  
การจดบันทึกการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ การฝึกฝนเขียนรูปแบบเอกสารภาษาจีนต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในทาง
ปฏิบัติและจ าเป็นในการเขียนภาษาจีน ขณะเดียวกันก็เพื่อปลูกฝังความสามารถในการเขียนภาษาจีนของนักเรียนในขั้นตอนและ
ระดับ เป็นการฝึกฝนให้ผู้เรียนใช้สื่อสารให้มากขึ้น และใช้อักษรจีนบ่อยครั้ง เน้นเรื่องการปฏิบัติจริง สามารถน าความรู้ที่เรียนในต ารา
มาปรับใช้ได้จริง ท าให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาจีนอย่างเป็นรูปธรรมการสอนในรูปแบบปฏิสัมพันธ์ ประเด็นที่เป็นปัจจัยส าคัญ
ที่สุด คือคุณภาพของครูผู้สอนที่จะต้องมีคุณสมบัติในหลายด้าน เช่น ในด้านการออกแบบรูปแบบการสอนในห้องเรียน ผู้สอนต้อง
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บริหารจัดการกับเนื้อหาการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับระดับความรู้ของผู้เรียน เป็นต้น รวมทั้งการจัดรูปแบบของกิจกรรมการ
เรยีนการสอนที่สามารถปฏิบัติได้จริง 

แนวการสอนการเขียนแบบอรรถฐานกระบวนการ (Process Genre – Approach) เป็นแนวการสอนที่ Richard Badger 
และ Goodith White [3] ได้น าเสนอแนะให้เกิดการผสมผสานวิธีการสอนที่เป็นที่นิยมทั้ง  3 วิธี คือ การสอนเขียนที่เน้นผลลัพธ์ 
(Product Approach) การสอนแบบเน้นกระบวนการ (Process  Approach)  และการสอนเขียนแบบเน้นอรรถฐาน หรือรูปแบบ
การเขียน (Genre – Based Approach)เข้าด้วยกัน และนิยามวิธีการสอนการเขียนดังกล่าวใหม่ว่า วิธีการสอนเขียนที่เน้นอรรถฐาน
กระบวนการ (Process Genre – Approach: PGA) ซึ่งจุดเด่นของการสอนแบบนี้คือ เป็นการสอนที่เน้นกระบวนการการเขียนที่ช่วย
ให้ผู้เรียนทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างจุดประสงค์และรูปแบบของงานเขียนรูปแบบต่างๆ  ผู้เรียนจะถูกฝึกฝนให้เกิดทักษะ
กระบวนการเขียนและทักษะการใช้ภาษาในเวลาเดียวกัน ส่งผลให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกฝนและพัฒนาตนเองในด้านสติปัญญา อารมณ์ 
และสังคมผ่านกระบวนจัดกิจกรรมตั้งแต่ก่อนเขียนจนถึงขั้นตอนการเขียนที่สมบูรณ์   

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิธีการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนด้านการเขียนเชิงปฏิบัติภาษาจีน  จ านวน 3 
เรื่อง คือ การเขียนประกาศ《启事》 การเขียนหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร 《通知书》 และการเขียนจดหมายสมัครงาน
《求职信》 ซึ่งเป็นเนื้อหาของรายวิชา การเขียนภาษาจีน ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่มีความรู้พื้นฐานด้านการเขียนภาษาจีนมาแล้ว และสอบผ่านการวัดระดับความรู้
ภาษาจีน (HSK) ผ่านขึ้นในระดับ 4 ขึ้นไป โดยในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งการสอนตามวงจรอรรถฐาน ประกอบไปด้วย การให้
ข้อมูล (Input Ideas) การให้รูปแบบ (A Modeling Stage) ตกลงร่วมกันเกี่ยวกับเนื้อความ (Joint Construcion) การระดมสมอง  
(A Joint Negotiation Stage) และการฝึกเขียน (An Independent Stage) โดยกระบวนการการเรียนการสอนการเขียนภาษาจีน 
เป็นการอิงโมเดลการเขียนของ PGA: Process Genre – Approach (Richard Badger & Goodith White (2000) ซึ่งประกอบไป
ด้วย Situation, Purpose, Consideration of mode field tenor, Planning, Drafting, Publishing Text ตามล าดับ  ซึ่งขั้นตอน
ตามโมเดลนี้ ครอบคลุมไปถึงความร่วมมือระหว่างครูผู้สอน (Situation, Purpose, Publishing Text) และผู้เรียน (Situation, 
Planning)  โดยขั้นที่ 5 (Drafting)  และ 6 (Publishing Text) ในกระบวนการฝึกเขียนเป็นวงจรผ่านขั้นที่  3 ( Consideration of 
mode field tenor)  ขั้นที่ 2 (Purpose ) และขั้นที่ 1(Situation)  ตามล าดับ กระบวนการทั้งหมดเป็นการเน้นของวิธีการสอนแบบ 
PGA : ความรู้ตามบริบท จุดประสงค์ในการเขียนและความรู้ภาษา รวมถึงเน้นทักษะการเขียนและกลยุทธ์การเขียนและในส่วนของ
เกณฑ์การให้คะแนน ผู้วิจัยเลือกใช้เกณฑ์การใช้คะแนน Rating Criteria for Writing ของ  Li Xuanxi [4] 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคะแนนความสามารถการเขียนเชิงปฏิบัติภาษาจีน ก่อนและหลังการสอน โดยใช้แนวคิดการเขียน
แบบอรรถฐานกระบวนการ (Process Genre – Approach)  ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน  ชั้นปีที ่4   

2. เพื่อศึกษาเจตคติที่มีต่อการเขียนเชิงปฏิบัติภาษาจีน ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ 4  หลังการสอน  
โดยใช้แนวคิดการเขียนแบบอรรถฐานกระบวนการ (Process Genre – Approach)   
 

สมมติฐานในการวิจัย 
1. นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ 4 ที่เรียนการเขียนเชิงปฏิบัติภาษาจีน ด้วยวิธีการเขียนแบบอรรถฐานกระบวนการ 

(Process Genre – Approach) มีคะแนนการเขียนสูงกว่าก่อนเรียน 
2. นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ 4 ที่มีเจตคติที่ดีต่อการเขียนเชิงปฏิบัติภาษาจีนด้วยแนวคิดการเขียนแบบอรรถฐาน

กระบวนการ (Process Genre – Approach) 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
การประยุกต์ใช้แนวคิดการเขียนแบบอรรถฐานกระบวนการ (Process Genre – Approach) เพื่อพัฒนาความสามารถการ

เขียนเชิงปฏิบัติภาษาจีน นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)  โดยมีกลุ่มประชากรและเครื่องมือในการเก็บรวบรวม  ดังนี้ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนชั้นปีที่ 4 ในรายวิชา การเขียนภาษาจีน ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2564  จ านวน 22 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  ซึ่งระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 8 
คาบๆละ 3 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 24 ชั่วโมง 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
การวิจัยในครั้งนี้มีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 

 1. แผนการสอนการเขียนแบบอรรถฐานกระบวนการ (Process Genre – Approach) จ านวน 3 เรื่อง ซึ่งมีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้ 

แผนการสอนแบบอรรถฐาน 
(Genre – Based Approach) 

จ านวนคาบที่ใช้ในการสอน 
เวลาที่ใช้สอนแต่ละคาบ 

(ชั่วโมง) 
1.การเขียนประกาศ《启事》 2 6 
2.การเขียนหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร《通知书》 2 6 
3. .การเขียนจดหมายสมัครงาน《求职信》 4 12 

 2. แบบทดสอบวัดความสามารถภาษาจีนแบบอรรถฐานกระบวนการ (Process Genre – Approach) หลังการสอน  
จ านวน 22 ชุด เป็นข้อสอบอัตนัยที่ผู้วิจัยจัดท าขึ้น เพื่อวัดความสามารถในการเขียนภาษาจีนแบบอรรถฐาน (Genre – Based 
Approach)  ทั้ง 3 เรื่อง   
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 3. แบบสอบวัดเจตคติที่มีต่อการเรียนการสอนในการเรียนรายวิชา การเขียนภาษาจีน หลังการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 
20 ข้อ โดยท าเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)  โดยใช้ตามวิธีการของ Linkert  ซึ่งมีตัวเลือก
ให้เลือก 5 ข้อโดยถือเกณฑ์น้ าหนักในการให้คะแนนตัวเลือกของข้อค าถามประเภททางบวก(Favorable Statement) และ ประเภท
ทางลบ (Unfavorable Statement) [5] 
 4. เกณฑ์การประเมินความสามารถการภาษาจีน ที่อิงตามเกณฑ์การใช้คะแนน Rating Criteria for Writing ของ Li 
Xuanxi (2010:35) แบ่งเป็น 1) เนื้อหา（内容）2) โครงสร้าง（结构）3) การใช้ภาษา（语言）4)  ไวยากรณ์ （语法）          
5) เครื่องหมายวรรคตอน（标点） 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการดังต่อไปนี้ 

 1. ทดสอบความสามารถในการเขียนภาษาจีน ทั้ง 3 ประเภท ก่อนการทดลองสอน แล้วน าแบบทดสอบไปให้ผู้ตรวจคะแนน
ทั้ง 3 ท่าน 
 2. ท าความเข้าใจกับผู้เรียนเกี่ยวกับวิธีการสอน วัตถุประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัดและการประเมินผล รวมทั้งเกณฑ์การให้
คะแนนต่างๆ 
 3. ทดลองสอนกลุ่มตัวอย่างตามแผนการสอนที่สร้างขึ้น โดยใช้แผนการเขียนแบบอรรถฐานกระบวนการ (Process Genre 
– Approach) หลังการสอน ทั้ง 3 เรื่อง ดังนี้ 
 - เรื่องที่ 1 《启事》และเรื่องที่ 2 《通知书》ใช้เวลาสอน 2 คาบ จ านวน 6 ชั่วโมง แผนด าเนินการสอน คือ ชั่วโมง
ที่ 1 ผู้สอนอธิบายเนื้อหา รายละเอียด ค าศัพท์ ไวยากรณ์ที่ใช้เฉพาะ  แบบฟอร์มที่ก าหนด พร้อมยกตัวอย่างให้ผู้เรียนศึกษา ชั่วโมงที่ 
2-3 หาตัวอย่างที่ผิดพลาดทั้งการใช้ภาษาและแบบฟอร์มมาให้ผู้เรียนท าการวิเคราะห์ โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มเพื่อออกมาน าเสนอ 
อภิปรายแก้ไขเนื้อหาพร้อมสรุปร่วมกัน ชั่วโมงที่ 4 - 5 ให้ผู้เรียนลงมือเขียนตามหัวข้อที่ผู้สอนก าหนด โดยเขียนให้ถูกต้องตาม
องค์ประกอบ การใช้ภาษา รวมถึงหลักไวยากรณ์ที่ถูกต้อง ชั่วโมงที่ 6 ผู้สอนท าการประเมินการเขียนของผู้เรียนตามเกณฑ์ 
การประเมิน  พร้อมสรุปร่วมกัน 
 - เรื่องที่ 3 《求职信》 ใช้เวลาในการสอน 4 คาบ จ านวน 12 ชั่วโมง โดยมีแผนด าเนินการสอน คือ ชั่วโมงที่ 1-4  
ให้ผู้เรียนศึกษาตัวอย่างจดหมายสมัครงานภาษาจีน โดยแบ่งกลุ่มให้ผู้เรียนอภิปรายส่วนประกอบของจดหมายสมัครงานภาษาจีน 
ช่วยกันรวบรวมค าศัพท์ที่ส าคัญที่ใช้ในการเขียนจดหมายสมัครงานภาษาจีน  ชั่วโมงที่ 5-6 ผู้สอนอธิบายรายละเอียดองค์ประกอบ
และโครงสร้างของจดหมาย รูปแบบภาษา ค าศัพท์ ส านวนการใช้ภาษาของจดหมายสมัครงานภาษาจีน และให้ผู้เรียนวิเคราะห์
จดหมายสมัครงานอีกครั้งเพื่อความแม่นย า ตามโครงสร้าง ค าศัพท์ ส านวนการใช้ภาษาเฉพาะของจดหมายสมัครงาน ชั่วโมงที่ 7-10 
ให้ผู้เรียนเริ่มเขียนจดหมายสมัครงาน ตามหัวข้อต าแหน่งที่ผู้สอนก าหนด โดยเขียนให้ถูกต้องตามองค์ประกอบและโครงสร้างของ
จดหมาย รวมทั้งการใช้ภาษา หลักไวยากรณ์  ค าศัพท์และส านวนที่ถูกต้อง ชั่วโมงที่ 11 -12 ผู้สอนท าการประเมินการเขียนของ
ผู้เรียนตามเกณฑ์การประเมิน  พร้อมสรุปร่วมกันอีกครั้ง 
 4. ทดสอบวัดความสามารถในการเขียนแบบอรรถฐานกระบวนการ (Process Genre – Approach)  ทั้ง  3 เรื่อง หลังการสอน 
(Post - test) แล้วน าไปให้ผู้ตรวจทั้ง 3 ท่านให้คะแนน 

5. สอบถามเจตคติในการเรียนรายวิชา การเขียนภาษาจีน หลังการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 20 ข้อ โดยท าเป็น
แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) จากนั้นน าคะแนนรวมของแบบทดสอบทั้ง 20 ข้อไปหาค่า
ทดสอบอัตราส่วนวิกฤติ (t-test ) เพื่อดูความแตกต่างของค่ามัชฌิมเลขคณิตของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการทดลอง เพื่อทดสอบ
สมมติฐาน 

6. เพื่อประเมินความเหมาะสมของเนื้อหาในการสอน ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
7. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธการทางสถิติ  โดยใช้ค่าคะแนนที่ได้จากการทดลองก่อนเรียนและหลังเรียนมาหาค่า

มัชฌิมเลขคณิต และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนั้นหาค่าทดสอบอัตราส่วนวิกฤติ( t-test ) เพื่อดูความแตกต่างของค่ามัชฌิมเลข
คณิตของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการทดลอง  เพ่ือทดสอบสมมติฐาน   

8. สรุปผลและอภิปรายการทดลอง 
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การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้  
การวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 

 1. หาค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนที่ได้จากการประเมินความสามารถในการเขียนเชิงปฏิบัติภาษาจีน ทั้ง 3 เรื่อง 
 2. วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความสามารถในการเขียนเชิงปฏิบัติภาษาจีน ทั้ง 3 เรื่อง ก่อนและหลังการทดลอง โดยใช้ 
t-test แบบ Dependent samples 

3. วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานจากแบบสอบวัดเจตคติที่มีต่อการเรียนการสอนในการเรียนรายวิชา 
การเขียนภาษาจีน หลังการสอน  

 

ผลการวิจัย 
ผลการวิจัย เรื่อง การประยุกต์ใช้แนวคิดการเขียนแบบอรรถฐานกระบวนการ (Process Genre – Approach) เพื่อพัฒนา

ความสามารถการเขียนเชิงปฏิบัติภาษาจีน นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิจัยตามล าดับ ดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบวัดความสามารถการเขียนเชิงปฏิบัติภาษาจีน  ก่อนและหลังการสอน จ านวน 22 ชุด 
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน  ชั้นปีที ่4  ในตารางที่ 1  ตารางที ่2 และตารางที่ 3  ดังนี้ 
ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบ คะแนนความสามารถในการเขียนเชิงปฏิบัติภาษาจีน เรื่อง การเขียนประกาศ《启事》 
ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที ่4  ก่อนและหลังสอน โดยใช้แนวคิดการเขียนแบบอรรถฐานกระบวนการ (Process Genre – 
Approach) จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน  

ล าดับ 
  

ก่อนทดลอง หลังทดลอง   
ผู้ตรวจ 

1 
ผู้ตรวจ 

2 
ผู้ตรวจ 

3 
คะแนน
เฉลี่ย 

(ร้อยละ) 

ผู้ตรวจ 
1 

ผู้ตรวจ 
2 

ผู้ตรวจ 
3 

คะแนน
เฉลี่ย 

(ร้อยละ) 

คะแนนเฉลี่ยที่
เพิ่มข้ึนหลังจัด

กิจกรรม(ร้อยละ) 
1 51 55 54 53 68 67 68 68 14.3 
2 59 57 55 57 65 66 66 66 8.7 
3 54 59 61 58 72 72 70 71 13.3 
4 65 67 69 67 75 74 75 75 7.7 
5 61 66 63 63 70 73 75 73 9.3 
6 52 55 59 55 61 60 63 61 6 
7 39 41 44 41 55 53 59 56 14.3 
8 61 60 59 60 76 74 76 75 15.3 
9 49 44 47 47 56 55 51 54 7.3 
10 51 53 55 53 69 71 70 70 17 
11 56 55 59 57 63 65 69 66 9 
12 43 41 44 43 56 54 56 55 12.7 
13 39 38 41 39 51 49 49 50 10.3 
14 55 51 59 55 63 65 67 65 10 
15 45 44 49 46 55 59 54 56 10 
16 69 65 66 67 75 78 78 77 10.3 
17 55 56 52 54 68 68 67 68 13.3 
18 49 44 51 48 55 58 57 57 8.7 
19 55 58 59 57 63 65 65 64 7 
20 61 65 61 62 74 79 75 76 13.7 
21 49 45 49 48 59 60 59 59 11.7 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
ล าดับ 

  
ก่อนทดลอง หลังทดลอง   

ผู้ตรวจ 
1 

ผู้ตรวจ 
2 

ผู้ตรวจ 
3 

คะแนน
เฉลี่ย 

(ร้อยละ) 

ผู้ตรวจ 
1 

ผู้ตรวจ 
2 

ผู้ตรวจ 
3 

คะแนน
เฉลี่ย 

(ร้อยละ) 

คะแนนเฉลี่ยที่
เพิ่มข้ึนหลังจัด

กิจกรรม(ร้อยละ) 
22 58 55 59   57 65 69 69 68 10.3 
รวม 1176 1174 1215 1188.3 1414 1434 1438 1428.7 240.3 
เฉลี่ย 53.5 53.4 55.2 54.0 64.3 65.2 65.4 64.9 10.9 

ร้อยละ 53.5 53.4 55.2 54.0 64.3 65.2 65.4 64.9 10.9 
S.D. 7.8 8.8 7.4 7.8 7.6 8.3 8.4 8.0 2.97 

จากตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบ คะแนนความสามารถในการเขียนเชิงปฏิบัติภาษาจีน เรื่อง การเขียนประกาศ《启事》

จะพบว่า ผู้เรียนมีความสามารถในการเขียนเชิงปฏิบัติภาษาจีน  เรื่อง การเขียนประกาศ《启事》ก่อนจัดกิจกรรม (Pre-test)  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 54.0 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 54 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) 7.80 และหลังจัดกิจกรรม 
(Post-test ) โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 64.9 จากคะแนนเต็ม 100 คิดเป็นร้อยละ 64.9 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) เท่ากับ 8.00  
ดังนั้น ผู้เรียนมีระดับความสามารถในการเขียนเชิงปฏิบัติภาษาจีน เรื่อง การเขียนประกาศ《启事》สูงกว่าในครั้งแรก คิดเป็นร้อยละ 
10.9 แสดงให้เห็นว่า การเรียนการสอนตามอรรถฐานกระบวนการ (Process Genre – Approach) ช่วยพัฒนาความสามารถการ
เขียนให้กับผู้เรียนได้ดีขึ้น สามารถวัดจากการจัดรูปแบบเอกสารที่ผู้เรียนจัดวางได้ถูกต้องมากกว่าครั้งแรก การใช้ค าศัพท์เฉพาะทาง
ของการเขียนเอกสารประเภทนี้ การวางค าเชื่อม ต าแหน่งไวยากรณ์ให้เหมาะสมมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถปรับรูปแบบการใช้ค าให้
เป็นไปตามบริบทของงานที่ก าหนดให้เขียนได้อีกด้วย 
ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบ คะแนนความสามารถในการเขียนเชิงปฏิบัติภาษาจีน เรื่อง การเขียนหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
《通知书》ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ 4  ก่อนและหลังสอน โดยใช้แนวคิดการเขียนแบบอรรถฐานกระบวนการ 
(Process Genre – Approach) 

ล าดับ 
  

ก่อนทดลอง หลังทดลอง    
ผู้ตรวจ 

1 
ผู้ตรวจ 

2 
ผู้ตรวจ 

3 
คะแนน
เฉลี่ย 

(ร้อยละ) 

ผู้ตรวจ 
1 

ผู้ตรวจ 
2 

ผู้ตรวจ  
3 

คะแนน
เฉลี่ย 

(ร้อยละ) 

คะแนนเฉลี่ยที่
เพิ่มข้ึนหลังจัด

กิจกรรม(ร้อยละ) 
1 49 48 45 47 56 59 61 59 11.33 
2 56 59 54 56 70 67 65 67 11.00 
3 48 47 42 46 65 68 69 67 21.67 
4 61 57 59 59 78 75 69 74 15.00 
5 59 61 65 62 64 67 70 67 5.33 
6 48 49 44 47 61 64 67 64 17.00 
7 39 35 41 38 54 57 55 55 17.00 
8 51 58 55 55 79 75 77 77 22.33 
9 46 59 48 51 68 71 75 71 20.33 
10 47 43 46 45 53 55 56 55 9.33 
11 45 44 48 46 57 55 59 57 11.33 
12 36 31 37 35 45 48 51 48 13.33 
13 39 33 35 36 45 44 47 45 9.67 
14 48 53 49 50 59 62 61 61 10.67 
15 52 55 59 55 71 72 75 73 17.33 
16 68 66 67 67 82 83 79 81 14.33 
17 52 61 59 57 69 71 69 70 12.33 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
ล าดับ 

  
ก่อนทดลอง หลังทดลอง    

ผู้ตรวจ 
1 

ผู้ตรวจ 
2 

ผู้ตรวจ 
3 

คะแนน
เฉลี่ย 

(ร้อยละ) 

ผู้ตรวจ 
1 

ผู้ตรวจ 
2 

ผู้ตรวจ  
3 

คะแนน
เฉลี่ย 

(ร้อยละ) 

คะแนนเฉลี่ยที่
เพิ่มข้ึนหลังจัด

กิจกรรม(ร้อยละ) 
18 46 51 59 52 59 61 65 62 9.67 
19 51 55 54 53 69 65 69 68 14.33 
20 60 63 65 63 78 75 79 77 14.67 
21 47 43 45 45 55 53 51 53 8.00 
22 57 52 59 56 63 69 65 66 9.67 
รวม 1105.0 1123.0 1135.0 1121.0 1400.0 1416.0 1434.0 1416.7 295.7 
เฉลี่ย 50.2 51.0 51.6 51.0 63.6 64.4 65.2 64.4 13.4 

ร้อยละ 50.2 51.0 51.6 51.0 63.6 64.4 65.2 64.4 13.4 
S.D. 7.70 9.77 9.25 8.51 10.44 9.68 9.24 9.60 4.47 

ผลคะแนนความสามารถในการเขียนเชิงปฏิบัติภาษาจีน  เรื่อง การเขียนหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร 《通知书》

ในตารางที่ 2 พบว่า ก่อนจัดกิจกรรม (Pre-test)  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 51.0 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 51 และมีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 8.51 และหลังจัดกิจกรรม (Post-test ) โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 64.4 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ 64.4 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 9.60   แสดงให้เห็นว่า  ผู้เรียนที่เรียนผ่านกระบวนการการสอนการ
เขียนหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรในรูปแบบของการเรียนการสอนตามอรรถฐานกระบวนการ (Process Genre – Approach) 
สามารถพัฒนาการเขียนของตนเองได้ดีมากขึ้นพอสมควร คิดเป็นร้อยละ 13.4  ในส่วนนี้เราสามารถวัดได้จากคะแนนการประเมิน
การเขียนด้านนี้ ทั้งในด้านของการใช้ค าศัพท์ การเรียบเรียงเนื้อหา การใช้ภาษาเฉพาะของเรื่อง เครื่องหมายวรรคตอนและรูปแบบ
การวางโครงสร้างการเขียนที่เขียนได้ถูกต้องมากขึ้น ช่วยพัฒนาความสามารถการเขียนให้กับผู้เรียนได้ดีขึ้น สามารถวัดจากการ
จัดรูปแบบเอกสารที่ผู้เรียนจัดวางได้ถูกต้องมากกว่าครั้งแรก ผู้เรียนสามารถแยกแยะการเขียนหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรตาม
รูปแบบการแจ้งให้ทราบ และการแจ้งให้ปฏิบัติงาน สามารถแยกเขียนออกมาตามรูปแบบที่ก าหนด จัดองค์ประกอบการเขียน การใช้
ภาษาที่เหมาะสมกับรูปแบบทั้งสองชนิดมากขึ้น 
ตารางท่ี 3 แสดงการเปรียบเทียบ คะแนนความสามารถในการเขียนเชิงปฏิบัติภาษาจีน เรื่อง การเขียนจดหมายสมัครงาน《求职信》 
ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ 4 ก่อนและหลังสอน โดยใช้แนวคิดการเขียนแบบอรรถฐานกระบวนการ (Process Genre – 
Approach) คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

ล าดับ 
  

ก่อนทดลอง หลังทดลอง คะแนนเฉลี่ยที่
เพิ่มข้ึนหลังจัด

กิจกรรม 
(ร้อยละ) 

ผู้ตรวจ 
1 

ผู้ตรวจ 
2 

ผู้ตรวจ 
3 

คะแนน
เฉลี่ย 

(ร้อยละ) 

ผู้ตรวจ  
1 

ผู้ตรวจ 
2 

ผู้ตรวจ 
3 

คะแนน
เฉลี่ย 

(ร้อยละ) 
1 41 43 40 41 55 54 56 55 13.67 
2 49 51 52 51 63 63 64.5 55 12.83 
3 46 47 49 47 59 58 59 64 11.33 
4 54 56 58 56 67 68 66 59 11.00 
5 55 53 58 55 64 65 63 67 8.67 
6 43 40 43 42 59 60 61.6 64 18.20 
7 31 35 33 33 42 43 42 60 9.33 
8 57 54 51 54 63 64 62 42 9.00 
9 41 43 40 41 51 53 53 63 11.00 
10 43 42 41 42 51 53 51 52 9.67 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 
ล าดับ 
  

ก่อนทดลอง หลังทดลอง คะแนนเฉลี่ยที่
เพิ่มข้ึนหลังจัด

กิจกรรม 
(ร้อยละ) 

ผู้ตรวจ 
1 

ผู้ตรวจ 
2 

ผู้ตรวจ 
3 

คะแนน
เฉลี่ย 

(ร้อยละ) 

ผู้ตรวจ  
1 

ผู้ตรวจ 
2 

ผู้ตรวจ 
3 

คะแนน
เฉลี่ย 

(ร้อยละ) 
11 56 55 59 57 64 66 65 52 8.33 
12 35 33 37 35 42 41 43 65 7.00 
13 32 35 35 34 39 39 38 42 4.67 
14 41 44 43 43 65 63.4 62 39 20.80 
15 45 44 47 45 56 59 57 63 12.00 
16 56 55 57 56 71 70 72 57 15.00 
17 49 47 47 48 58 58 59 71 10.67 
18 42 41 41 41 57 54 55 58 14.00 
19 49 47 49 48 61 63 64 55 14.33 
20 59 58 59 59 69 67 69 63 9.67 
21 45 44 44 44 65 63 65 68 20.00 
22 43 43 45 44 64 65 67 64 21.67 

รวม 1012 1010 1028 1016.67 1285 1289.4 1294.1 65 272.8333 
เฉลี่ย 46.00 45.91 46.73 46.21 58.41 58.61 58.82 1289.5 12.40 
ร้อยละ 46.00 45.91 46.73 46.21 58.41 58.61 58.82 58.61 12.40 
S.D. 7.94 7.15 7.97 7.58 8.78 8.68 8.90 8.74 4.51 

จากตารางที่ 3 ผลต่างระหว่างคะแนนความสามารถในการเขียนเชิงปฏิบัติภาษาจีน เรื่อง การเขียนจดหมายสมัครงาน 
《求职信》ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ 4 ก่อนและหลังสอน มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันที่ 12.40 หรือความแตกต่างทาง
คะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังคิดเป็นร้อยละ12.40 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 4.51 โดยคะแนนความสามารถในการเขียนเชิง
ปฏิบัติภาษาจีน เรื่อง การเขียนจดหมายสมัครงาน《求职信》ก่อนการทดลอง (Pre-test)  เท่ากับ 46.21 จากคะแนนเต็ม 100 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 46.21 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 7.58 และคะแนนหลังการสอน (Post-test ) โดยแนวคิดการเขียน
แบบอรรถฐานกระบวนการ (Process Genre – Approach) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 58.61 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 8.74 
แสดงให้เห็นว่า การที่ผู้เรียนได้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ตัวอย่าง การระดมความคิด การได้รับข้อมูล การแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน
ผ่านกระบวนการเรียนการสอนแบบแนวคิดการเขียนแบบอรรถฐานกระบวนการ (Process Genre – Approach) สามารถท าให้
ผู้เรียนมีความเข้าใจมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 12.40 ถึงแม้การเขียนจดหมายสมัครงานภาษาจีนจะเป็นการเขียนที่มีความซับซ้อนและ 
มีรูปแบบภาษาที่ยากกว่าการเขียนเชิงปฏิบัติภาษาจีนแบบอื่นๆ แต่การเน้นย้ าการใช้ค าศัพท์ รวบรวมค าศัพท์จากตัวอย่างเป็นจ านวน
มากขึ้น การฝึกเขียนประโยคต่างๆซ้ าๆ สามารถช่วยให้ผู้เรียนเรียบเรียงความคิดได้ดียิ่งขึ้น  

2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการเขียนเชิงปฏิบัติภาษาจีน ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน 
ชั้นปีที่ 4 ก่อนและหลังสอน โดยใช้แนวคิดการเขียนแบบอรรถฐานกระบวนการ (Process Genre – Approach) โดยใช้ t-test  
แบบ Dependent samples ดังตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบ คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการเขียนเชิงปฏิบัติภาษาจีน ทั้ง 3 เรื่อง ของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาจีน ชั้นปีที่  4 โดยใช้แนวคิดการเขียนแบบอรรถฐานกระบวนการ  (Process Genre – Approach) ก่อนจัดกิจกรรม  
(First draft) และหลังการทดลอง (Final draft)   คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

แผนการเขียนแบบอรรถฐานกระบวนการ 
 (Process Genre – Approach) การทดสอบ n �̅� S.D. t - test 

1.การเขียนประกาศ《启事》 ก่อนเรียน 22 54 7.80 17.28 

หลังเรียน 22 64.9 8.00 

2.การเขียนหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร 
《通知书》 

ก่อนเรียน 22 51 8.51 14.11 

หลังเรียน 22 64.40 9.60 

3.การเขียนจดหมายสมัครงาน《求职信》 ก่อนเรียน 22 46.21 7.58 12.91 

หลังเรียน 22 58.61 8.74 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
จากตารางสรุปผลการเปรียบเทียบ คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการเขียนเชิงปฏิบัติภาษาจีน ทั้ง 3 เรื่อง ของนักศึกษา

สาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ 4 โดยใช้แนวคิดการเขียนแบบอรรถฐานกระบวนการ (Process Genre – Approach) ก่อนจัดกิจกรรม 
(First draft) และหลังการทดลอง (Final draft) โดยใช้สถิติทดสอบค่า t (t-test Dependent Samples)  ซึ่งเป็นการน าเอาคะแนน
เฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนของกรรมการผู้ตรวจประเมินทั้งสามท่าน มาสรุปหาค่า t อีกครั้ง จากคะแนนเต็ม 100 คะแนนในทุกการ
ประเมิน สามารถสรุปได้ว่า  ผลคะแนนเฉลี่ยการสอบหลังการทดลองของผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียนทั้ง 3 เรื่อง  แบ่งเป็น เรื่อง 
การเขียนประกาศ《启事》มีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 64.94 และ 54.02 เรื่อง การเขียนหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร  
《通知书》มีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 64.39 และ 50.95 และเรื่อง การเขียนจดหมายสมัครงาน《求职信》มีค่าคะแนนเฉลี่ย 
เท่ากับ 58.61 และ 46.21  โดยระดับการเขียนการเขียนเชิงปฏิบัติภาษาจีนทั้ง 3 ประเภท อยู่ในระดับดี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่
ระดับ.05 และมีค่าความเชื่อมั่นจากผู้ตรวจทั้ง 3 คนอยู่ที่ระดับ 0.89 ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นสูง   

3. ผลการศึกษาเจตคติที่มีต่อการเขียนภาษาจีนแบบอรรถฐานกระบวนการ (Process Genre – Approach) ของนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาจนี ชั้นปีที ่4  ก่อนและหลังสอน  
ตารางที่ 5 ตารางผลการศึกษาเจตคติที่มีต่อการเขียนภาษาจีนแบบอรรถฐานกระบวนการ  (Process Genre – Approach)  
ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที ่4  ก่อนและหลังสอน  ตามวิธีการของ Linkert   

ผลการศึกษาเจตคติที่มีต่อการเขียนภาษาจีนแบบอรรถฐานกระบวนการ 
(Process Genre – Approach) 

n 
(จ านวนข้อ) 

�̅� S.D. t - test 

ก่อนเรียน 20 63.73 4.53 10.20 

หลังเรียน 20 78.92 5.09 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ผลการศึกษาเจตคติที่มีต่อการเขียนภาษาจีนแบบอรรถฐานกระบวนการ (Process Genre – Approach) ของนักศึกษา

สาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ 4  ก่อนและหลังสอน โดยน าคะแนนแบบทดสอบวัดเจตคติก่อนเรียนและหลังเรียนที่ได้ของทุกข้อไปหา
ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใช้สถิติทดสอบค่า t (t-test Dependent Samples)  พบว่า การแปลความหมายของแบบวัดเจต
คติของผู้เรียนทั้ง 20 ข้อ ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยการวัดเจตคติของผู้เรียนก่อนเรียนเท่ากับ 63.73 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 
4.53  และค่าเฉลี่ยหลังเรียนการเขียนภาษาจีนแบบอรรถฐานกระบวนการ (Process Genre – Approach) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 78.92  
และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 5.09  ซึ่งผลการวัดเจตคติหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 10.20   
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ.05 และมีค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ระดับ 1.65 ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นสูง  และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ จะ
พบว่า เจตคติของผู้เรียนด้าน การเขียนภาษาจีนแบบอรรถฐานกระบวนการ (Process Genre – Approach) ท าให้ผู้เรียนเขียนเชิง
ปฏิบัติภาษาจีน ทั้ง 3  เรื่องได้ถูกต้องตามโครงสร้างไวยากรณ์ได้มากขึ้น  และด้านผู้เรียนสามารถดูตัวอย่างรูปแบบการเขียนเชิง
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ปฏิบัติภาษาจีน ทั้ง 3 เรื่องได้หลากหลายมากขึ้น เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน และกระบวนการฝึกเขียนซ้ าๆท าให้ผู้เรียนเข้าใจและ
คุ้นเคยกับค าศัพท์ ประโยคและไวยากรณ์เฉพาะของการเขียนเชิงปฏิบัติภาษาจีนได้มากขึ้น  คะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ระดับดี 
(�̅�=3.74 ,S.D.=0.27)  แสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนการเขียนการเขียนเชิงปฏิบัติภาษาจีน
แบบอรรถฐานกระบวนการ (Process Genre – Approach)  กระบวนการเรียนนี้ท าให้ผู้เรียนมีความรู้ การใช้ภาษา ค าศัพท์ รูปแบบ
ประโยค และรูปแบบการเขียน องค์ประกอบ โครงสร้างการเขียนเชิงปฏิบัติภาษาจีน ทั้ง 3 ประเภทมากขึ้น  
 

อภิปรายผล 
 จากผลการประยุกต์ใช้แนวคิดการเขียนแบบอรรถฐานกระบวนการ  (Process Genre – Approach) เพื่อพัฒนา
ความสามารถการเขียนเชิงปฏิบัติภาษาจีน นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ทั้ง 3 เรื่อง ผู้วิจัยขออภปิรายผลเป็นประเด็นต่างๆตามล าดับ ดังนี้    
 1. การเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงปฏิบัติภาษาจีน ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ 4 ก่อนและหลัง
สอน โดยใช้แนวคิดการเขียนแบบอรรถฐานกระบวนการ (Process Genre – Approach)   มีค่าคะแนนหลังการทดลองสูงกว่าก่อน
การทดลองสอน เนื่องด้วยการเขียนการเขียนเชิงปฏิบัติภาษาจีน เป็นการเขียนภาษาจีนเฉพาะทาง หรือที่เรียกว่า Chinese for 
Specific Purposes (CSP) โดยการเขียนเชิงปฏิบัติภาษาจีน เป็นระบบทักษะการสื่อสารภาษาจีนที่สามารถเริ่มตั้งแต่ระบบเสียง  
(สัทอักษร) ค าศัพท์ โครงสร้างประโยค จนถึงระบบการเรียนรู้โครงสร้างการวิเคราะห์ภาษาระดับข้อความ หรือที่เรียกว่า "ปริจเฉท
วิเคราะห์ (Discourse Analysis)” อีกทั้ง การสอนภาษาจีนเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ เน้นผลลัพธ์ของบริบทสถานการณ์การสื่อสาร
ภาษาเฉพาะทางนั้นๆ มีความยากส าหรับผู้เรียนพอสมควร  ผู้เรียนต้องมีการฝึกฝนและสั่งสมภาษาจีนมาในระดับมากพอ จึงจะ
สามารถท าความเข้าใจและเขียนออกมาได้  เพราะเนื้อหาและรูปแบบมีความซับซ้อน จากคะแนนก่อนเรียนท่ีปรากฏ จะพบว่า ในการ
เริ่มต้นเขียนเอกสารเหล่านี้ ผู้เรียนไม่ค่อยมีความรู้ในการเขียน เพราะไม่ค่อยได้ใช้ในชีวิตประจ าวัน  พอลงมือเขียนจึงอาศัยความเคย
ชินและความน่าจะเป็นในการเขียนออกมา ผู้เรียนจึงเขียนออกมาโดยไม่มีองค์ประกอบที่สมบูรณ์ การใช้ศัพท์ที่เป็นศัพท์ทั่วไป การ
เรียบเรียงภาษา ประโยคและไวยากรณ์ยังไม่สมบูรณ์ ดังนั้นในงานเขียนที่ให้ผู้เรียนลองเขียนก่อนการทดลอง จึงไม่เป็นไปตามรูปแบบ
การเขียนเชิงปฏิบัติภาษาจีน ทั้งสามประเภท แต่หลังจากที่ผู้สอนใช้กระบวนการตามแนวคิดการเขียนแบบอรรถฐานกระบวนการ 
(Process Genre – Approach)  พบว่า ผู้เรียนเริ่มมีกรอบและขอบเขตรูปแบบในการเขียน มีความเข้าใจมากขึ้น มีความชัดเจนใน
ส่วนของการใช้ภาษา ค าศัพท์และประโยคเฉพาะเอกสารนั้นๆ  สามารถแยกแยะประเภทเนื้อความ บริบทเรื่องราวการเขียนประกาศ
《启事》และการเขียนหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร 《通知书》ในแต่ละบริบทได้ชัดเจนขึ้น และสามารถจัดโครงสร้างการ
เขียนจดหมายสมัครงาน《求职信》ออกมาเป็นล าดับได้  โดยการสังเกตได้จากการเขียนและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Qi Chunhong [6] จากงานวิจัยเรื่อง “Application of Process Genre Approach in Teaching 
Chinese Writing to Southeast Asian Students” ที่พบว่า การน าเอาแนวคิดการเขียนแบบอรรถฐานกระบวนการ (Process 
Genre – Approach) ไปประยุกต์ใช้การเรียนการสอนของนักศึกษาต่างชาติฯ ท าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในการเขียนภาษาจีนมากขึ้น 
กระตือรือร้นมากขึ้น สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการสอนให้สูงขึ้นได้ 
 2. ผลคะแนนเปรียบเทียบความสามารถของการเขียนการเขียนเชิงปฏิบัติภาษาจีน ทั้ง 3 ประเภท มีผลคะแนนที่แปรปรวน
ไปตามบริบทของประเภทนั้นๆ  ถ้าหากดูจากผลความแตกต่างของคะแนนก่อนทดลองและหลังทดลองแล้ว จะพบว่า การเขียน
ประเภทแรก เรื่อง การเขียนประกาศ《启事》มีค่าคะแนนความแตกต่างระหว่างก่อนและหลังเรียนอยู่ท่ี 10.92  แต่ เรื่อง  หนังสือ
แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร 《通知书》และ เรื่อง การเขียนจดหมายสมัครงานภาษาจีน《求职信》มีความแตกต่างของคะแนน
ก่อนและหลังที่ 12.40 และ 13.43 ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่า บริบทและรูปแบบที่แตกต่างกันของการเขียนเชิงปฏิบัติภาษาจีนแต่ละ
ประเภท มีผลต่อคะแนนความแตกต่างก่อนและหลังการทดลอง  โดยการเขียนประกาศ《启事》และการเขียนหนังสือแจ้งเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 《通知书》 เป็นรูปแบบการเขียนประกาศทางภาษาจีนที่เป็นรูปแบบเฉพาะ มีการใช้ภาษาเฉพาะในการเขียน  
ซึ่งแบ่งออกเป็นหลายประเภท อาทิ  การเขียนประกาศ《启事》มีทั้งการประกาศคนหาย 《寻人启事》ประกาศของหาย 
《寻物启事》ประกาศคืนของให้เจ้าของ 《招领启事》 เป็นต้น ส่วนประเภทของการเขียนหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร 
《通知书》มีทั้งการเขียนหนังสือแจ้งให้ทราบ （告知类通知）และประเภทสั่งการ（指示性通知） ผู้เรียนต้องเรียนรู้
และศึกษารูปแบบ  ส่วนประกอบ และการใช้ภาษาเฉพาะของการเขียน จึงจะสามารถเขียนออกมาได้  แต่เนื่องด้วยการเขียนประเภท
นี้มีการจ ากัดการใช้ค า มีข้อมูลในการเขียนที่เจาะจง ชัดเจน คือ ข้อมูลสิ่งที่ต้องการประกาศ สถานที่เกิดเหตุการณ์  ข้อมูลผู้ประกาศ 
เป็นต้น  ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากองค์ประกอบที่ผู้สอนป้อนข้อมูลให้ และวิเคราะห์จากรูปแบบที่ผู้สอนให้เป็นตัวอย่าง หลังจากนั้นก็
สามารถเขียนออกมาได้อย่างถูกต้อง ฉะนั้น ค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการเขียนประเภทก่อนและหลังการทดลองนี้  จึงมีความ
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แตกต่างกันที่ 10.92 คะแนน มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 2.96 ซึ่งเป็นคะแนนที่เพิ่มขึ้นมาจากระดับความสามารถในการเขียนใน
ระดับเกณฑ์เดียวกัน คือ ดี ถึง ค่อนข้างดีมาก  ในส่วนของการใช้ค าศัพท์เฉพาะทางของการเขียนเชิงปฏิบัติภาษาจีน ประเภทการ
เขียนหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร 《通知书》นั้น จะมีรูปแบบโครงสร้างที่คล้ายคลึงกัน แต่จะมีความซับซ้อนมากกว่า
ประเภทตรงส่วนของการวางค าเชื่อม ต าแหน่งไวยากรณ์ให้เหมาะสมมากขึ้น โดยเฉพาะหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ประเภทสั่ง
การ《指示性通知》ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นการแจ้งจากผู้บังคับบัญชาไปยังผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อด าเนินงาน จัดกิจกรรม และออกค าสั่ง
ให้หน่วยงานย่อยด าเนินการ หนังสือฯประเภทนี้ต้องมีการเขียนเนื้อหางาน รายละเอียดข้อก าหนด และประเด็นเฉพาะอย่างชัดเจน 
รูปแบบการเขียนจึงต้องมีความถูกต้องและเหมาะสม  ผู้เรียนจึงต้องผ่านการศึกษารูปแบบการเขียน ค าศัพท์ การใช้ภาษาเฉพาะ และ
การศึกษาตัวอย่างการเขียนให้ชัดเจน จึงจะสามารถเขียนออกมาได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์   ด้วยเหตุนี้ หลังจากที่ผู้เรียนผ่าน
กระบวนการการเรียนการสอนแนวคิดการเขียนแบบอรรถฐานกระบวนการ (Process Genre – Approach) แล้ว มีคะแนนสูงกว่า
เฉลี่ยเท่ากับ 13.43 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 4.46 ซึ่งมีความแตกต่างกันมากกว่าการเขียนแบบแรก 
 ส าหรับ การเขียนจดหมายสมัครงานภาษาจีน《求职信》 มีความยากและซับซ้อนมากกว่าการเขียนเชิงปฏิบัติภาษาจีน 
ทั้งสองประเภทแรก ดังนั้น ค่าคะแนนความแตกต่างระหว่างก่อนและหลังการทดลองจึงสูงกว่าสองประเภทแรก อยู่ที่ 12.40  
เหตุเนื่องด้วยจดหมายสมัครงานเป็นการรวบรวมข้อมูลส่วนตัว ประสบการณ์การท างาน ใช้เพื่อสมัครงานในต าแหน่งที่ตนเองสนใจ 
เป็นเอกสารที่มีความส าคัญมากที่สุดในกระบวนการสมัครงาน  องค์ประกอบ โครงสร้างของรูปแบบ การใช้ภาษาในแต่ละส่วนจึงมี
ความซับซ้อนมากว่าเอกสารสองชนิดที่เรียนไป  อีกทั้งความยาวของเนื้อหาที่ไม่ได้จ ากัดตัวอักษร สามารถเขียนได้สูงสุดไม่เกินสอง
หน้ากระดาษ ฉะนั้น การสอนผู้เรียนให้บรรลุถึงการเขียนจดหมายสมัครงานภาษาจีนที่สมบูรณ์ จึงต้องใช้เวลามากพอสมควร ผู้สอน
ต้องวางแผนกระบวนการสอนที่เป็นขั้นตอนตามล าดับ เริ่มตั้งแต่การให้ผู้เรียนศึกษาวิเคราะห์ตัวอย่าง เกิดความคุ้นเคยในรูปแบบและ
เนื้อหาของจดหมาย การมีส่วนร่วมในการค้นพบการใช้ภาษา การให้ข้อมูลที่ถูกต้อง หลังจากนั้นถึงจะสามารถให้ผู้เรียนลงมือเขียนได้  
ดังนั้น การใช้แนวคิดการเขียนจดหมายสมัครงานภาษาจีน แบบอรรถฐานกระบวนการ (Process Genre – Approach) สามารถ
พัฒนาความสามารถในการเขียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น   โดยวัดจากผลคะแนนประเมินแบบทดสอบ
ภายหลังการทดลองการเขียนภาษาจีน โดยแนวคิดการเขียนแบบอรรถฐานกระบวนการ (Process Genre – Approach) พบว่า 
ผู้เรียนด าเนินการเขียนจดหมายสมัครงานภาษาจีนตามโครงสร้างที่ได้รับการฝึกฝน เริ่มจากส่วนของค าขึ้นต้นจดหมาย เนื้อความหรือ
ข้อความในจดหมาย ( เริ่มต้น แนะน าตัวเอง และประโยคปิดท้าย) ลงชื่อ วัน เดือน ปี และเอกสารแนบ ผู้เรียนส่วนใหญ่สามารถ
จัดล าดับการเขียนได้ดีกว่าก่อนการทดลอง ในส่วนของเนื้อหา ค าศัพท์ และประโยคเฉพาะที่ใช้ในการเขียนจดหมายสมัครงาน
ภาษาจีน หลังจากที่ผู้เรียนได้ร่วมกันวิเคราะห์และรวบรวมค าศัพท์ที่ส าคัญที่ใช้ในการเขียนจดหมายสมัครงานภาษาจีนแล้ว  ผู้เรียนมี
ความเข้าใจในค าศัพท ์ประโยค และไวยากรณ์เฉพาะที่ใช้มากขึ้น  ท าให้การเลือกภาษามีความคล่องแคล่วมากขึ้นด้วย  
 3. ผลค่าคะแนนก่อนและหลังการทดสอบมีความใกล้เคียงกัน แต่ค่า S.D.ต่างกัน ท าให้ผู้สอนมองเห็นถึงความแตกต่างกัน
ของผู้เรียน ถึงแม้ผู้เรียนจะเป็นนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายแล้ว มีความรู้พื้นฐานภาษาจีนมากพอสมควร อีกทั้งยังมีทักษะการเขียนภาษาจีน
ที่สามารถเทียบเคียงได้กับการวัดระดับภาษาจีน (HSK)ที่ระดับ 3-4 ขึ้นไป แต่จากข้อมูลค่าคะแนนความสามารถในการเขียนเชิง
ปฏิบัติภาษาจีน ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ 4 ก่อนและหลังสอน โดยใช้แนวคิดการเขียนแบบอรรถฐานกระบวนการ 
(Process Genre – Approach) ทั้ง 3 เรื่องนั้น แสดงให้เห็นว่าในชั้นเรียนนี้มีนักศึกษาเก่งและไม่เก่งรวมกัน อาทิ นักศึกษาคนที่ 7 
คนที่ 12 และนักศึกษาคนที่ 13 ซึ่งมีผลคะแนนทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนที่ต่ ากว่าทุกๆคนทั้งสามเรื่อง ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ทั้งกระบวนการให้ข้อมูล การให้ตัวอย่างและการท างานวิเคราะห์เป็นกลุ่ม ผู้เรียนกลุ่มนี้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น การรวมรวมเนื้อหา ค าศัพท์ และการลงมือเขียน แต่ในกระบวนการเหล่านี้ มีระยะเวลาจ ากัดในการเรียนการสอน ผู้เรียนต้อง
ใช้ระยะเวลาในการท าความเข้าใจเนื้อหา รูปแบบ การใช้ภาษาในการเขียนที่มากกว่าเพื่อนร่วมชั้นคนอื่นๆ ดังนั้น ผู้สอนอาจจะต้อง
เลือกใช้วิธีการสอนที่หลากหลายมากขึ้น และควรแยกกลุ่มผู้เรียนเหล่านี้ออกมาสอนเพิ่มเติม 

4. การวัดเจตคติที่มีต่อการเขียนภาษาจีนแบบอรรถฐานกระบวนการ (Process Genre – Approach) ของนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที ่4  ก่อนและหลังสอน โดยใช้แนวคิดการเขียนแบบอรรถฐานกระบวนการ (Process Genre – Approach)  
ซึ่งผู้วิจัยให้ผู้เรียนตอบแบบสอบถามการวัดเจตคติหลังจากที่ได้ท าการทดลองไปแล้ว พบว่า ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อกิจกรรมการเรียน
การสอน เนื่องจากผู้เรียนส่วนใหญ่ได้มีโอกาศในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน สามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ผู้สอนให้
ค าแนะน าและให้ความรู้กับผู้เรียนอย่างเต็มท่ี เป็นการสอนที่มิใช่การป้อนและการรับอย่างเดียว  มีผู้เรียนท่ีให้ข้อเสนอแนะในส่วนของ
ระยะเวลาการท ากิจกรรม ควรมีระยะเวลาที่มากกว่านี้ โดยเพาะช่วงเวลาของการวิเคราะห์ตัวอย่าง การรวมรวมและท าความเข้าใจ
ในค าศัพท์และประโยคที่มากขึ้น ก่อนเข้าสู่การน าไปเขียนจริง   

 



Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 
12 (May - August)    47 – 59    (2022) Vol. 12, No. 2 59 

  

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 12 (ฉบับที่ 2)  พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2565 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 

 1. การเขียนเชิงปฏิบัติภาษาจีน โดยใช้แนวคิดแนวคิดการเขียนแบบอรรถฐานกระบวนการ (Process Genre – Approach)  
จะมีปัญหาในการเขียนเรื่องการใช้ประโยคและศัพท์เฉพาะ ผู้สอนต้องหาตัวอย่างค าศัพท์และประโยคมาให้ผู้เรียนได้ท าความเข้าใจให้
มากขึ้น ในการน ามาปรับเขียนในงานเขียน โดยค าศัพท์  ประโยคและไวยากรณ์ที่ผู้เรียนมักจะใช้ผิดบ่อยมากที่สุด คือ ค าศัพท์กลุ่มค า
สรรพนาม  ค าคุณศัพท์  ประโยคที่น ามาใช้เฉพาะในการเขียนเชิงปฏิบัติภาษาจีน  ส่วนใหญ่เป็นภาษาเขียน ลักษณะการเลือกใช้ค า
หรือประโยคในการเขียนนี้แตกต่างจากการเขียนทั่วไป  หรือแตกต่างจากการเขียนเชิงพรรณนา  รูปประโยค ส านวนภาษา และ
ไวยากรณ์มักจะมีรูปแบบที่ใช้กระทัดรัด เอาเฉพาะใจความส าคัญและตายตัว  อาทิ ตัวอย่างค าศัพท์และรูปแบบประโยคในจดหมาย
สมัครงาน  “获悉”แปลว่า “รับรู้”  หรือ  ประโยครูปแบบเกริ่นน าค าขึ้นต้นจดหมายที่แสดงถึงความเคารพและมารยาทของ

ผู้เขียน “感谢您在百忙之中拔冗阅读本人的求职信。”ที่แปลว่า “กราบขอบพระคุณที่ท่านสละเวลาอันมีค่ามาอ่าน
จดหมายสมัครงานของข้าพเจ้า ” เป็นต้น ซ่ึงผู้สอนต้องให้ผู้เรียนฝึกฝนและคุ้นเคยกับค าศัพท์ ประโยคและรูปแบบเฉพาะนี้บ่อยๆ ถึง
จะสามารถเขียนออกมาได้ 
 2. การเขียนภาษาจีนเป็นทักษะที่ยากที่สุดในกลุ่มทักษะภาษาจีนทั้งหมด ดังนั้นการสอนการเขียนภาษาจีนจึงต้องใช้เวลา
มากพอสมควร งานเขียนถึงจะออกมาอย่างสมบูรณ์ อีกทั้งการเขียนเชิงปฏิบัติภาษาจีนเป็นการเขียนเฉพาะที่แตกต่างจากการเขียน
ทั่วไป  ดังนั้น การจัดเวลาเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการเขียน รวมทั้งต้องให้เวลาผู้เรียนท าความเข้าใจกับเนื้อหาอย่างถ่องแท้ แล้วถึงจะลง
มือเขียนจริงได้ 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1. การพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาจีนของผู้เรียน ไม่ควรเร่งรีบเกินไป โดยเฉพาะผู้เรียนที่มีการรับรู้ช้า  

และควรแยกกลุ่มผู้เรียนเหล่านี้ออกมาจัดเป็นกลุ่มใหม่ในการทดลอง 
2. สามารถน าแนวคิดการเขียนแบบอรรถฐานกระบวนการ (Process Genre – Approach) ไปประยุกต์ใช้กับรูปแบบ 

การสอนอื่นๆ อาทิ การสอนสัทอักษรภาษาจีน การพูดภาษาจีน การอ่านภาษาจีน เป็นต้น  
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การพัฒนานวัตกรรมรถเข็นเอนกประสงค์จากถุงน ้ายาล้างไตสา้หรับผู้สูงอายุ 
ที่เป็นโรคไมต่ิดต่อเรื อรังและมีข้อจ้ากัดในการเคลื่อนไหว 

 

The Innovation of Multipurpose Wheelchair Developed from Peritoneal Dialysis 
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บทคัดย่อ 
 การพัฒนานวัตกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนารถเข็นเอนกประสงค์จากถุงน้้ายาล้างไตใช้แล้วส้าหรับผู้สูงอายุโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังและมีข้อจ้ากัดในการเคลื่อนไหว และ (2) ประเมินประสิทธิผลของนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น โดยใช้แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แนวทางในการศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินประสิทธิผลของนวัตกรรมเลือกแบบเจาะจงตามคุณสมบัติที่ก้าหนด จ้านวน 14 คน คือ 
ผู้สูงอายุท่ีป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและมีข้อจ้ากัดในการเคลื่อนไหว จ้านวน 6 คน ผู้ดูแล จ้านวน 6 คน และเจ้าหน้าที่ทีมสุขภาพ จ้านวน 2 คน 
ในชุมชนต้าบลธงชัย อ้าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อนวัตกรรมในระดับมากที่สุด (x̅=4.67, 
 S.D. =0.18) ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความปลอดภัยในการใช้งาน นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นมีราคาต่้ากว่าราคากลางถึง 4.9 เท่า ช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มีข้อจ้ากัดในการเคลื่อนไหวสามารถท้ากิจวัตรประจ้าวันได้สะดวกเพิ่มขึ้น รวมถึงสามารถลดอุบัติการณ์การเกิดแผลกดทับได้ 
  
ค้าส้าคัญ : รถเข็น ถุงน้้ายาล้างไต ผู้สูงอายุ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ข้อจ้ากัดในการเคลื่อนไหว 
 

Abstract  
This innovation development aimed to (1) develop the multipurpose wheelchair from reuse peritoneal dialysis 

bag for older adults with non-communicable diseases and limited mobility, (2) evaluate the effectiveness of the developed 
innovation. The Sufficiency Economy Philosophy was used to guide the study. The evaluation of its effectiveness was 
made in 14 samples were selected by purposive sampling. The samples included 6 older adults with non-communicable 
diseases and limited mobility, 6 caregivers, and 2 healthcare providers in Thongchai sub-district, Muang district, Phetchaburi 
province. The results showed a very high level of their satisfaction towards the developed innovation (x̅=4.67, SD =0.18). 
The item with the highest score is the multipurpose wheelchair, which is safe to use.  The cost of developed innovation was 
lower than the reference price by 4.9 times.  It helps to encourage the older adults with non-communicable diseases and 
limited mobility to perform daily activities more conveniently. In addition to able to reduce the incidence of pressure sores. 

 
Keywords : Wheelchair, Peritoneal Dialysis Bag, Older Adult, Non-Communicable Disease, Limited Mobility 
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ความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา 
  ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรั ง  (Non-communicable disease) ของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  จากสถิติ ในปี   
พ.ศ. 2557-2561 พบว่า โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นปัญหาสุขภาพอันดับแรกของประเทศ ทั้งในมิติจ้านวนการเสียชีวิตและภาระโรค
โดยรวม โดยในปีพ.ศ. 2561 โรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิต 3 อันดับแรก ได้แก่ โรคมะเร็งรวมทุกประเภท รองลงมาคือ 
โรคหลอดเลือดสมอง และโรคหัวใจขาดเลือด คิดเป็นอัตราการเสียชีวิตเท่ากับ 123.3, 47.1 และ 31.8 ต่อประชากรแสนคน 
ตามล้าดับ [1]  ขณะเดียวกันประเทศไทยก้าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเนื่องจากอายุขัยเฉลี่ยของประชากรที่เพิ่มขึ้น สัดส่วนของประชากร
ผู้สูงอายุมีมากกว่าร้อยละ 16.7 ของประชากรทั้งหมด [2]  ซึ่งผู้สูงอายุมักมีปัญหาสุขภาพเรื้อรังเนื่องจากความเสื่อมของร่างกายและ
โรคที่เกิดขึ้นตามวัย ได้แก่ ข้อเสื่อม โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง เป็นต้น ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในผู้สูงอายุจึง
มีเพิ่มขึ้น [3,4,5] ส่งผลให้มีข้อจ้ากัดในการเคลื่อนไหว ช่วยเหลือตนเองได้น้อยและบางรายเกิดภาวะติดเตียงและเกิดแผลกดทับได้   
ผลการประเมินคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุของกระทรวงสาธารณสุข ในปีงบประมาณ 2561 จ้านวน 7,183,769 คน พบว่ามีผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงกลุ่มติดบ้านติดเตียงจ้านวน 221,936 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 [6]  แสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุมีความต้องการการดูแลด้าน
สุขภาพที่บ้านและมีข้อจ้ากัดในการดูแลตนเองสูง ส้าหรับจังหวัดเพชรบุรีพบว่ามีประชากรผู้สูงอายุ 76,598 คน จากประชากรทั้งหมด 
438,486 คน  คิดเป็นร้อยละ 17.8 ส่งผลให้มีสัดส่วนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงหรือมีข้อจ้ากัดในการดูแลตนเองเพิ่มขึ้น และมีผู้สูงอายุที่
เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและช่วยเหลือตนเองไม่ได้ (กลุ่มติดเตียง) จ้านวน 613 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 [7] และในต้าบลธงชัยซึ่งเป็น
ต้าบลที่วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรีตั้งอยู่และเป็นชุมชนเป้าหมายในการให้บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง พบว่าในปี พ.ศ. 2561 มีผู้สูงอายุที่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจ้านวน 315 ราย ซึ่งช่วยเหลือตนเอง
น้อยจ้านวน 19 ราย และมีข้อจ้ากัดในการเคลื่อนไหว 6 ราย [8]  ท้าให้ผู้สูงอายุมีความต้องการการดูแลเพิ่มขึ้น และมีโอกาสเกิด
ภาวะแทรกซ้อนจากการมีข้อจ้ากัดในการเคลื่อนไหว เช่น ตกเตียง หกล้ม มีแผลกดทับ เป็นต้น  
 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีด้าเนินการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
และบูรณาการแนวคิดการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังสู่การจัดการเรียนการสอนโดยส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางด้านสุขภาพ
เพื่อส่งเสริมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  และวิทยาลัยตระหนักถึงความส้าคัญของการดูแลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรังดังกล่าวจึงได้จัดท้าโครงการขึ้นโดยส่งเสริมให้นักศึกษาและอาจารย์เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุร่วมกับทีมสุขภาพและส่งเสริ ม
การพัฒนานวัตกรรมเพื่อดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอย่างต่อเนื่อง และมีการศึกษาวิจัยที่ผ่านมาพบว่า นวัตกรรมที่นอนลมจากถุง
น้้ายาล้างไตช่วยป้องกันแผลกดทับได้อย่างมีประสิทธิภาพ [9,10] จึงได้พัฒนานวัตกรรมที่นอนลมจากถุงน้้ายาล้างไตที่ใช้แล้วเพื่อลด
แผลกดทับและทดลองใช้ในชุมชนต้าบลธงชัยซึ่งช่วยให้มีอุบัติการณ์การเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยที่ทดลองใช้ลดลง คณะผู้จัดท้า
ตระหนักถึงความส้าคัญของการลดแผลกดทับในผู้สูงอายุโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรังสามารถท้า
กิจวัตรประจ้าวันและเข้าร่วมกิจกรรมกับสังคมและชุมชนได้สะดวกเพิ่มขึ้น ยังไม่พบการพัฒนานวัตกรรมรถเข็นอเนกประสงค์ส้าหรับ
ผู้ป่วย คณะผู้จัดท้าจึงสนใจพัฒนานวัตกรรมรถเข็นเอนกประสงค์จากถุงน้้ายาล้างไตเนื่องจากการใช้นวัตกรรมที่นอนลมจากถุงน้้ายา
ล้างไตพบว่าช่วยลดแรงกดทับ มีความปลอดภัย และลดต้นทุนในการดูแลได้ [9] ซึ่งสามารถน้าหลักการดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนา
นวัตกรรมรถเข็นเอนกประสงค์จากถุงน้้ายาล้างไตได้ และได้น้าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช [11]  มาประยุกต์ในการพัฒนานวัตกรรมรถเข็นเอนกประสงค์จากถุงน้้ายาล้างไต  โดยน้ารถเข็นที่ช้ารุดใน
โรงพยาบาลและถุงน้้ายาล้างไตที่ใช้แล้วมาปรับเป็นรถเข็นส้าหรับผู้ป่วยซึ่งสามารถขับถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะได้บนรถเข็นเพื่อความ
สะดวกในการเคลื่อนย้ายผู้ที่มีข้อจ้ากัดในการเคลื่อนไหวให้สามารถไปสถานที่ต่างๆ ได้ตามที่ต้องการ โดยเลือกใช้ผ้าชนิดที่ไม่ซึมซับ
น้้า ระบายอากาศได้ดี ท้าความสะอาดได้ง่าย  มีช่องปิด-เปิดส้าหรับขับถ่ายเพื่อความสะดวกสบายรวมถึงสามารถควบคุมความดันที่
เหมาะสมที่สามารถป้องกันและลดการเกิดแผลกดทับได้ 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนานวัตกรรมรถเข็นเอนกประสงค์จากถุงน้้ายาล้างไตส้าหรับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและมีข้อจ้ากัดในการ

เคลื่อนไหว 
2. เพื่อประเมินประสิทธิผลของนวัตกรรมรถเข็นเอนกประสงค์จากถุงน้้ายาล้างไตส้าหรับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและมี

ข้อจ้ากัดในการเคลื่อนไหว 
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กลุ่มตัวอย่าง   
 กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย 3 กลุ่ม คือ  
 1. ผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและมีข้อจ้ากัดในการเคลื่อนไหว อาศัยอยู่ในชุมชนต้าบลธงชัย อ้าเภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรี จ้านวน 6 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงตามก้าหนดคุณสมบัติที่ก้าหนด คือ 1) อายุ 60 ปีขึ้นไป มีประวัติเป็นโรคไม่
ติดต่อเรื้อรังโรคใดโรคหนึ่ง ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูงหรือโรคหลอดเลือดสมอง 
2) มีคะแนนความสามารถในการท้ากิจวัตรประจ้าวันด้วยตนเองประเมินโดยใช้  Barthel index มีคะแนนต่้ากว่า 11 คะแนน 3) 
รู้สึกตัวดี สื่อสารรู้เรื่อง และยินดีเข้าร่วมการทดลองใช้นวัตกรรม เกณฑ์ในการคัดออก คือ มีอาการเจ็บป่วยรุนแรงที่ต้องเข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาล 
 2. ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและมีข้อจ้ากัดในการเคลื่อนไหวที่เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง  จ้านวน 6 คน  
ซึ่งเป็นญาติหรือผู้ที่ได้รบัมอบหมายให้ท้าหน้าที่ดูแลผู้ป่วยเป็นหลัก และยินดีเข้าร่วมการทดลองใช้นวัตกรรม  
 3. บุคลากรทีมสุขภาพ ได้แก่ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลธงชัย จ้านวน 2 คน ซึ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพและ
นักวิชาการสาธารณสุขที่ท้าหน้าที่ติดตามเยี่ยมบ้านและดูแลผู้สูงอายุที่เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างและยินดีเข้าร่วมทดลองการใช้
นวัตกรรม 
 

วิธีด้าเนินการพัฒนานวัตกรรม 
 การพัฒนานวัตกรรมนี้ใช้กระบวนการด้าเนินงานตามวงจรคุณภาพ Plan-Do-Check-Act (PDCA) [12,13]  ด้าเนินการ
ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม 2561 ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นเตรียมการ (Plan)  2) ขั้นด้าเนินการ (Do)  
3) ขั้นตรวจสอบ (Check) และ 4) ขั้นการปรับปรุง (Act) ดังนี้ 
 1. ขั นเตรียมการ (Plan)   
 1.1 ศึกษาและส้ารวจข้อมูลเกี่ยวกับสถิติของผู้สูงอายุและปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของผู้สูงอายุในต้าบลธงชัย  เพื่อหา
แนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพที่พบ  
 1.2 วางแผนพัฒนานวัตกรรม ศึกษาข้อมูลในการเลือกวัสดุที่ใช้ในการประดิษฐ์และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการ
ประดิษฐ์นวัตกรรมรถเข็นเอนกประสงค์จากถุงน้้ายาล้างไต  
 1.3 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลธงชัย เจ้าหน้าที่
หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี ในการติดต่อขอถุงน้้ายาล้างไตที่ใช้แล้วและประสานงานกับอาจารย์ประจ้า
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านฟิสิกส์
เพื่อพัฒนานวัตกรรมรถเข็นเอนกประสงค์จากถุงน้้ายาล้างไต 

2. ขั นด้าเนินการ (Do) 
 2.1 ออกแบบรถเข็นเอนกประสงค์จากถุงน ้ายาล้างไต  คณะผู้จัดท้าได้ร่วมกันออกแบบนวัตกรรมและปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญ โดยออกแบบให้พนักพิงของรถเข็นสามารถปรับระดับได้  3 ระดับ เพื่อความผ่อนคลายของผู้สูงอายุ (Flexibility of 
posture)  มีช่องเปิด-ปิดส้าหรับขับถ่ายเพื่อความสะดวกสบายของผู้ที่มีข้อจ้ากัดในการเคลื่อนไหว และเลือกใช้วัสดุ คือ รถเข็นที่ช้ารุด
ของโรงพยาบาลและน้ามาซ่อมแซมก่อนน้ามาใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และใช้ถุงน้้ายาล้างไตท้าเป็นเบาะท่ีนอนได้ และเลือกผ้าที่ใช้
ท้าเบาะที่มีคุณสมบัติไม่ซึมซับน้้า ระบายอากาศได้ดี ท้าความสะอาดได้ง่าย ทบทวนวิธีการป้องกันการรั่วซึมของถุงน้้ายาล้างไตและการ
ควบคุมความดันลมภายในถุงน้้ายาล้างไตที่เหมาะสมในการป้องกันการเกิดแผลกดทับ ดังรูปที่ 1 
 

 
รูปที่ 1 การออกแบบและพัฒนารถเข็นเอนกประสงค์จากถุงน้้ายาลา้งไต 



Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 
12 (May - August)    60 – 68    (2022) Vol. 12, No. 2 63 

  

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 12 (ฉบับที่ 2)  พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2565 

 2.2 พัฒนานวัตกรรมรถเข็นเอนกประสงค์จากถุงน ้ายาล้างไต โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ หลักสามห่วง 
สองเงื่อนไข ควบคู่กับคุณธรรม ดังนี้ 
 ห่วงที่ 1 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยและไม่มากจนเกินไป ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น โดยการ
น้าวัสดุที่ใช้แล้วและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ช้ารุดมาต่อยอดและปรับปรุงในการจัดท้านวัตกรรม ซึ่งหมายถึงการน้าถุงน้้ายาล้างไต
และรถเข็นผู้ป่วยที่ช้ารุดหรือไม่สามารถใช้งานได้จากโรงพยาบาลมาผลิตอุปกรณ์ ในการดูแลและอ้านวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มีข้อจ้ากัดในการเคลื่อนไหว 
 ห่วงที่ 2 ความมีเหตุผล หมายถึง การกระท้าหรือตัดสินใจใดๆจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุและผล โดยการพิจารณาและ
วิเคราะห์สาเหตุรวมถึงการค้านึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบและระมัดระวัง ซึ่งหมายถึง การศึกษาคุณสมบัติวัสดุที่เหมาะส้าหรับ
ผู้สูงอายุได้แก่ ถุงน้้ายาล้างไตในการท้าเบาะเนื่องจากถุงน้้ายาล้างไตมีคุณสมบัติยืดหยุ่นสูง สามารถรองรับน้้าหนักได้ดี ผ้าที่น้ามาใช้
ในการตัดเย็บเบาะจะเป็นผ้าลินินซึ่งระบายความร้อนได้ดี  แห้งได้เร็ว เนื้อผ้านิ่ม ท้าให้นั่งแล้วรู้สึกสบาย [14] และบริเวณก้นมี
พลาสติกคุณภาพดีบุรองกันเปื้อนอุจจาระและปัสสาวะ สามารถท้าความสะอาดได้ง่ายโดยใช้ผ้าชุบน้้าเช็ดท้าความสะอาด นอกจากนี้
ยังศึกษาปัจจัยที่ท้าให้เกิดแผลกดทับ พบว่า ในคนปกติมีความดันหลอดเลือดแดงสวนปลายระหวาง 28-32 มิลลิเมตรปรอท และ
หลอดเลือดด้าส่วนปลาย 9-12 มิลลิเมตรปรอท การมีแรงกดบริเวณเนื้อเยื่อเป็นเวลานานจะท้าให้อวัยวะที่กดทับขาดเลือดไปเลี้ยง
และเกิดการตายของผิวหนังได้ [15]  และการที่มีแรงกดทับในหลอดเลือดมากกว่า 80 มิลลิเมตรปรอท จะท้าให้เกิดแผลกดทับได้ 
[16]  ดังนั้นคณะผู้จัดท้าจึงอัดอากาศเข้าถุงน้้ายาล้างไตให้มีปริมาณความดันต่้ากว่าระดับความดัน  (Static pressure) ที่ท้าให้เกิด
แผลกดทับ คือ 70 มิลลิเมตรปรอท 
 ห่วงที่ 3 การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมความพร้อมเพื่อรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยการคาดคะเน
ความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ได้แก่ ออกแบบให้สามารถปรับระดับได้เพื่อป้องกันความเม่ือยล้า และ
ควบคุมปริมาตรอากาศที่อัดเข้าสู่ถุงน้้ายาล้างไตให้มีปริมาตรเท่ากันถุงละ 1,500 มิลลิลิตร [9] เพื่อให้เกิดการกระจายความดันที่
เหมาะสม มีการทดสอบนวัตกรรมก่อนการใช้งานจริงโดยตรวจสอบการรับน้้าหนักที่เพียงพอต่อการรองรับน้้าหนักของผู้ป่วยในระดับ 
100 กิโลกรัม และเตรียมความพร้อมในการใช้งาน โดยสอนและให้ค้าแนะน้าวิธีการใช้งานแก่อาสาสมัครสาธารณสุขที่รับผิดชอบดูแล
ผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว สาธิตพร้อมให้ฝึกปฏิบัติใช้งานรถเข็นเอนกประสงค์ก่อนใช้จริงกับผู้สูงอายุ  เพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุหรืออันตรายแก่ผู้สูงอาย ุ
 

 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2 เงื่อนไข 
 1) เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ได้แก่ วิชาฟิสิกส์ทางการพยาบาล
ในการพัฒนาโครงสร้างของรถเข็นที่ช้ารุดจากโรงพยาบาล วิชาพยาธิวิทยาในเรื่องกลไกการเกิดแผลกดทับ ความรอบคอบที่จะน้า
ความรู้มาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ  
 2) เงื่อนไขคุณธรรม ประกอบด้วย ความตระหนักในคุณธรรม ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน ความพากเพียร ใช้
สติปัญญาในการแก้ปัญหา ซึ่งคณะผู้จัดท้าได้ใช้ความมุ่งมั่น อดทน สติปัญญา และความพากเพียรในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อ
พัฒนานวัตกรรม รวมทั้งความสามัคคีในการท้างานร่วมกันด้วยความตั้งใจเพื่อสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังที่มีข้อจ้ากัดในการเคลื่อนไหว 
 3. ขั นตรวจสอบ (Check) 
 คณะผู้จัดท้าได้พัฒนานวัตกรรมตามขั้นตอนที่ก้าหนดและน้ารถเข็นเอนกประสงค์จากถุงน้้ายาล้างไตไปทดลองใช้กับ
ผู้สูงอายุโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มีข้อจ้ากัดในการเคลื่อนไหวในชุมชนต้าบลธงชัย  อ้าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จ้านวน 6 คน  
โดยประสานงานกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลธงชัยและอาสาสมัครสาธารณสุขในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง และขอ
ความร่วมมือในการทดลองใช้นวัตกรรมตามความสมัครใจของผู้สูงอายุและผู้ดูแลตามหลักการพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง  โดยผู้สูงอายุ
และผู้ดูแลมีสิทธิที่จะยกเลิกหรือยุติการทดลองใช้เมื่อใดก็ได้ 
 หลังจากผู้สูงอายุและผู้ดูแลให้ความยินยอมเข้าร่วมการทดลองใช้นวัตกรรมแล้ว คณะผู้จัดท้าแนะน้าวิธีการใช้งานรถเข็น
เอนกประสงค์ที่พัฒนาขึ้น การรักษาความสะอาด การบ้ารุงรักษา การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นกรณีรถเข็นใช้งานไม่ปกติหรือเกิดเหตุพึง
ประสงค์ระหว่างการใช้งาน และให้ฝึกปฏิบัติจริงโดยทดลองเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในการนั่งบนรถเข็น สมมติสถานการณ์การขับถ่าย และ
เข็นบริเวณรอบบ้านจนผู้ดูแลมั่นใจว่าสามารถปฏิบัติได้จริงและปลอดภัยกับผู้สูงอายุ  ใช้เวลาในการสอนคนละ 30-45 นาที แล้ว
ติดตามเยี่ยมบ้านร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลธงชัยเพื่อประเมินผลลัพธ์หลังทดลอง
ใช้งานเป็นเวลานาน 2 สัปดาห ์ ดังรูปที่ 2 
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รูปที่ 2 นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นและการทดลองใช้ 

 การพัฒนานวัตกรรมครั้งนี้ก้าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายความส้าเร็จในด้านความคุ้มค่าหรือต้นทุนและความพึงพอใจต่อ
นวัตกรรมด้านคุณสมบัติทางกายภาพ ประโยชน์และต้นทุนของนวัตกรรม โดยประเมินจากต้นทุนในการพัฒนานวัตกรรม ความพึง
พอใจต่อนวัตกรรมของผู้สูงอายุ ผู้ดูแล และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนร่วมในการดูแลและติดตามเยี่ยมผู้สูงอายุที่บ้าน ดังนี้ 
ตารางท่ี 1 ตัวชี้วัดความส้าเร็จและค่าเป้าหมายของผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ตัวชี วัด เป้าหมาย 
1. มีนวัตกรรมรถเข็นเอนกประสงค์จากถุงน้้ายาล้างไตที่มีต้นทุนต่้ากว่าราคากลาง อย่างน้อย 3 เท่า 
2. ความพึงพอใจต่อนวัตกรรม ระดับดีขึ้นไป 

 ผู้สูงอายุ ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

 ผู้ดูแล ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

 บุคลากรทีมสุขภาพ ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 4. ขั นการปรับปรุง (Act) 
 จากการทดลองใช้ 2 สัปดาห์ กลุ่มตัวอย่างมีข้อเสนอให้ปรับระดับของถาดรองรับสิ่งขับถ่ายให้เลื่อนห่างจากบริเวณก้น  
เพื่อป้องกันสิ่งสกปรกที่อาจสัมผัสกับร่างกายของผู้สูงอายุได้  คณะผู้จัดท้าปรับระดับของถาดเพิ่มขึ้นและน้ามาทดลองใช้ครั้งที่  2  
มีข้อเสนอแนะให้ปรับที่ล็อคล้อส้าหรับป้องกันอันตรายจากการเคลื่อนที่ของล้อ 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนานวัตกรรม  
 1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ นวัตกรรมรถเข็นเอนกประสงค์จากถุงน้้ายาล้างไต ผ่านการตรวจสอบคุณภาพในด้าน
ความปลอดภัยในการใช้งานโดยผู้ทรงคุณวุฒิและวิศวกรก่อนใช้งาน จ้านวน 3 ท่าน 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ได้แก่ 
 2.1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยข้อค้าถามข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยจ้านวน  4 ข้อ ได้แก่ อายุ 
เพศ ประวัติการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของผู้ป่วย และคะแนนประเมินความสามารถในการท้ากิจวัตรประจ้าวัน (Braden 
scale) ส้าหรับข้อมูลทั่วไปของผู้ดูแล ประกอบด้วยข้อค้าถาม 4 ข้อ เกี่ยวกับอาย ุเพศ ความสัมพันธ์กับผู้ป่วย และระยะเวลาที่ปฏิบัติ
หน้าที่ดูแลผู้ป่วย  
 2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิผลของนวัตกรรม  คณะผู้จัดท้าสร้างขึ้นเองโดยการทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยแบบสอบถาม ดังนี้ 

2.2.1 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อนวัตกรรมของผู้ป่วย ประกอบด้วยข้อค้าถามจ้านวน 8 ข้อ เกี่ยวกับคุณสมบัติ
ทางกายภาพ โครงสร้าง ความสุขสบาย  ความปลอดภัย ความสะดวกในการใช้งาน  ประโยชน์ ความคุ้มค่า และค้าถามปลายเปิด
เกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอเพื่อปรับปรุงพัฒนา 

2.2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อนวัตกรรมของผู้ดูแลและบุคลากรทีมสุขภาพ ใช้ส้าหรับสอบถามความคิดเห็น
ของผู้ดูแลและบุคลากรทีมสุขภาพเกี่ยวกับนวัตกรรม คณะผู้จัดท้าสร้างขึ้นเองโดยการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยข้อ
ค้าถาม จ้านวน 9 ข้อ เกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพ โครงสร้าง ความสุขสบาย  ความปลอดภัย ความสะดวกในการใช้งาน  การท้า
ความสะอาด ประโยชน์ ความคุ้มค่า และค้าถามปลายเปิดเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอเพื่อปรับปรุงพัฒนา 
 ลักษณะแบบสอบถามความพึงพอใจท้ังสองชุด ใช้มาตราวัดประมาณค่า (rating scale) มีเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ 
ตั้งแต่ 1-5 โดยคะแนน 1 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด และคะแนน 5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด การแปลความหมายของระดับ
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คะแนนเฉลี่ยของแบบสอบถามแบ่งเป็น 5 ระดับ ใช้เกณฑ์ในการแบ่งระดับคะแนนของ Best & Kahn [16] คือ คะแนนเฉลี่ย  4.51-
5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง ระดับ มาก คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง ระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง ระดับน้อย คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 

ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ้านวน 3 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิจ้านวน 3 ท่าน 
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิให้คะแนนความสอดคล้องระหว่างข้อค้าถามกับวัตถุประสงค์ (Item objective congruence: IOC) หลังจากนั้นผู้วิจัย
น้าน้้าหนักในแต่ละข้อค้าถามมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ถ้าดัชนีความสอดคล้องรายข้อมากกว่า 0.5 ถือว่ารายการข้อค้าถามข้อนั้น
สามารถน้าไปใช้ได้ ผลการค้านวณค่าดัชนีความสอดคล้องได้เท่ากับ 0.67-1.00  

 

 การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  และข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์โดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา 
 

ผลการพัฒนานวัตกรรม 
 กลุ่มตัวอย่าง 14 คน ประกอบด้วย ผู้สูงอายุโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 6 คน (ร้อยละ 42.85)  ผู้ดูแล  6 คน (ร้อยละ 42.85) และ
บุคลากรทีมสุขภาพจ้านวน 2 คน (ร้อยละ 14.29) ผู้สูงอายุโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มีข้อจ้ากัดในการเคลื่อนไหว อายุระหว่าง 67-75 ปี 
เพศชาย 3 คน และเพศหญิง 2 คน ป่วยเป็นโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ร่วมกับมีปัญหาหลอดเลือดสมอง 2 ราย โรคมะเร็ง 3 ราย 
และโรคหัวใจและหลอดเลือดร่วมกับข้อเสื่อม 1 ราย พบว่ามีปัญหาในการขับถ่ายอุจจาระและปัสสาวะบนเตียงไม่สะดวก และมีความ
ต้องการรถเข็นในการช่วยขับถ่ายอุจจาระ แต่มีข้อจ้ากัดในการซื้อรถเข็นที่มีราคาสูง คณะผู้จัดท้าจึงได้พัฒนานวัตกรรมรถเข็น
เอนกประสงค์จากถุงน้้ายาล้างไตแล้วน้าไปให้ทดลองใช้ตามความสมัครใจ  
 ผลการประเมินประสิทธิผลของนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น พบว่า บรรลุเป้าหมายทุกตัวชี้วัด รถเข็นเอนกประสงค์จากถุงน้้ายา
ล้างไตสามารถปรับระดับการนั่งได้ 3 ระดับ เปิดบริเวณที่นั่งให้ถ่ายอุจจาระได้สะดวก มีเบาะรองบริเวณหลังและที่นั่ง ท้าให้นุ่มสบาย
และลดแรงกดทับกรณีที่นั่งนาน มีค่าใช้จ่ายในการพัฒนานวัตกรรมเท่ากับ 3,500 บาท ต่้ากว่าราคากลางของรถเข็นส้าหรับนั่งถ่ายใน
ลักษณะเดียวกันซึ่งมีราคาสูงถึง 17,200 บาท คิดเป็น 4.9 เท่าของราคากลาง และกลุ่มตัวอย่างทั้งสามกลุ่มพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
รายละเอียดดังตารางที่ 2 และ 3 
ตารางท่ี 2 ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดความส้าเร็จของโครงการ   

ตัวชี วัดและเป้าหมาย ผลลัพธ์ 
1. มีนวัตกรรมรถเข็นเอนกประสงค์จากถุงน้้ายาลา้งไตที่มีต้นทุนต่้ากว่าราคากลางอย่างน้อย 3 เท่า  น้อยกว่าราคากลาง 4.9 เท่า 
2. ความพึงพอใจต่อนวัตกรรมอยู่ในระดับมากขึ้นไป  

(ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00) 
ระดับมากที่สุด 

 ผู้สูงอายุ ค่าเฉลี่ย 4.60 

 ผู้ดูแล ค่าเฉลี่ย 4.74 

 บุคลากรทีมสุขภาพ ค่าเฉลี่ย 4.67 
 

ตารางท่ี 3 ความพึงพอใจต่อนวัตกรรมรถเข็นเอนกประสงค์จากถุงน้้ายาล้างไตของกลุ่มตัวอย่าง (n=14) 

รายการประเมิน 
ผู้สูงอายุ  
(n=6) 

ผู้ดูแล  
(n=6) 

บุคลากรทีมสุขภาพ
(n=2) 

ภาพรวม 

�̅�  SD �̅�  SD �̅�  SD �̅�  SD 
ด้านคุณสมบัติทางกายภาพ          
1.  โครงสร้างเหมาะสมส้าหรับผู้สูงอายุ 4.50 0.55 4.67 0.52 4.50 0.71 4.57 0.51 
2.  มีความปลอดภัยในการใช้งาน  4.83 0.41 5.00 0.00 5.00 0.00 4.86 0.36 
3.  พนักพิงของรถเข็นปรับระดับได้ตาม
ความต้องการของผู้สูงอายุ 

4.67 0.52 4.83 0.41 5.00 0.00 4.79 0.43 

4.  สามารถรับน้้าหนักได้ดี 4.50 0.55 4.67 0.52 4.50 0.71 4.57 0.51 
5.  ดูแลรักษาความสะอาดได้ง่าย - - 4.67 0.52 4.50 0.71 4.63 0.52 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ผู้สูงอายุ  
(n=6) 

ผู้ดูแล  
(n=6) 

บุคลากรทีมสุขภาพ
(n=2) 

ภาพรวม 

�̅�  SD �̅�  SD �̅�  SD �̅�  SD 
ด้านประโยชน์ของนวัตกรรม         
1.  ลดการเกิดแผลกดทับ 4.33 0.52 4.33 0.52 4.00 0.00 4.29 0.47 
2.  สะดวกในการเคลื่อนย้าย - - 4.83 0.41 4.50 0.71 4.75 0.46 
3.  สะดวกในการขับถ่ายหรือการดูแล
ขณะขับถ่าย 

4.67 0.52 4.83 0.41 4.50 0.71 4.79 0.43 

ด้านความคุ้มค่า         
    ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
นวัตกรรมเหมาะสม (3,500 บาท) 

4.67 0.52 4.83 0.41 5.00 0.00 4.79 0.43 

รวม 4.60 0.16 4.74 0.19 4.67 0.25 4.67 0.18 
จากตารางที่ 3 ความพึงพอใจต่อนวัตกรรมของกลุ่มตัวอย่างทั้งสามกลุ่มพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมากที่สุด (�̅�=4.60, SD=0.25) ค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมากที่สุด คือ มีความปลอดภัยในการใช้งาน (�̅�=4.86, SD=0.36) 
ค่าเฉลี่ยต่้าสุดอยู่ในระดับดี คือ ลดการเกิดแผลกดทับ (�̅�=4.29, SD=0.47) ข้อมูลเชิงคุณภาพจากค้าถามปลายเปิดและการสนทนา
กับกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุและผู้ดูแลขณะติดตามเยี่ยมบ้านพบว่า มีความพึงพอใจต่อนวัตกรรมและให้ความเห็นว่าเป็นนวัตกรรมที่ดี มี
ประโยชน์สามารถน้ามาใช้ได้จริง ค่าใช้จ่ายเหมาะสม สามารถลดต้นทุนในการจัดซื้อรถเข็นนั่งถ่ายแบบเดียวกันได้ ท้าให้ผู้สูงอายุที่มี
ข้อจ้ากัดในการเคลื่อนไหวสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในสังคมได้เพิ่มขึ้น ไม่เกิดปัญหาในการเคลื่อนย้ายขณะขับถ่าย และลดแผลกดทับ
ได้ในผู้ป่วยที่มีปัญหาท้องผูกและต้องนั่งขับถ่ายเวลานาน เนื่องจากมีเบาะรองนั่งที่นุ่ม ไม่เพิ่มการกดทับบริเวณก้น 

“รถเข็นเอนกประสงค์ที่ได้ทดลองใช้นี้ดีมาก ช่วยให้ได้ไปเข้าร่วมงานในหมู่บ้านได้และสะดวกในการถ่ายมากขึ้น”  
“รถน้ีน่ังได้สบาย ถ่ายง่ายกว่าการนั่งบนเตียงมากเลย” ผู้ป่วยหญิงรายที ่1 
“รถเข็นที่วิทยาลัยน ามาให้ใช้ ช่วยให้ลุงสะดวกขึ้นมากๆ นั่งสบาย ไม่เจ็บก้นเวลาถ่ายนานๆ” ผู้ป่วยชายรายที ่3 
“รถน้ีน่ังได้สบาย ถ่ายง่ายกว่าการนั่งบนเตียงมากเลย” ผู้ป่วยหญิงรายที ่5 

 

การอภิปรายและสรุปผล   
นวัตกรรมรถเข็นเอนกประสงค์จากถุงน้้ายาล้างไตพัฒนาข้ึนโดยใช้แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [11] เป็นรถเข็นที่ใช้

ส้าหรับเข็นผู้ป่วยและสามารถขับถ่ายบนรถเข็นได้ ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างโดยเฉพาะผู้ป่วยพบว่าอยู่ในระดับมาก
ที่สุด และนวัตกรรมมีต้นทุนต่้ากว่าราคากลางถึง 4.9 เท่า และค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความปลอดภัยในการใช้งาน แสดงให้เห็นว่า นวัตกรรม
ที่พัฒนาข้ึนมีความปลอดภัยในการใช้งานส้าหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพเรื้อรังและมีข้อจ้ากัดในการเคลื่อนไหว ซึ่งบางรายช่วยเหลือ
ตนเองได้น้อย มีภาวะติดเตียง การที่รถเข็นปรับระดับได้จึงมีความสะดวกในการใช้งาน และการมีที่ล็อคล้อ ส่งผลให้เกิดความปลอดภัย
ในการใช้งานเพิ่มขึ้น นอกจากนี้รถเข็นยังท้าความสะอาดง่าย เนื่องจากใช้พลาสติกหุ้มชนิดที่ไม่ซึมซับน้้า ระบายอากาศได้ดี  มีช่อง 
ปิด-เปิดส้าหรับขับถ่ายเพื่อความสะดวกสบาย รวมถึงสามารถควบคุมความดันที่เหมาะสมที่สามารถป้องกันและลดการเกิดแผลกดทับ 
คือ ความดันต่้ากว่า 80 มิลลิเมตรปรอท [16] สอดคล้องกับการพัฒนานวัตกรรมที่นอนลมจากถุงน้้ายาล้างไตที่ผ่านมา พบว่า นวัตกรรม
มีความแข็งแรง สะดวกในการใช้งาน ลดต้นทุนในการดูแล บุคลากรและผู้ป่วยพึงพอใจต่อนวัตกรรมในระดับมาก [9,10]  
 กล่าวได้ว่า นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิผลดี ถือว่าเป็นการใช้วัสดุที่ใช้แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดและส่งผลลัพธ์ที่ดีใน
การดูแลผู้สูงอายุโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มีข้อจ้ากัดในการเคลื่อนไหว ซึ่งนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบตามวงจร
คุณภาพ และมีการบูรณาการแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง สามารถน้ามาใช้งานแทนรถเข็นที่มี
ราคาสูงได้ เมื่อเทียบกับรถเข็นที่มีในท้องตลาดที่มีเบาะรองฟองน้้าหรือหนังที่มีช่องเปิดส้าหรับขับถ่ายได้  พบว่านวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น 
มีราคาถูกกว่า น้้าหนักเบา และท้าความสะอาดง่าย ระบายอากาศได้ดีกว่า อย่างไรก็ตามรถเข็นเอนกประสงค์นี้เป็นเพียงอุปกรณ์ส่วน
หนึ่งที่ใช้ช่วยในการดูแลและอ้านวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่มีข้อจ้ากัดในการเคลื่อนไหวและช่วยให้ขับถ่ายได้สะดวกขึ้น 
การป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยเหล่านี้จ้าเป็นต้องอาศัยการดูแลอย่างเป็นองค์รวม การดูแลทั้งด้านโภชนาการ การออกก้าลัง
กาย การพลิกตัวหรือเปลี่ยนท่านอน และให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและญาติผู้ดูแลในการป้องกันการเกิดแผลกดทับเพิ่มขึ้นร่วมด้วย [15] 
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 ปัจจัยแห่งความส้าเร็จในการพัฒนานวัตกรรมครั้งนี้ คือ การส้ารวจและวิเคราะห์ปัญหาความต้องการอย่างเป็นระบบ การ
สืบค้นและใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนานวัตกรรม  การใช้กระบวนการด้าเนินงานตามวงจรคุณภาพ ความร่วมมือของผู้ป่วย 
ญาติผู้ดูแล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และการประสานความร่วมมือของสหวิชาชีพ คือ  วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีซึ่งมีอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านฟิสิกส์  ท้าให้สามารถออกแบบและ
พัฒนารถเข็นได้เหมาะสมเพิ่มขึ้น  
 ข้อจ้ากัดในการพัฒนานวัตกรรมครั้งนี้ คือ ศึกษาในขนาดกลุ่มตัวอย่างจ้านวนน้อยและช่วงเวลาการศึกษาจ้ากัด คือ ทดลอง
ใช้นวัตกรรมเพียงสองสัปดาห์ ยังไม่มีการติดตามผลลัพธ์ทางคลินิกในระยะยาว เช่น อุบัติการณ์การเกิดแผลกดทับ และนวัตกรรมนี้ใช้
รถเข็นที่ช้ารุดแล้วจากโรงพยาบาลซึ่งซ่อมแซมและตรวจสอบคุณภาพก่อนน้ามาใช้งาน ซึ่งอาจมีข้อจ้ากัดในการใช้งานในระยะยาว
และการขยายผลเพื่อพัฒนานวัตกรรมในปริมาณเพิ่มข้ึนให้เพียงพอต่อความต้องการการใช้งานของชุมชน  

 

ข้อเสนอแนะ 
จากการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลซึ่งเชื่อมโยงกับแนวคิดการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  โดยเน้นการ

สร้างเสริมศักยภาพของนักศึกษาในการคิดวิเคราะห์ปัญหาและใช้วงจรคุณภาพในการด้าเนินงาน ท้าให้ได้ข้อเสนอแนะในการน้า
นวัตกรรมไปใช้ และแนวทางพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการด้าเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลผู้ป่วยโรคไม่
ติดต่อเรื้อรังดังนี้  

1. การพัฒนาปรับปรุงนวัตกรรมและการน้าไปใช้ประโยชน์ ควรส่งเสริมการน้านวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นไปใช้ในพื้นที่จริง และ
ศึกษาทดลองระยะยาวเพื่อติดตามผลลัพธ์ในเชิงคลินิก เช่น การลดอุบัติการณ์การเกิดแผลกดทับ และเพิ่มจ้านวนกลุ่มตัวอย่างที่
ทดลองใช้เพื่อให้สามารถสรุปอ้างอิงได้เพิ่มขึ้น 

2. อาจารย์ผู้สอนควรน้ากระบวนการพัฒนานวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการ
ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในยุคปัจจุบันเป็นสิ่งส้าคัญในการพัฒนาสุขภาพและระบบบริการ อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้มีบทบาทส้าคัญใน
การผลักดันและจุดประกายความคิดในการวิเคราะห์ปัญหาและพัฒนานวัตกรรม ซึ่งอาจารย์ต้องให้ความส้าคัญและให้เวลาในการให้
ค้าปรึกษาส้าหรับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยมีทักษะในการใช้ค้าถามเพื่อกระตุ้นให้เกิดการคิดวิเคราะห์และเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
เรียนรู้ในบรรยากาศที่เป็นกัลยาณมิตร รวมทั้งเสริมสร้างแรงจูงใจในการคิดค้นและศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนานวัตกรรม
ที่มีคุณค่าและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น  

3. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังควรส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมที่
พัฒนาขึ้นในฐานะ Tacit knowledge แก่อาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ทีมสุขภาพ และส่งเสริมการเชื่อมโยงแนวคิดการดูแลผู้ป่วย
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลที่สอดคล้องกับปัญหาความต้องการ
ของผู้ป่วยในพื้นที่หรือชุมชนเป้าหมาย โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ศึกษาบริบทจริงในพื้นที่เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจสภาพปัญหาและ
ตระหนักถึงความส้าคัญของการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพส้าคัญของประเทศและประชากรโลกเพิ่มขึ้น  
รวมทั้งมีศักยภาพในการผลิตและพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของระบบสุขภาพ 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถปุระสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ ประกอบมัลติมีเดีย รายวิชาการร้อยมาลยั 
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานการร้อยมาลัยของนักศึกษาหลังการจัดการเรียนรู้  ด้วยแผนการจัดการ
เรียนรู้ประกอบมัลติมีเดียรายวิชาการร้อยมาลัย และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนโดยการใช้แผนการจัดการเรียนรู้
ประกอบมัลติมีเดีย รายวิชาการร้อยมาลัย กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้   ได้แก่  นักศึกษาชั้นปีที่  3 สาขาคหกรรมศาสตร์ศึกษา  
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ที่ลงทะเบียนรายวิชาการร้อยมาลัย จ านวนทั้งสิ้น 29 คน  ซึ่งเรียน
ในภาคการเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2563 ด้วยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ด าเนินการวิจัยโดยใช้รูปแบบวิจยัเชิงทดลองแบบ
กลุ่มทดลองกลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลังทดลอง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 6 แผน รวมทั้งหมด 24 
ชั่วโมง 2) แบบประเมินทักษะการปฏิบัติงานการร้อยมาลัย และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อการเรียนโดยการใช้
แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบมัลติมีเดีย รายวิชาการร้อยมาลัย มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 15 ข้อ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
 ผลการวิจัย พบว่า 1)  แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบมัลติมีเดีย รายวิชาการร้อยมาลัย  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 คือ 
96.23/93.08 2) ผลการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานการร้อยมาลัยของนักศึกษา โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบมัลติมีเดีย รายวิชาการ
ร้อยมาลัย พบว่านักศึกษาทุกคน ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ 100.00 โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 108.56 จากคะแนนเต็ม 120 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.46 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และ 3) ความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อการเรียนโดยการใช้แผนการจัดการเรียนรู้
ประกอบมัลติมีเดีย รายวิชาการร้อยมาลัย  มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด   
  
ค าส าคัญ : แผนการจัดการเรียนรู้  มัลติมีเดีย การร้อยมาลัย คหกรรมศาสตร์ศึกษา 
 

Abstract  
The objectives of this study were to 1) create and optimize learning management plans using multimedia teaching 

on garland making to meet the efficiency standard criteria of 80/80, 2) develop students’ skills of garland making after 
applying the learning management plans using multimedia teaching on garland making, and 3) examine students’ 
satisfaction towards the use of the learning management plans using multimedia teaching on garland making. Cluster 
Random Sampling was performed on a total of 29 third year students in Home Economics Education, Faculty of Home 
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Economics Technology, Rajamangala University of Technology Krungthep, in the first semester of academic year 2020. The 
study was conducted using the one-group experimental research model before and after the experiment. The tools used 
to collect data were 1) 6 learning management plans of total 24 hours, 2) assessment forms of garland-making skills, and 
3) a 15-item questionnaire with a 5-point scale on students’ satisfaction towards the learning management plans using 
multimedia teaching on garland making. The data were analyzed using descriptive statistics such as percentage, mean, 
and standard deviation. 

The findings research showed that 1) the learning management plans using multimedia teaching on garland 
making met the efficiency standard criteria of 80/80, showied the efficiency of 96.23/93.08. 2) for the development of 
students’ skills of garland making after applying the learning management plans using multimedia teaching on garland 
making, all the students passed the exam representing 100 percent, with an average score of 108.56 out of 120 representing 
90.46 percent which was more than the specified criteria. 3) the average students’ satisfaction towards the use of the 
learning management plans using multimedia teaching on garland making was at the highest level. 

 
Keywords : Learning Management Plans, Multimedia, Garland Making, Home Economics Education 
 
 

บทน า   
  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 มีเจตนารมณ์มุ่งจัดการศึกษา ให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอ
ภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบ การบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการท างานที่
สอดคล้อง กับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ [1] โดยแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้ได้ก าหนด วิสัยทัศน์(Vision) ไว้
ดังนี้ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของ โลกศตวรรษที่ 21” นอกจากนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ก าหนดให้ การจัดการศึกษาต้องเป็นเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา มี
ความสุข และมีความเป็นไทย มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ จุดหมายของหลักสูตรเป็นการเน้นการพัฒนาคน มีการปฏิรูป
การเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ [2] จะเห็นได้ว่าการศึกษามีการพัฒนาไปตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้ผู้เรียนสามารถด ารงชีวิตอยู่
ได้ในสังคมปัจจุบัน อย่างมีความสุข ดังนั้นในการพัฒนาคนไทยในยุคใหม่  จึงต้องเตรียมและสร้างความพร้อมต่อการเข้าสู่ยุคแห่งการ
พัฒนาทักษะ การเรียนรู้ในอนาคต ยุคศตวรรษที่ 21 (ค.ศ. 2001-ค.ศ. 2100) ซึ่งจะเห็นว่าการศึกษาไทยได้ให้ความส าคัญต่อแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาไปสู่ยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีความสอดคล้องกับการพัฒนาทักษะผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21 ที่มีกระบวนทัศน์ในการพัฒนา
ผู้เรียน คือ “กระบวนการเรียนรู้ส าคัญกว่าความรู้” และ “ครูมิใช่ผู้มอบความรู้” แต่เป็น “ผู้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ไปพร้อมกับเด็ก
และเยาวชน” ซึ่งเป็นการเรียนการสอนที่เน้นภาคปฏิบัติ การลงมือท า การเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจของผู้เรียน [3] ดังนั้นแนวคิด
เกี่ยวกับการสอนหรือการถ่ายทอด จึงเปลี่ยนมาเป็น “การเรียนรู้” ที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ขึ้นมาด้วยตนเอง โดยอาศัยแหล่งการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้ “สื่อการเรียนรู้” จึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่ท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง  เนื่องจากในยุคปัจจุบันการใช้
เทคโนโลยีและการสื่อสารท าให้ผู้เรียนจ าเป็นต้องพัฒนาตนเองให้สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ด้วยตนเอง  ตลอดจนพัฒนาศักยภาพการคิด 
ได้แก่ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดอย่างมีเหตุผล นอกจากนี้ “สื่อการเรียนรู้” ควรเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้น
ให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เนื่องจากการเรียนการสอนในยุคศตวรรษที่ 21 มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่นและหลากหลาย ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนที่
สอดคล้องกับทักษะของคนในศตวรรษที่  21 ดังนั้นการจัดการเรียนรู้อยู่ในยุคศตวรรษที่  21 จ าเป็นต้อง “ก้าวข้ามสาระวิชา”  
ไปสู่การเรียนรู้ [4] ซึ่งการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจต้องการศึกษาในด้านต่างๆ โดยในปัจจุบันการน าแนวคิดการ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการสหวิชาการ เป็นแนวทางที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และครูเป็นผู้คอยชี้แนะ ซึ่งสอดคล้องกับการ
พัฒนาการศึกษาภายใต้กรอบประเทศไทย 4.0 สู่การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีการเชื่อมโยงความรู้กับจินตนาการ เปลี่ยนแปลง
การจัดการเรียนการสอนจากรูปแบบที่เป็นนามธรรมไปสู่รูปธรรมเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นได้แก่ ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ 
และตรงต่อความต้องการ [5]   

นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอน  พบว่า ควรเน้นให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะมากกว่าการสอนที่มีแต่เนื้อหา เพราะ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบทักษะปฏิบัติมีความจ าเป็นและมีความเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนในวิชาการงานอาชีพ และ
เทคโนโลยีเป็นอย่างยิ่ง การจัดการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติเป็นการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยคิดวางแผนและลงมือปฏิบัติ กิจกรรมต่าง ๆ 
ด้วยตนเอง ผู้สอนเป็นผู้ให้ค าแนะน า ผู้เรียนมีการปฏิบัติ ฝึกทักษะ สามารถปฏิบัติเป็นขั้นตอน และสามารถน าไปใช้ได้ ในสถานการณ์
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ต่าง ๆ ได ้[6]  ทั้งนี้ทักษะปฏิบัติเป็นแนวทางในการด าเนินการอย่างมีขั้นตอน ที่ต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจนเสร็จสิ้น ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
จะช่วยใหง้านนั้นส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ [7]  

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีการจัดการเรียน 
การสอนในรายวิชาการร้อยมาลัย  ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่  3  ซึ่งเป็นรายวิชา วิชาชีพบังคับของหลักสูตรสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ศึกษา มีค าอธิบายรายวิชาดังนี้ ประวัติความเป็นมาของมาลัย การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการร้อยมาลัย รวมถึงวิธีใช้
ที่ถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยประเภทและชนิดของอุบะ ส่วนประกอบของมาลัย ประเภท ความหมายและการร้อยมาลัยรูปแบบต่างๆ 
การน ามาลัยไปใช้ในงานพิธีตามประเพณีแบบโบราณและปัจจุบัน  การเก็บรักษาความสดของงานมาลัยให้พร้อมที่จะน าไปใช้  โดย
นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ เนื่องจากรายวิชาดังกล่าวเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ และยกระดับมาตรฐาน
ของครอบครัว รวมทั้งเป็นวิชาที่ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ในการจัดการเรียนการสอนวิชาคหกรรมศาสตร์ วิชาการร้อย
มาลัยเป็นรายวิชาที่ไม่มีมัลติมีเดียใช้ในการเรียนการสอน และรายวิชาดังกล่าวเป็นรายวิชาที่ผู้สอนจะต้องใช้วิธีการสอนแบบบอก
ขั้นตอนพร้อมการสาธิตวิธีการ นักศึกษาอาจจะมีข้อสงสัยหรือการไม่เข้าใจเกิดขึ้นในกรณีที่นักศึกษาขาดความตั้งใจหรือติดตามขั้นตอน
การสาธิตและปฏิบัติตามครูผู้สอนไม่ทันหรือไม่เข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติ  ท าให้นักศึกษาประดิษฐ์ชิ้นงานไม่ทันตามขั้นตอน  
โดยประสบการณ์ของผู้สอนพบว่าสาเหตุของปัญหาในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการร้อยมาลัย  มักเกิดจากการที่นักศึกษาไม่
เข้าใจในขั้นตอนการท างานจึงท าให้ชิ้นงานไม่ส าเร็จหรือส าเร็จไม่ทันเวลา ท าให้มีผลการประเมินทักษะการปฏิบัติงานยังไม่ผ่านเกณฑ์
ตามที่ก าหนด 
 จากปัญหาและความส าคัญของปัญหาท าให้ผู้ศึกษาสนใจที่จะพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบมัลติมีเดีย รายวิชาการ
ร้อยมาลัย เนื่องจากเนื้อหาในหน่วยการเรียนดังกล่าวมีหลายขั้นตอน และมีความซับซ้อน มัลติมีเดียจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการช่วย
สอน โดยมีล าดับขั้นตอน ภาพพร้อมเสียงในขั้นตอนการปฺฏิบัติงาน และยังสามารถช่วยให้นักศึกษาที่เรียนไม่ทันในบางเนื้อหาได้
ย้อนกลับมาทบทวนเนื้อหาได้ตลอดเวลา ท าให้นักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น แก้ปัญหาในการเรียนไม่ทันและการส่งงานไม่
ทันเวลาของนักศึกษา และนักศึกษามีทักษะการปฏิบัติงานดีขึ้น อีกทั้งยังมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาในศักยภาพด้านต่าง ๆ 
ของนักศึกษาให้มีความสมบูรณ์ ในด้านต่างๆ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ รวมไปถึงสติปัญญา และในส่วนของผู้สอนจะช่วยในการ
อ านวยความสะดวกในการสอนในและมีการน าเทคโนโลยีด้านต่างๆ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ช่วยในการพัฒนาการสอน  
เป็นแหล่งส าหรับเรียนรู้ให้กับบุคคลอื่นๆ และสามารถพัฒนาหรือประยุกต์ใช้กับรายวิชาอื่นๆ ที่มีเนื้อหารายวิชาใกล้เคียง 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบมัลติมีเดีย รายวิชาการร้อยมาลัย ให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ ์80/80  
 2. เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานการร้อยมาลัยของนักศึกษา หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบ
มัลติมีเดีย รายวิชาการร้อยมาลัย   
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อการเรียนโดยการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบมัลติมีเดีย รายวิชาการ
ร้อยมาลัย   

 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาคหกรรมศาสตร์ศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  จ านวน 108 คน  ซึ่งลงทะเบียนเรียน ในภาคการเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2563  
ประกอบด้วยนักศึกษา ห้องที ่1 จ านวน 29 คน  ห้องที่  2  จ านวน 42 คน  และห้องที ่ 3 จ านวน  37  คนรวม 108 คน   

1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาคหกรรมศาสตร์ศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ที่ลงทะเบียนรายวิชาการร้อยมาลัย จ านวนทั้งสิ้น 29 คน  ซึ่งเรียนในภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2563 ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่มแบบกลุ่ม  (Cluster Random Sampling) โดยใช้หน่วยห้องเรียนเป็นหน่วยของการสุ่ม 
โดยแต่ละกลุ่มมีลักษณะภายในกลุ่มที่หลากหลายหรือมีความแตกต่างในท านองเดียวกัน  แต่ระหว่างกลุ่มมีความคล้ายคลึงกัน ได้
จ านวนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 29 คน 

2. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
 2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้โดยการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบมัลติมีเดีย รายวิชาการร้อยมาลัย   
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 2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ 1) ทักษะการปฏิบัติงานการร้อยมาลัย ของนักศึกษา หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการ
เรียนรู้ประกอบมัลติมีเดีย รายวิชาการร้อยมาลัย 2) ความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อการเรียนโดยการใช้แผนการจัดการเรียนรู้
ประกอบมัลติมีเดีย รายวิชาการร้อยมาลัย  

3. เนื้อหา 
การศึกษาการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบมัลติมีเดีย  รายวิชาการร้อยมาลัย  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา  

โดยอ้างอิงเนื้อหาในหลักสูตรสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ รายวิชาการร้อยมาลัย ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาทั้งหมด 6 เรื่อง ได้แก่ มาลัยช าร่วยแบบที่ 1 มาลัยช าร่วยแบบที่ 2 มาลัยชาย
เดียวแบบง่าย มาลัยชายเดียวแบบยาก มาลัยสองชายแบบง่าย และมาลัยสองชายแบบยาก 

4. ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา 
 ระยะเวลาในการวิจัย คือ ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2563 จ านวน 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รวมเวลาทดลอง 24 ชั่วโมง  
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงทดลอง  (Experimental  Research)  โดยใช้รูปแบบการทดลองแบบกลุ่มเดียว
ทดสอบก่อน-หลังการทดลอง (One Group Pretest-Posttest Design) 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 3 ชนิด ประกอบด้วย  1) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบมัลติมีเดีย  รายวิชาการร้อยมาลัย  
จ านวน 6  แผน จ านวน  24  ชั่วโมง 2)  แบบประเมินทักษะการปฏิบัติงานการร้อยมาลัย  และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักศึกษา ที่มีต่อการเรียนโดยการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบมัลติมีเดีย รายวิชาการร้อยมาลัย  เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5  
ระดับ จ านวน 15 ข้อ     
 

 ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบมัลติมีเดีย รายวิชาการร้อยมาลัย มีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี ้

1.1 ศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ เพื่อก าหนดขอบเขตเนื้อหาตามหลักสูตร  

1.2 วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ เนื้อหาสาระ และเวลาเรียน รายวิชาการร้อยมาลัย  
1.3 เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบมัลติมีเดีย รายวิชาการร้อยมาลัย จ านวน 6 แผน 24 ชั่วโมง  
1.4 น าแผนการจัดการเรียนรู้พร้อมแบบประเมินเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน น าคะแนนที่ได้จากการประเมิน 

มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ผลการประเมินโดยภาพรวมพบว่า คุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 4.53  
1.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสร็จสมบูรณ์ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป  

 2. สื่อมัลติมีเดีย รายวิชาการร้อยมาลัย มีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี ้
2.1 ศึกษารายละเอียดของเนื้อหา รายวิชาการร้อยมาลัย จากข้อมูลหลักสูตร ต ารา จากอินเทอร์เน็ตและคู่มือที่

เกี่ยวข้องกับงานร้อยมาลัย เพื่อน าข้อมูลและเนื้อหามาสร้างเป็นสื่อการสอนรูปแบบสื่อมัลติมีเดียประกอบการสอน 
2.2 ศึกษาการผลิตมัลติมีเดียประกอบการสอน รายวิชาการร้อยมาลัย ที่ใช้ในการสอนอย่างละเอียด  
2.3 ด าเนินการผลิตมัลติมีเดียประกอบการสอน รายวิชาการร้อยมาลัย บันทึกภาพเคลื่อนไหว ประกอบเสียงบรรยาย 

เสียงดนตร ีการตัดต่อที่มีความสมบูรณ์แล้วลงในแผ่นบันทึกภาพและเสียง  
2.4 น ามัลติมีเดีย รายวิชาการร้อยมาลัย พร้อมแบบประเมินเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน น าคะแนนที่ได้จาก

การประเมิน มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ผลการประเมินโดยภาพรวมพบว่า คุณภาพมัลติมีเดียอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 4.25 
2.6 น ามัลติมีเดีย รายวิชาการร้อยมาลัย ที่เสร็จสมบูรณ์ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป ข้อมูลพื้นฐานมัลติมีเดียดังแสดงใน

ตารางที ่1   
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ตารางท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐาน มัลติมีเดีย รายวิชาการร้อยมาลัย 
ชื่อตอน ความยาว(นาที)  ภาพหน้าปก แหล่งข้อมูล 

มาลัยช าร่วยแบบที่ 1 11.13 

 

https://www.youtube.com/watch?v 
=PUrabcaH8mg&t=2s 

มาลัยช าร่วยแบบที่ 2 12.37 

 

https://www.youtube.com/watch?v 
=XWxoEQ8NCnI&t=114s 

มาลัยชายเดียวแบบ
ง่าย 

27.08 

 

https://www.youtube.com/watch?v 
=oBhnC3DgDEQ 

มาลัยชายเดียวแบบ
ยาก 

23.29 

 

https://www.youtube.com/watch?v 
=P-zX9fqHCqw 

มาลัยสองชายแบบง่าย 20.31 

 

https://www.youtube.com/watch?v 
=MmwHxBcxlC4 

มาลัยสองชายแบบยาก 35.04 

 

https://www.youtube.com/watch?v 
=qbWP1zWfa4E 

 

3. แบบประเมินทักษะการปฏิบัติงาน การร้อยมาลัย มีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี ้
3.1 ศึกษาหลักการ แนวคิด และการสร้างเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานรูปแบบรูบริคสกอร์ที่ดี  มีความเที่ยงตรง 

ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ การเขียนข้อสอบ และการวิเคราะห์ข้อสอบจากต าราหรืองานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
3.2 ศึกษาการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้รายวิชา สาระการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ และตารางก าหนดเกณฑ์การประเมิน  
3.3 สร้างแบบประเมินทักษะการปฏิบัติงาน การร้อยมาลัย ให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้  และการปฏิบัติงาน  

ซึ่งมีประเด็นการวัดทักษะการปฏิบัติงานจ านวน 5 ประเด็น ประกอบด้วย 1) การเลือกวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ 2). การใช้เก็บ
บ ารุงรักษาวัสดุ และเครื่องมือ อุปกรณ์ 3) การปฏิบัติงานตามขั้นตอนและเวลาที่ก าหนด 4) การตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขผลงาน  
และ 5) คุณภาพของผลงานที่ส าเร็จ แต่ละประเด็นมีเกณฑ์การให้คะแนนเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  มีเกณฑ์การให้
คะแนนแบบ Rubic Score 4 ระดับ [8] ซึ่งประกอบด้วยเกณฑ์การให้คะแนน 4 = ดีมาก  3 = ดี 2 = ปานกลาง  และ  1 = ปรับปรุง 
ใช้ประเมินทักษะการปฏิบัติงานที่มีลักษณะเฉพาะในการประเมินทักษะการปฏิบัติงานของผู้เรียนหรือประเมินผลผลิต คะแนนรวม 
20 คะแนน  

3.4 น าแบบประเมินทักษะการปฏิบัติงาน  การร้อยมาลัย  เสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน  5  ท่าน   เพื่อพิจารณาความ
ความสอดคล้องระหว่างรายการประเมินกับเกณฑ์หรือเงื่อนไขการให้คะแนนประเมินทักษะปฏิบัติงาน โดยใช้สูตร IOC [8]  

3.5 น าแบบประเมินทักษะปฏิบัติงาน ไปทดลองใช้ (Try out) เพื่อวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกของแบบประเมินทักษะ
ปฏิบัติงาน โดยใช้วิธี Item Total Correlation ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 0.31 ถึง .94 และวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมินทักษะ
ปฏิบัติงาน ทั้งฉบับ โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α- Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ผลการวิเคราะห์ได้แบบ
ประเมินทักษะปฏิบัติงาน ที่มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.89  

3.6 น าแบบประเมินทักษะการปฏิบัติงาน  การร้อยมาลัย  ที่เสร็จสมบูรณ์ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อการเรียนโดยการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบมัลติมีเดีย 

รายวิชาการร้อยมาลัย มีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี ้ 
4.1 ผู้ศึกษาได้ด าเนินการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อการเรียนโดยการใช้แผนการจัดการ

เรียนรู้ประกอบมัลติมีเดีย รายวิชาการร้อยมาลัย  ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามขั้นตอน ดังนี้  
4.2 ศึกษาทฤษฎีและวิธีการสร้างแบบสอบถามจากต าราการวัดผลการศึกษา  
4.3 วิเคราะห์ก าหนดนิยามพฤติกรรมที่ต้องการวัดให้ชัดเจน   
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4.4 สร้างแบบสอบถามจ านวน 15 ข้อ  
4.5 น าแบบสอบถามความพึงพอใจเสนอผู้เชี่ยวชาญ เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างข้อค าถาม  

กับความพึงพอใจของผู้เรียน โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป [9] แล้ววิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
แบบสอบถามความพึงพอใจกับข้อค าถาม พบว่า ข้อค าถาม 10 ข้อ มีค่าความสอดคล้องตั้งแต่ 0.80-1.00  

4.6 หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ ด้วยวิธีการหาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม โดยวิธีการ Item 
Total Correlation โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน  พบว่า ได้ข้อค าถามที่เข้าเกณฑ์ จ านวน 15 ข้อ  
มีค่าอ านาจจ าแนก รายข้อตั้งแต่ 0.54-0.75  

4.7 หาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับของแบบสอบถาม  โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (α -Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.85 

4.8 น าแบบสอบถามความพึงพอใจไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยใช้รูปแบบวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลังทดลอง ผู้วิจัยสอนและเก็บรวบรวมข้อมูล 
ด้วยตนเองในชั่วโมงการสอน รายวิชาการร้อยมาลัย สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ในภาคการศึกษาที่ 1/2563 รายวิชาการร้อยมาลัย ใช้เวลาทั้งสิ้น 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง  
รวม 24 ชั่วโมง โดยด าเนินขั้นตอนดังนี้ 

1. เตรียมสถานที่ในการทดลอง การเรียนโดยการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบมัลติมีเดีย รายวิชาการร้อยมาลัย 
2. ก่อนการทดลองผู้วิจัยได้ด าเนินการอัพโหลดมัลติมีเดียลงในยูทูป และตรวจสอบการใช้งานของมัสติมีเดีย 
3. ผู้วิจัยปฐมนิเทศนักศึกษาในห้องเรียน โดยชี้แจงและท าความเข้าใจให้นักศึกษาทราบถึงรายละเอียดต่างๆ ในการสอน

โดยใช้มัลติมีเดียประกอบการสอน 
4. ผู้วิจัยด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนประกอบมัลติมีเดีย  โดยแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ และให้นักศึกษาดูภาพ

ตัวอย่างชิ้นงาน ศึกษาใบงาน จากนั้นเปิดคลิปวีดีโอเกี่ยวกับการร้อยมาลัยช าร่วยให้นักศึกษาดูพร้อมๆ กัน จากนั้นให้นักศึกษาลงมือ
ปฏิบัติท ามาลัยตามขั้นตอนที่ได้ศึกษาจากคลิปวีดีโอ โดยผู้วิจัยจะควบคุมดูแลและชี้แนะถึงวิธีการท าเพื่อให้เกิดความถูกต้อง สวยงาม
มากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยให้เวลานักศึกษาในการท ามาลัย เป็นเวลา 2 ชั่วโมง พร้อมให้นักศึกษาถ่ายรูปชิ้นงานและอธิบายวิธีการท าส่งท้าย
ชั่วโมงเรียน ระหว่างกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้วิจัยท าการประเมินนักศึกษาจากแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน ส่วนข้อมูลที่
ได้จากการสังเกตพฤติกรรมใช้การจดบันทึกข้อมูลตามสภาพจริง จากนั้นน าข้อมูลมาวิเคราะห์เนื้อหา เมื่อเรียนเสร็จแล้วให้นักศึกษา
ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนโดยการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบมัลติมีเดีย จ านวน 10 ข้อ 

 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบสื่อมัลติมีเดีย รายวิชาการร้อยมาลัย โดยใช้ E1/E2 
 2. ผลการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานการร้อยมาลัย โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบสื่อมัลติมีเดีย โดยใช้ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 3. คะแนนที่ได้จากแบบประเมินวัดความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนโดยการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบ
มัลติมีเดียโดยใช้ค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 

การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง 
 ก่อนเริ่มการวิจัยผู้วิจัยอธิบายวัตถุประสงค์ขั้นตอนและรายละเอียดในการทดลอง และการเก็บรวบรวมข้อมูลรวมทั้งเปิด
โอกาสให้กลุ่มตัวอย่างซักถามปัญหาหรือข้อสงสัยต่าง ๆ ก่อนที่ จะตัดสินใจเข้าร่วมการวิจัย และอธิบายให้ทราบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
สิทธิในการตัดสินใจเข้าร่วมหรือไม่ก็ได้และถ้าหากตัดสินใจเข้าร่วมวิจัยแล้วก็สามารถออกจากการวิจัยได้ตลอดเวลาโดยไม่มีผลต่อ
กลุ่มตัวอย่างแต่อย่างใด ข้อมูลรายบุคคลที่ได้จากการศึกษาวิจัยจะถูกเก็บเป็นความลับ ตลอดการวิจัยกลุ่มตัวอย่างสามารถซักถาม
ข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยครั้งนี้ ตลอดจนการตรวจสอบข้อมูลของตนเองที่ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมไว้  ในการน าเสนอข้อมูลและเขียน
รายงานการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะน าเสนอในภาพรวมเพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาเท่านั้น 
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ผลการวิจัย 
 ผลการประเมินประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบมัลติมีเดีย รายวิชาการร้อยมาลัยสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ในภาคการศึกษา
ที ่1/2563 พบว่า เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 ดังแสดงในตารางที่ 2 
ตารางท่ี 2 ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบมัลติมีเดีย รายวิชาการร้อยมาลัย   

ค่าประสิทธิภาพ จ านวนผู้เรียน คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 
กระบวนการ (E1) 29 300 288.69 96.23   

ผลลัพธ์ (E2) 29 60 55.85 93.08   
E1/E2 96.23/93.08   

 จากตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบมัลติมีเดีย รายวิชาการร้อยมาลัย  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
96.23/93.08 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ ์80/80 
 ผลการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานการร้อยมาลัย โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบมัลติมีเดีย รายวิชาการร้อยมาลัย  
ส าหรับนักศึกษา จ านวนทั้งหมด 29 คน พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ดังแสดงในตารางที่ 3 
ตารางท่ี 3 ผลการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานการร้อยมาลัย  โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบมัลติมีเดีย รายวิชาการร้อยมาลัย   

ทักษะการปฏิบัติงานการร้อยมาลัย จ านวนผู้เรียน คะแนนเต็ม เกณฑ์ คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ ระดับคุณภาพ 
1. การเลือกเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ 29 24 19 21.76 90.66 ดีมาก 
2. การใช้ การเก็บรักษาเครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์ 29 24 19 21.52 89.66 ดีมาก 
3. การปฏิบัติงานตามขั้นตอน 29 24 19 22.07 91.95 ดีมาก 
4. การตรวจสอบ และปรับปรุงผลงาน 29 24 19 21.10 87.93 ดีมาก 
5. ผลส าเร็จของงาน 29 24 19 22.10 92.10 ดีมาก 

ภาพรวม 29 120 96 108.56 90.46 ดีมาก 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานการร้อยมาลัย โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบมัลติมีเดีย 
รายวิชาการร้อยมาลัย ส าหรับนักศึกษา จ านวนทั้งหมด 29 คน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 มีจ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00  
ของจ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษาทั้งหมด  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 108.56 จากคะแนนเต็ม 120 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ 90.46 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ โดยทักษะด้านที่สูงที่สุดคือ ผลส าเร็จของงาน คิดเป็นร้อยละ 92.10 อยู่ในระดับดี
มาก  รองลงมาคือด้านการปฏิบัติงานตามขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 91.95 อยู่ในระดับดีมาก และด้านการเลือกเครื่องมือและวัสดุ
อุปกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 90.66 อยู่ในระดับดีมาก  
 ความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อการเรียนโดยการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบมัลติมีเดีย รายวิชาการร้อยมาลัย   
มีระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ดังแสดงในตารางที่ 4 
ตารางท่ี 4 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนโดยการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบมัลติมีเดีย 

รายการประเมิน 
N = 29 ระดับ 

ความพึงพอใจ (�̅�) S.D. 
1. ช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการร้อยมาลัย   4.55 0.69 มากที่สุด 
2. ช่วยให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ  เรื่อง การร้อยมาลัยมากขึ้น 4.53 0.57 มากที่สุด 
3. ช่วยให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ ได้ด้วยตนเอง 4.48 0.61 มาก 
4. เนื้อหา ท าให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริงจนเกิดทักษะความช านาญ               4.69 0.47 มากที่สุด 
5. เนื้อหาเป็นไปตามล าดับขั้นตอน มีรูปภาพชัดเจน เข้าใจง่าย 4.40 0.52 มาก 
6. กิจกรรมในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบมัลติมีเดีย รายวิชาการร้อย 
   มาลัยมีความเหมาะสม  

4.54 0.64 มากที่สุด 

7. ใบความรู้  ใบงาน  และค าสั่ง ค าชี้แจงในการปฏิบัติกิจกรรม 
   เป็นขั้นตอนชัดเจน เข้าใจง่ายไม่สับสน  ง่ายต่อการน าไปปฏิบัติ 

4.51 0.42 มากที่สุด 

8. เป็นวิธีการเรียนที่น่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ 4.46 0.51 มาก 
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ตารางท่ี 4 (ต่อ) 

รายการประเมิน 
N = 29 ระดับ 

ความพึงพอใจ (�̅�) S.D. 
9. นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิชาการร้อยมาลัย 4.54 0.45 มากที่สุด 
10. นักศึกษามีอิสระในการเรียนรู้ 4.40 0.76 มาก 
11. สร้างแรงจงูใจในการเรียนรู้      4.64 0.71 มากที่สุด 
12. ประเมินผลการเรียนรู้ได้สอดคล้องเหมาะสมกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.52 0.64 มากที่สุด 
13. นักศึกษาพึงพอใจต่อเกณฑ์การให้คะแนนของกิจกรรมมากน้อยเพียงใด 4.50 0.61 มาก 
14. การทดสอบในแต่ละเรื่องช่วยให้นักศึกษาทราบความก้าวหน้า 
     ของตนเอง และนักศึกษาได้ทราบคะแนนจากการปฏิบัติ 

4.54 0.69 มากที่สุด 

15. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้           
     ในแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบมัลติมีเดีย  รายวิชาการร้อยมาลัย 4.62 0.64 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.53 0.39 มากที่สุด 
 จากตารางที่ 3 พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อการเรียนโดยการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบมัลติมีเดีย
รายวิชาการร้อยมาลัย มีระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.53 โดย 3 อันดับที่มีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจสูงสุดได้แก่ ด้านเนื้อหา ท าให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริงจนเกิดทักษะความช านาญ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.69 ด้านสร้าง
แรงจูงใจในการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.64 และด้านความพึงพอใจต่อวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในแผนการ
จัดการเรียนรู้ประกอบมัลติมีเดีย รายวิชาการร้อยมาลัย อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.62  ตามล าดับ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบมัลติมีเดีย รายวิชาการร้อยมาลัย  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 โดยมีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 96.23/93.08  
 2. ผลการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานการร้อยมาลัยของนักศึกษา โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบมัลติมีเดีย รายวิชา
การร้อยมาลัย จ านวนทั้งหมด 29 คน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 มีจ านวน 29 คน  คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษาทั้งหมดมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 108.56 จากคะแนนเต็ม 120 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.46 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ โดยทักษะด้านที่สูงที่สุด 3 อันดับคือ ผลส าเร็จของงาน รองลงมาคือด้านการปฏิบัติงานตามขั้นตอน และด้านการ
เลือกเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์  
 3. ความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อการเรียนโดยการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบมัลติมีเดีย รายวิชาการร้อยมาลัย 
มีระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดย 3 อันดับที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดได้แก่ ด้านเนื้อหาท าให้นักศึกษา
ได้ปฏิบัติจริงจนเกิดทักษะความช านาญ  ด้านสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ และด้านความพึงพอใจต่อวิธีการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบมัลติมีเดีย รายวิชาการร้อยมาลัย ตามล าดับ 
 

อภิปรายผลการวิจัย  
 ผลการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบมัลติมีเดีย รายวิชาการร้อยมาลัย สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา มีประเด็น
การอภิปรายต่อไปนี้ 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบมัลติมีเดีย รายวิชาการร้อยมาลัย มีประสิทธิภาพเท่ากับ 96.23/93.08 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนด คือ 80/80 แสดงว่า แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบมัลติมีเดีย รายวิชาการร้อยมาลัย มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบมัลติมีเดีย รายวิชาการร้อยมาลัย ได้สร้างขึ้นอย่าง
เป็นระบบ โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ปัญหาท่ีพบในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้สอนเอง และจากการสอบถาม
ปัญหาจากอาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ผู้วิจัยน า
ปัญหาที่พบมาแก้ไข เพื่อสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบมัลติมีเดีย รายวิชาการร้อยมาลัย โดยเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์หลักสูตร 
วิเคราะห์เนื้อหา และการน าแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบมัลติมีเดีย รายวิชาการร้อยมาลัย ให้ผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบแก้ไข และผ่าน
ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพ ความเหมาะสม และแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งสอดคล้องกับมุกดา อามาตย์ [10] ได้ท าการ
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พัฒนาสื่อการสอนมัลติมีเดียวิชาพื้นฐานงานประดิษฐ์ เรื่อง ดอกไม้ประดิษฐ์ ส าหรับนักเรียนสาชาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เสาวภา ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีผลการประเมินระหว่างเรียน มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 80.68 และผลการประเมินหลังเรียน มีค่า
ประสิทธิภาพเป็น 85.74 สอดคล้องกับ อนุพงษ์ ภูสีเขียว [11] ได้ท าการพัฒนาสื่อการสอนมัลติมีเตียการปักลายตอกไม้บนผลิตภัณฑ์เข็ม
กลัดติดเสื้อสุภาพสตรีส าหรับนักเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ผลการวิจัยพบว่า ผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิภาพของสื่อการสอน
มัลติมีเดียมีประสิทธิภาพเป็น 80.17 / 87.31 แสดงว่าสื่อการสอนมัลติมีเดียมีค่าประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้   
 2. นักศึกษา ที่เรียนโดยการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบมัลติมีเดีย รายวิชาการร้อยมาลัย พบว่า นักศึกษา จ านวน
ทั้งหมด 28 คน มีทักษะการปฏิบัติงานการร้อยมาลัย ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 มีจ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวน
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษาทั้งหมดมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 108.56  จากคะแนนเต็ม 120 คะแนน คิดเป็นร้อย
ละ 90.46 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้เนื่องจากแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบมัลติมีเดีย รายวิชาการร้อยมาลัย มีขั้นตอนให้
ผู้เรียนได้ปฏิบัติงานตามทีละขั้น เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกท าซ้ าจนเกิดความช านาญ เมื่อกระท าได้ถูกต้อง ก็จะเกิดความภาคภูมิใจใน
ผลงาน แต่ถ้าท าผิดก็สามารถแก้ไขความเข้าใจได้ด้วยตนเอง จากลักษณะดังกล่าวสอดคล้องกับกฎแห่งการเรียนรู้ของณัฐกร สงคราม 
[12] ที่กล่าวว่า เมื่อบุคคลเกิดการเรียนรู้แล้ว หากได้รับการฝึกหัดหรือกระท าบ่อย ๆ จนเกิดความช านาญและเป็นความเคยชินจะท า
ให้การเรียนรู้นั้นคงทนถาวร ยิ่งฝึกมากเท่าใดก็ยิ่งถูกต้องเท่านั้น นอกจากนี้ผู้วิจัยได้สังเกตพฤติกรรมกลุ่มของนักศึกษาแต่ละกลุ่มขณะ
ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่เรียน พบว่า นักศึกษามีการปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้ตามกระบวนการท างาน ผลงานที่สร้างขึ้น ถูกต้อง  
มีคุณภาพ มีความสวยงามและสามารถปฏิบัติงานตามรายงานประเมินได้อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของทิศนา แขม
มณี [13] กล่าวว่า การเรียนรู้ต้องให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง ค้นหาความรู้ด้วยตนเองจนค้นพบความรู้ และรู้จักสิ่งที่ค้นพบ เรียนรู้
วิเคราะห์ต่อจนรู้จริงว่าลึก ๆ แล้วสิ่งนั้นคืออะไร มีความส าคัญมากน้อยเพียงไร และศึกษาค้นคว้าให้ลึกซึ้งลงไปจนถึงรู้แจ้ง ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของพรชัย โสภาบุตร [14] ได้ท าการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียประกอบการสอนรายวิชา ง30275 งานจัดดอกไม้เชิง
พาณิชย์หน่วยที่ 6 เรื่องการจัดดอกไม้เบื้องต้น ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม จังหวัด
กรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ได้ท าการปฏิบัติชิ้นงานการจัดดอกไม้รูปแบบต่าง ๆ ทั้ง 8 รูปแบบ ตามมัลติมีเดียประกอบการ
สอนมาท าการวิเคราะห์ตามเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานรูปแบบรูบริคส์สกอร์อยู่ในระดับดีมาก  

3. ความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อการเรียนโดยการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบมัลติมีเดีย รายวิชาการร้อยมาลัย 
มีระดับความพึงพอใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด อาจเป็นเพราะแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบมัลติมีเดีย รายวิชาการร้อย
มาลัย ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น มีความเหมาะสมกับนักศึกษา ที่มีเนื้อหาและขั้นตอนไม่ยากจนเกินไป มีภาพประกอบสวยงาม ชัดเจน 
ตลอดจนหลักการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับทิพภาภรณ์ ทนงค์ [15] ได้ท าการพัฒนามัลติมีเดีย เรื่อง การเย็บตะเข็บ
ผ้าพื้นฐาน วิชาการงานอาชีพ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่าย
มัธยม) ผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อมัลติมีเดีย เรื่อง การเย็บตะเข็บผ้าพื้นฐาน วิชาการงานอาชีพ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 อยู่ในระดับมาก  สอดคล้องกับศศิณิส์ภา พัชรธนโรจน์และคณะ [16] ได้ท าการพัฒนามัลติมีเดียด้าน
การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง โคมไฟ 700 ปี อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมของ
นักเรียนที่มีต่อมัลติมีเดียด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง โคมไฟ 700 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก สอดคล้องกับพงศ์พิสุทธิ์ 
นุวัตดีวงศ์ [17] ได้ท าการศึกษาการสร้างสื่อวีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอน เรื่อง การประดิษฐ์บายศรีปากชามระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่าสื่อวีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอน ช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นและผู้เรียนมีความพึงพอใจในการใช้สื่อวีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอน อยู่ในระดับมากที่สุด  

 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 1.1 ก่อนท าการสอนผู้สอนควรก าชับให้นักศึกษาใบงาน ศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานมาล่วงหน้าก่อน เพื่อให้เกิด  
การเรียนรู้ได้เร็ว เข้าใจง่าย ในกรณีที่นักศึกษาไม่เข้าใจและไม่สามารถปฏิบัติงานได้  ผู้สอนควรให้ค าแนะน าและดูแลอย่างใกล้ชิด 
 1.2 ผู้สอนควรเตรียมความพร้อมก่อนท าการสอนทุกครั้ง เช่น การทบทวนเนื้อหา การปฏิบัติชิ้นงาน การเตรียมวัสดุ  
และอุปกรณ์ สละเวลาเสริมหรือเสริมความรู้ให้นักศึกษาที่ปฏิบัติงานไม่ทันเวลาหรือปฏิบัติงานตามเพื่อนไม่ทันในช่วงเวลาที่เหมาะสม 
 1.3 ขณะที่นักศึกษาก าลังศึกษาอยู่ ผู้สอนควรมีการประเมินการปฏิบัติงานเป็นระยะ หรือสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 
เพื่อน าข้อมูลมาท าการพัฒนาและปรับปรุงมัลติมีเดียให้มีคุณภาพดีขึ้น 
 1.4 ผู้สอนควรเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ ดอกไม ้ใบไม ้ให้มีความใกล้เคียงกับตัวอย่างที่น าเสนอในมัลติมีเดีย เพื่อท่ีจะไม่
ท าให้นักศึกษาเกิดความสับสนในเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ  
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 2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไป 
 2.1 ควรมีการปรับใช้และพัฒนามัลติมีเดียประกอบการสอนในรายวิชาอื่น ๆ  เช่น วิชาการแกะสลักผัก ผลไม ้วิชางานใบตอง 
 2.2 ควรศึกษาวิจัยกับผู้เรียนกลุ่มอื่นๆ เช่นนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจงานประดิษฐ์ หรือ การศึกษาในระดับประกาศนีบัตร
วิชาชีพ หรือระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้มัลติมีเดีย
ประกอบการสอน 
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การใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Hi/Scope เพื่อพัฒนาทักษะการสอน 
แบบโครงการส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

 

Applying of Hi/Scope Method Learning Activities for Project Approach Teaching 
Skill Development for Students in the Early Childhood Program 

 

พรพรรณ  เพ่งผล 
Pornpun Pengpol 

 
คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวดัเพชรบุรี 76000 

Faculty of Education, Phetchaburi Rajabhat University, Phetchaburi 76000 

 

*To whom correspondence should be addressed. e-mail: police.teacher10@gmail.com 
 

Received: 15 June 2022; Revised: 01 August 2022; Accepted: 29 August 2022 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการสอนแบบโครงการของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยที่ได้รับจากการใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Hi/Scope และน าไปปรับใช้ในการสอนของนักศึกษากับเด็กปฐมวัย จ านวน 54 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยท าการทดลองเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 24 
ครั้ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Hi/Scope แบบวัดประเมินทักษะการพัฒนาการสอนแบบ
โครงการ จ านวน 3 ทักษะ แบบประเมินความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีต่อการสอนแบบโครงการของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
วิธีการด าเนินการวิจัยมีขั้นตอนดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัยเลือกพื้นที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ ใช้วิธีการเลือกสุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) สาเหตุที่ใช้วิธีนี้เนื่องจากนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่  4 จะต้องออกฝึกสอนใน
โรงเรียนที่มีการเรียนการสอนที่ใช้แนวการสอนแบบโครงการ และการเรียนรู้ตามแนวคิด Hi/Scope จากนั้นศึกษาคู่มือหลักสูตรก่อน
ประถมศึกษา พุทธศักราช 2560 ( 3 – 6 ปี ) และตัวอย่างแผนการจัดประสบการณ์ระดับก่อนประถมศึกษา  ของกรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ ศึกษาเอกสาร ต ารา งานวิจัยที่เกี่ยวกับการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Hi/Scope สร้างแผนการสอนการใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Hi/Scope เพื่อพัฒนาทักษะการสอนแบบโครงการจ านวน 24 กิจกรรม น าแผนการจัดกิจกรรมการใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Hi/Scope เพื่อพัฒนาทักษะการสอนแบบโครงการให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ได้ตรวจและน ามาแก้ไขตาม
ผู้เชี่ยวชาญแนะน า 

ขั้นตอนที ่2 ผู้วิจัยใช้ผลการทดสอบการวัดทักษะการสอนแบบโครงการของนักศึกษาสาขาวิชาการปฐมวัยชั้นปีท่ี 4 ท าการด าเนินการ
ทดลองในกิจกรรมการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Hi/Scope เพ่ือพัฒนาทักษะการสอนแบบโครงการ ใช้เวลาในการทดลอง 6 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 4 วัน ในวันจันทร์-วันพฤหัสบดี วันละ 1 ชั่วโมง รวมทั้ง 24 กิจกรรม เมื่อด าเนินการทดลองครบ 6 สัปดาห์ ผู้วิจัยท าการทดลองกับ
กลุ่มตัวอย่าง โดยการใช้แบบทดสอบทักษะการสอนแบบโครงการของนักศึกษาสาขาวิชาการปฐมวัยชั้นปีที่ 4 เป็นชุดเดียวกันกับแบบทดสอบที่
ใช้ก่อนการทดลอง น าคะแนนท่ีได้จากการทดสอบไปท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน  

ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาปฐมวัยมีทักษะการสอนแบบโครงการสูงขึ้นทั้ง  3 ทักษะ ดังนี้ 1)ทักษะการวางแผนการสอน (𝑥̅ =4.33)  
สูงกว่าก่อนท ากิจกรรม (𝑥̅ =2.56), 2) ทักษะการปฏิบัติการสอน (𝑥̅ =4.17) สูงกว่าก่อนท ากิจกรรม (𝑥̅ =2.61), 3) ทักษะการทบทวนการสอน 
(𝑥̅ =4.06) สูงกว่าก่อนท ากิจกรรม (𝑥̅ =2.39) 
  
ค าส าคัญ : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Hi/Scope  ทักษะการสอนแบบโครงการ,นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
 

Abstract  
 The objective of this study was to develop the project-approach-teaching method of the students in early 
childhood education by using and applying the Hi/Scope instructional package to teach 54 preschool children selected 
by purposive sampling. The experiment was carried out within a period of 8 weeks, with 3 sessions per week, 40 minutes 
per session, for a total of 24 sessions. The research instruments were the Hi/Scope instructional package, the 3-skill-
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project-approach teaching evaluation form, and the preschool children's satisfaction survey for the project-approach 
teaching method of the students in early childhood education. 
 Step 1: The researcher selected the field of study, which was composed of senior students from the faculty of 
early childhood education, by using purposive sampling. As those students are required to complete a teaching internship 
at schools that use the project approach and the Hi/Scope teaching method for the early childhood curriculum, B.E. 2560 
(three to six years old), and an example of an early childhood experience plan, the department of academic affairs, the 
ministry of education, as well as studying documents, textbooks, and research related to Hi/Scope instructional packages. 
Then 24 instructional packages are developed for the project approach. Lastly, I presented my work to three professionals 
for reviews and comments. 
 Step 2: The researcher improves the project approach teaching skill by using the results of the project approach 
and Hi/Scope teaching evaluation of senior students from the faculty of early childhood education. It was rehabilitated 
for six weeks. Monday through Thursday, four days a week. In total, 24 activities pre-post-test evaluation was done after 
a 6 week experimental period. The data was analyzed to prove the hypothesis. 
 The results of this study showed that the students in early childhood education have higher skills as follows:  
1. Lesson planning skill (𝑥̅  =4.33) compared to pre-test (𝑥̅  =2.56), 2. Teaching skill (𝑥̅  =4.17) compared to pre-test  
(𝑥̅  =2.61), 3.Revising skill (𝑥̅  =4.06) compared to pre-test (𝑥̅  =2.39) 

 
Keywords : Hi/Scope Instructional Package, Project-Approach Teaching Skill, Students in Early Childhood Education 
 
 

บทน า   
การจัดการศึกษาปฐมวัยต้องพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ป ีให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคมและ

ด้านสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย  ความสามารถ และความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเรียนรู้และสร้าง
รากฐานชีวิตให้พัฒนาเด็กปฐมวัยไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  เป็นคนดี มีวินัย ภูใจในชาติ และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย [1] 

การสอนแบบโครงการ เป็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นตัวด าเนินกิจกรรม ซึ่งเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศ
สหรัฐอเมริกาตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 และด้วยความคิดริเริ่มของ วิลเลียม เฮิร์ด คิลแพทริค (William Heard Kilpatrick) ครูสอนภาษาที่
เป็นบุคคลส าคัญในขบวนการพัฒนาการศึกษาในช่วงต้นศตวรรษที่  20 ซึ่งได้ขยายรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงการนี้  โดยน า
แนวคิดของ จอห์น ดูอี (John Dewey) นักปฏิรูปการศึกษาคนส าคัญ ซึ่งให้ความส าคัญกับประสบการณ์ของเด็ก ส่งเสริมการเรียนรู้
เป็นกลุ่มปฏิบัติการ ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติอย่างเป็นกระบวนการ และมุ่งให้ผู้เรียนเรียนรู้และเกิดองค์ความรู้ด้วยตัวเอง เข้ามาร่วมด้วย  
ท าให้กลายเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก [2] หลักการส าคัญของการจัดการเรียนรู้แบบโครงการนั้น คือ 
การส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษาสิ่งหนึ่งสิ่งใดด้วยความลุ่มลึกตามความสนใจ ผ่านกระบวนการคิดและแก้ปัญหาจากตัวของผู้เรียนเอง  
จนได้ค าตอบที่ต้องการเพื่อน าเสนอสิ่งที่เรียนรู้น าเสนอต่อผู้อื่น โดยมีระยะเวลาในการด าเนินการเท่ากับปริมาณเนื้อหาและเพียงพอ
ต่อความสนใจของผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันโดยมีผู้สอนเป็นผู้แนะน าและอ านวยความสะดวก  
ซึ่งในรายวิชา กระบวนการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 2 ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 4 พบว่า นักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับเด็กปฐมวัยอยู่ในระดับพอใช้  นักศึกษายังขาดการวาง
แผนการสอน การวางแผนการเตรียมอุปกรณ์ ที่เป็นขั้นตอนแบบชัดเจน ผู้วิจัยในฐานะอาจารย์ผู้สอนจึงสนใจศึกษาแนวทางการ
พัฒนาทักษะการสอนแบบโครงการในระดับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 4 และได้น าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Hi/Scope มาใช้ในการพัฒนาทักษะการสอนแบบโครงการขึ้น 

จากประเด็นปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น การพัฒนาทักษะการสอนแบบแบบโครงการส าหรับนักศึกษาปฐมวัยนับว่าเป็นการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นการเรียนแบบกลุ่มเล็ก ๆ ฝึกให้นักศึกษามีทักษะในการแก้ปัญหา การวางแผนการเรียนการสอน
ที่ต้องใช้ในห้องเรียนของเด็กปฐมวัย โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Hi/scope ให้ผู้ เรียนมีโอกาสท างานร่วมกัน  
เพื่อผลประโยชน์และเกิดความส าเร็จของกลุม่ซึ่งการเรียนรู้แบบโครงการโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Hi/scope ผู้สอนจะต้อง
พยายามใช้กลยุทธ์วิธีให้ผู้เรียนได้ใช้การประมวลสิ่งที่เกิดจากการท ากิจกรรมต่าง ๆ จัดระบบความรู้เพื่อสรุปเป็นองค์ความรู้ด้วยตนเอง
เป็นหลักส าคัญ[3]การจัดการเรียนรู้แบบโครงการโดยใช้กระบวนการกลุ่มผู้สอนจะต้องเลือกการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเด็กใน
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ระดับปฐมวัย และนักศึกษาจะต้องมีความพร้อมที่จะร่วมกันท ากิจกรรม เพื่อท าให้กลุ่มประสบความส าเร็จได้เมื่อสมาชิกทุกคนได้เรียนรู้
บรรลุตามจุดมุ่งหมายเดยีวกัน นั่นคือ การเรียนเป็นกลุ่มหรือเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ[4] จากการประเมินทักษะการสอนแบบโครงการ  

ทฤษฏีไฮสโคปนี้ริเริ่มโดย ดร.เดวิด ไวคาร์ท ร่วมกับนักวิชาการท าการวิจัยศึกษาเปรียบเทียบเด็กปฐมวัย 3 กลุ่ม ซึ่งเรียนรู้
ตามแนวทางที่แตกต่างกันคือ กลุ่มที่ครูสอนโดยตรง กลุ่มที่อยู่ในเนอร์สเซอรี่แบบเดิม และกลุ่มไฮสโคป ติดตามตั้งแต่เล็กจนถึงอายุ 
29 ปี ผลวิจัยแสดงให้เห็นว่า เด็กกลุ่มที่เรียนด้วยแนวไฮสโคปนั้นพบปัญหาพฤติกรรมทางสังคมและอารมณ์น้อยกว่า  2 กลุ่มแรก  
เป็นผลพิสูจน์ว่าการศึกษาตามแนวทางนี้ช่วยป้องกันอาชญากรรม เพิ่มพูนความส าเร็จทั้งการศึกษาและการด าเนินชีวิตได้ [5] 

หลักการทั่วไปของการจัดการเรียนรู้แบบ High Scope การเรียนรู้แบบลงมือกระท า (Active Learning)ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ใหญ่กับเด็ก (Adult-Child interaction) กระบวนการเรียนรู้แบบไฮสโคปในการการวางแผน–ปฏิบัติ–ทบทวน กระบวนการเรียนรู้
แบบไฮสโคปเป็นกระบวนการวางแผนการปฏิบัติและทบทวน เป็นการคิดและการท างานของผู้เรียนตามที่วางแผนเอาไว้ อาจารย์ผู้สอน
จะสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนโดยการกระตุ้นความคิดด้วยการตั้งค าถามให้ผู้เรียนคิดและตัดสินใจท ากิจกรรมต่ างๆด้วยตนเอง  
จะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการคิดเพื่อวางแผนปฏิบัติและทบทวนด้วยกันเป็นกลุ่มใหญ่และกลุ่มเล็ก ท าให้ผู้เรียนมั่นใจในตนเองจนสามารถ
แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เป็นผลงานที่ตั้งใจโดยใช้ขั้นตอนการวางแผน (Plan), การปฏิบัติตามแผน (Do), และการทบทวนงาน 
(Review) ผ่านการกระท า. การจัดการศึกษาแบบไฮสโคปจะสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้ได้ประสบการณ์ที่ดี การคิดเอง
และตัดสินใจลงมือท าอย่างเป็นอิสระ [6] 

ทั้งนี้ในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Hi/Scope จะส่งเสริมให้นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมีส่วนร่วม
หรือด าเนินการในการท ากิจกรรมได้มากที่สุด อาจารย์เป็นผู้แนะน าเนื้อหาและประสบการณ์เพื่อให้นักศึกษาค้นพบความรู้ด้วยตนเอง 
การที่อาจารย์จะช่วยพัฒนาลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่นักศึกษาทางด้านการวางแผน การลงมือท า การทบทวนสิ่งที่ได้ท าไปแล้ว 
สามารถท าได้โดยการจัดประสบการณ์ด้วยการร่วมกันท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม  และการที่นักศึกษาท าร่วมกันเป็นกลุ่ม อาจจะท างาน
ร่วมกันหรือหรือไม่ท างานร่วมกันโดยตรง นักศึกษาจะเรียนรู้ทักษะทางสังคมในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น ได้รับการถ่ายทอดมารยาทและ
กติกาทางสังคม เกิดความมีวินัยในตนเอง เกิดส านึกความรับผิดชอบต่อสมาชิกอื่นๆในสังคม ซึ่งสอดคล้องกับ เพียเจท์ (Piaget)  
ที่กล่าวว่าการที่ผู้เรียนได้เล่นหรือท างานร่วมกัน จะท าให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ผู้เรียนได้มีโอกาสได้เรียนรู้ ซึ่งเป็นปัจจัยที่
ส าคัญท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจผู้อื่น [7] 

การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Hi/Scope ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยนั้น เป็นชุดกิจกรรมที่มีความ
เหมาะสมกับผู้เรียน เนื่องจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Hi/Scope เป็นการเน้นการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลง
มือปฏิบัติจริง ผ่านสื่อของจริงที่มีความหลากหลายสอดคล้องกับหน่วยการจัดประสบการณ์[8] ชุดกิจกรรมเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นหรือจัดหา
ให้กับผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะ ให้แก่ ผู้เรียน โดยมีโจทย ์ปัญหาและค าชี้แจง ให้แก่ผู้เรียนฝึกทักษะในด้านต่างๆ สามารถจัดกิจกรรมได้
หลายกิจกรรมด้วยกัน เช่น การเล่านิทาน การสืบค้นหาข้อมูล การศึกษานอกสถานที่ การจัดนิทรรศการ ทั้งนี้การจัดการเรียนรู้แบบ
โครงการเป็นกิจกรรมที่สามารถส่งเสริมการเรียนรู้อย่างลุ่มลึกและมีการวางแผนการท างานอย่ างเป็นระบบให้กับนักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัยเพราะการเรียนรู้ผ่านชุดกิจกรรมตามแนวคิด Hi/Scope เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย [9] 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Hi/Scope เพื่อพัฒนาทักษะการสอนแบบโครงการส าหรับนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยให้บรรลุตามเป้าหมาย การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Hi/Scope เพื่อพัฒนาทักษะการสอนแบบ
โครงการส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยจึงมีความจ าเป็นและต้องส่งเสริมพัฒนาให้นักศึกษาได้เรียนรู้ จากประสบการณ์
ตรง ให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองให้คิดแก้ปัญหา คิดวางแผนในการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กปฐมวัยได้รับความรู้และ
สนุกสนานกับการเรียนไปพร้อมกัน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Hi/Scope เพื่อพัฒนา
ทักษะการสอนแบบโครงการส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยเพื่อน าไปถ่ายทอดให้แก่เด็กในการพัฒนาความพร้อมทุกๆ
ด้าน และสามารถพัฒนาทักษะการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยที่ได้รับไปต่อยอดในการสอน การจัดกิจกรรมให้กับ
เด็กปฐมวัยในโรงเรียนได ้
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาการสอนแบบโครงการของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยที่ได้รับจากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม

แนวคิด Hi/Scope และน าไปปรับใช้ในการสอนของนักศึกษากับเด็กปฐมวัย 
2.  เพื่อเปรียบเทียบทักษะการสอนแบบโครงการของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยก่อนและหลังการใช้ชุ ดกิจกรรม

การเรียนรู้ตามแนวคิด Hi/Scope 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปี่ที่ 4 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
คณะครุศาสตร ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ภาคการศึกษา 2563 จ านวน 54 คน ด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
 1. ตัวแปรต้น คือ การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Hi/Scope 
 2. ตัวแปรตาม คือ ทักษะการสอนแบบโครงการของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ เนื้อหาในรายวิชา 1074306 กระบวนการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 2  
 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ด าเนินการในภาคเรียนที่  2 ใช้เวลาในการทดลอง 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน  
ในวันจันทร์-วันพุธ  วันละ 1 ชั่วโมง รวมทั้ง 24 กิจกรรม 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยด าเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัยแบบ One-Group Pretest-Posttest Design ดังตารางที่ 1  
ตารางท่ี 1 แบบแผนการทดลองของการวิจัย One-Group Pretest-Posttest Design   

การทดสอบก่อนใช้ชุดกิจกรรม การด าเนินใช้ชุดกิจกรรม 
และการจัดกิจกรรม 

การทดสอบหลังใช้ชุดกิจกรรม 

T1 X T2 
 เมื่อ T1   แทน การทดสอบก่อนใช้ชุดกิจกรรมเรียนรู้ตามแนวคิด Hi/Scope 
   X    แทน การด าเนินการการใช้ชุดกิจกรรมเรียนรู้ตามแนวคิด Hi/Scopeและจัดการสอนแบบโครงการ 
   T2   แทน การทดสอบหลังใช้ชุดกิจกรรมเรียนรู้ตามแนวคิด Hi/Scope 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แผนการสอนการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Hi/Scope เพื่อพัฒนาทักษะการสอนแบบโครงการ จ านวน 24 แผน 
ใช้เวลาในการทดลอง 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน ในวันจันทร์-วันพุธ วันละ 1 ชั่วโมง โดยมีขั้นตอนการสอนแบบโครงการ ดังนี้  
ระยะที ่1 การเริ่มต้นโครงงาน ระยะที ่2 ขั้นพัฒนาโครงการ ระยะที ่3 ขั้นสรุป 
 แผนการจัดการเรียนรู้ได้รับการตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยใช้แบบประเมิน
ความสอดคล้องที่มีลักษณะเป็น IOC (Index of Item Objective Congruence : IOC) พบว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
ระหว่าง 3.70- 4.00 อยู่ในระดับมาก 
 2. แบบวัดทักษะการสอนแบบโครงการ จ านวน 3 ด้าน ได้แก่ 1) การวางแผน (Plan) / 2) ปฏิบัติ (Do) / 3) การทบทวน 
(Review) ด้านละ 4 ข้อ รวมทั้งสิ้น 12 ข้อ 
 แบบวัดทักษะการสอนแบบโครงการได้รับการตรวจสอบความสอดคล้องเพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง  (Index of Item 
Objective Congruence : IOC) ระหว่างข้อค าถามของแบบทดสอบกับจุดประสงค์โดยใช้สูตร IOC แล้วเลือกค่าดัชนีความสอดคล้อง
ตั้งแต่ 0.67 ขึ้นไป 
 3. แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปฐมวัยต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Hi/Scope เพื่อพัฒนา
ทักษะการสอนแบบโครงการจ านวน 10 ข้อ ค าถาม มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale)  
 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาครูที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Hi/Scope เพื่อพัฒนาทักษะการ
สอนแบบโครงการ ได้รับการตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยใช้แบบประเมินความสอดคล้องที่มี
ลักษณะเป็น IOC (Index of Item Objective Congruence : IOC) พบว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง 0.67 - 1.00 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ผู้วิจัยใช้ผลการทดสอบการวัดทักษะการสอนแบบโครงการของนักศึกษาสาขาวิชาการปฐมวัยชั้นปีที่ 4  
 2. ผู้วิจัยท าการด าเนินการทดลองในกิจกรรมการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด  Hi/Scope เพื่อพัฒนาทักษะ 
การสอนแบบโครงการ ใช้เวลาในการทดลอง 8 สัปดาห ์สัปดาห์ละ 3 วัน ในวันจันทร์-วันพุธ วันละ 1 ชั่วโมง รวมทั้ง 24 กิจกรรม 
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 3. เมื่อด าเนินการทดลองครบ 8 สัปดาห์ ผู้วิจัยท าการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง โดยการใช้แบบทดสอบทักษะการสอนแบบ
โครงการของนักศึกษาสาขาวิชาการปฐมวัยชั้นปีที่ 4 เป็นชุดเดียวกันกับแบบทดสอบที่ใช้ก่อนการทดลอง 
 4. น าคะแนนที่ได้จากการทดสอบไปท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน  
 

ผลการวิจัย 
 1. ผลการเปรียบเทียบทักษะการสอนแบบโครงการของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 4 ก่อนและหลังการ
ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด นักศึกษามีทักษะการสอนแบบโครงการสูงขึ้นหลังจากใช้ชุดกิจกรรม ทั้ง 3 ด้าน คือ ทักษะการ
วางแผนการสอน ก่อน (𝑥̅ = 2.56) หลัง (𝑥̅ = 4.33) / ทักษะการปฏิบัติการสอนก่อน (𝑥̅ = 22.61) หลัง (𝑥̅ = 4.14)/ทักษะการทบทวน 
ก่อน (𝑥̅ = 2.39) หลัง (𝑥̅ = 4.06) ดังตารางที่ 2  
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบทักษะการสอนแบบโครงการโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Hi/Scope ก่อนและหลังการใช้
ชุดกิจกรรม 

ทักษะการสอนแบบโครงการ คะแนนเต็ม ก่อนใช้ชุดกิจกรรม หลังใช้จุดกิจกรรม 
𝑥̅  S.D 𝑥̅  S.D 

ทักษะการวางแผนการสอน 5 2.56 .51 4.33 .69 
ทักษะการปฏิบัติการสอน 5 2.61 .50 4.17 .71 
ทักษะการทบทวนการสอน 5 2.39 .50 4.06 .73 

รวม 15 7.56 1.20 12.56 1.40 
 2.แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปฐมวัยต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Hi/Scope เพื่อพัฒนา
ทักษะการสอนแบบโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ดังตารางที่ 3  
ตารางท่ี 3 ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Hi/Scope 

รายการ 𝑥̅  S.D แปลความ 
1.อาจารย์ชี้แจงการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Hi/Scope 2.78 .43 มาก 
2.อาจารย์แบ่งกลุ่มนักศึกษาโดยคละความสามารถอย่างเหมาะสม 2.89 .32 มาก 
3.อาจารย์ให้ค าปรึกษา แนะน า ดูแลนักศึกษาในการเรียนรู้อย่างทั่วถึง 2.89 .32 มาก 
4.ความยากง่ายของเนื้อหาเหมาะสมกับความสามารถของนักศึกษา 2.83 .38 มาก 
5.เนื้อหา ภาษา รูปแบบตรงกับความสนใจ และความต้องการของนักศึกษา 2.83 .38 มาก 
6.เนื้อหาเรียงล าดับจากง่ายไปหายากและการจัดเนื้อหาเหมาะสมกับเวลาเรียน 2.94 .24 มาก 
7.นักศึกษามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมและอธิบายความรู้ให้สมาชิกในกลุ่มฟัง 2.89 .32 มาก 
8.นักศึกษาได้ฝึกทักษะ 3 ด้าน คือ การวางแผน,การปฏิบัติ,การทบทวน 2.94 .32 มาก 
9.การประเมินผลมีการประเมินผลการเรียนของนักศึกษาเป็นรายบุคคล และกลุ่ม 2.89 .32 มาก 
10.มีการประเมินพฤติกรรมการท างานร่วมกันของนักศึกษา 2.89 .32 มาก 

รวม 2.88 .09 มาก 
 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  
 การวิจัยเรื่อง การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Hi/Scope เพื่อพัฒนาทักษะการสอนแบบโครงการส าหรับนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย อภิปรายผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 
 1. ทักษะการสอนแบบโครงการของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่  4 สูงกว่าก่อนการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวคิด Hi/Scope  พบว่า ทักษะการสอนแบบโครงการของนักศึกษาปฐมวัยหลังการชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Hi/Scope สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมอย่างนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สามารถอภิปรายผลได้ว่า ทักษะการสอนแบบโครงการ
สูงขึ้นเนื่องจากได้รับการจัดกิจกรรมโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด  Hi/Scope เป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมที่เน้นให้
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 4 เป็นศูนย์การในเรียนรู้ เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการทักษะการวางแผนการ
สอน การปฏิบัติการสอน การทบทวนการสอนให้กับเด็กปฐมวัยได้อย่างชัดเจน น าไปปรับปรุงแก้ไขการเรียนการสอนของตนเองให้มี
คุณภาพมากขึ้นและน าไปใช้ประโยชน์ในการท างานในชีวิตจริงได้ 3 ขั้นตอนดังนี้ 
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 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นวางแผนการสอน  เป็นขั้นตอนที่ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกการวางแผนของตนเองในการเตรียมการสอน 
ได้ใช้ทักษะการคิดเพื่อเตรียมการใช้กิจกรรมการสอนให้เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าคิดและแสดง
ความคิดเห็น กล้าแสดงออก  กล้าตัดสินใจในการวางแผนงาน โดยน าเสนอการวางแผนของตนเองให้กับคุณครูประจ าชั้นและกลุ่ม
ผ่านแผนการจัดประสบการณ์แบบโครงการ ซึ่งสอดคล้องกับ วรนาท รักสกุลไทยและคณะ ที่กล่าวว่า ขั้นตอนการวางแผน (Plan) 
เป็นกระบวนการคิดของผู้เรียนที่ก าหนดเป้าหมายของการกระท า มีความคาดหวังต่อกิจกรรมนั้น โดยการวางแผนขึ้นอยู่กับอายุ 
ความสามารถในการสื่อสาร การใช้ภาษา  การวางแผนเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนความคิด การเลือก และความชัดเจนในการ
ตัดสินใจพร้อมส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในตนเอง เพราะสามรถควบคุมตนเองให้สนใจในกิจกรรมดังที่ตนเองได้วางแผนไว้ [10] 
 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นการปฏิบัติการสอน เป็นขั้นตอนที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือกระท าอย่างมีจุดมุ่งหมายตามแผนที่วางไว้ 
และท าให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการท ากิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการที่เรียนรู้อย่างลุ่มลึกในเรื่องที่ผู้เรียนให้
ความสนใจ ซึ่งสอดคล้องกับ พัชรี ผลโยธินและคณะ ที่กล่าวว่า ขั้นตอนการปฏิบัติ/การท างาน(Do/Work) คือ ขั้นตอนการท างาน 
เป็นช่วงที่ผู้เรียนได้ลงมือกระท า และแก้ปัญหาอย่างมีจุดมุ่งหมาย ตั้งใจและได้เรียนรู้ตามประสบการณ์ส าคัญ ช่วงเวลาการท างาน
เป็นช่วงที่ผู้เรียนได้ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ ค้นพบสิ่งใหม่ๆ ต้องเลือก และตัดสินใจ ซึ่งท าให้ผู้เรียนเป็นผู้ท างานอย่างจริงจัง[11] 
 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นทบทวน เป็นตอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ทบทวนผลที่ได้รับจากการลงมือกระท า  ผู้เรียนจะเกิดความ
ภาคภูมิใจในผลงาน ความกล้าแสดงออกที่จะเล่าประสบการณ์ต่างๆให้ครูและเพื่อนฟัง ซึ่งสอดคล้องกับ วรนาท รักสกุลไทยและคณะ 
กล่าวว่า ขั้นตอนการทบทวน (Review) คือ ช่วงที่นักศึกษาได้สะท้อนการพูดคุย และการน าเสนอสิ่งที่ผู้เรียนท า ผู้เรียนได้วางแผน
และลงมือปฏิบัติจริงไปเรียบร้อย ผู้เรียนสามารถเล่าเรื่องบรรยายส่วนที่ส าคัญ และสามารถแสดงความรู้สึกให้ผู้อื่นเห็นได้  ผู้เรียนจะ
ได้คิดย้อนกลับไปถึงอดีต ทบทวนถึงเป้าหมายเดิมที่เราตั้งเป้าหมายไว้ท าให้ผู้เรียนได้มีเวลาพิจารณาสิ่งที่ผู้เรียนคิดไว้ในอดีต ปัจจุบัน 
และอนาคต ถือเป็นทักษะที่ส าคัญที่เป็นรากฐานระเบียบวินัยในตนเอง[12] 

2. ผลการวิจัยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Hi/Scope เพื่อพัฒนาทักษะการสอนแบบโครงการส าหรับนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาครูปฐมวัยที่ได้รับการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Hi/Scope 
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของนักศึกษาปฐมวัยหลังจากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด  Hi/Scope  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 2.88) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยนักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหาที่
เรียงล าดับจากง่ายไปหายากและการจัดเนื้อหาเหมาะสมกับเวลาเรียนและนักศึกษาได้ฝึกทักษะ 3 ด้าน คือ การวางแผน,การปฏิบัติ,
การทบทวน(𝑥̅ = 2.94) รองลงมาคือ อาจารย์แบ่งกลุ่มนักศึกษาโดยคละความสามารถอย่างเหมาะสม ,ให้ค าปรึกษา แนะน า  
ดูแลนักศึกษาในการเรียนรู้อย่างทั่วถึง,นักศึกษามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมและอธิบายความรู้ให้สมาชิกในกลุ่มฟัง ,การประเมินผลมี
การประเมินผลการเรียนของนักศึกษาเป็นรายบุคคล และกลุ่มมีการประเมินพฤติกรรมการท างานร่วมกันของนักศึกษา(𝑥̅ = 2.89) 
และนักศึกษาให้คะแนนอาจารย์ในการชี้แจงการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Hi/Scope ค่าเฉลี่ยต่ า(𝑥̅ = 2.78) ซึ่งคะแนน
ค่าเฉลี่ยที่เกิดขึ้นได้รับการตอบสนองตามที่นักศึกษาต้องการและเกิดความรู้สึกที่ดีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Hi/Scope 
เพื่อพัฒนาทักษะการสอนแบบโครงการสอดคล้องกับ วัฒนา มัคคสมัน กล่าวว่า การเรียนการสอนแบบโครงการเป็นรูปแบบการสอน
ที่มุ่งเน้นความส าคัญกับความต้องการและความสนใจของผู้เรียน โดยผู้เรียนจะเป็นผู้มีบทบาทในการเลือกเรื่องที่จะเรียน เลือกวิธีการ
ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองและให้โอกาสผู้เรียนที่จะเรียนรู้ตามความคิดและวิธีการของตนเอง[13] การสอนการเรียนการสอนที่ผู้เรียน
ได้ท ากิจกรรมด้วยตนเอง แสดงความคิดเห็น ตอบค าถาม ท าให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากการกระท า กิจกรรมในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งที่ตนเองสนใจเป็นการฝึก การสังเกตสิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัว รู้จักแยกแยะสิ่งที่พบเห็นที่พบเห็น จึงเกิดการเรียนรู้และผ่านกิจกรรม
เสริมประสบการณ์ตามล าดับขั้นตอนในการเรียนรู้ทั้ง  3 ระยะ ซึ่งสอดคล้องกับ Seefeldt and Babour (1994; อ้างถึงในกุลยา  
ตันติผลาชีวะ, 2551: 47[14] 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 

1.1 พัฒนาชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Hi/Scope ที่ส่งเสริมทักษะการสอนแบบโครงการให้กับนักศึกษา
ปฐมวัย เป็นการสอนที่อาจารย์ผู้สอนต้องเตรียมการสอน เตรียมสื่อ และวัสดุให้พร้อมก่อนการสอนและต้องท าการสอนที่สอดคล้อง
กับธรรมชาติของผู้เรียน เป็นเนื้อหาที่เข้าใจง่าย เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ 

1.2 อาจารย์ต้องมีทักษะในการตั้งค าถามและการใช้ภาษาในการสื่อสารให้ความรู้เกี่ยวกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิด Hi/Scope ที่ส่งเสริมทักษะการสอนแบบโครงการที่ง่ายต่อความเข้าใจ เพราะการเรียนตามแนวคิดไฮสโคป อาจารย์จะต้อง
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คอยกระตุ้นผู้เรียนด้วยค าถาม เพื่อให้นักศึกษาได้คิดวางแผนและแก้ปัญหาตลอดการเรียน เพื่อน าไปปรับใช้จริงในการจัดกิจกรรม
ให้กับเด็กปฐมวัย 

2.ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
2.1ควรมีการพัฒนาชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Hi/Scope ที่สามารถส่งเสริมทักษะการเรียนการสอนใน

รูปแบบการสอนอื่นๆได้ เช่น การสอนภาษาธรรมชาติ , การสอนแบบวอลดอร์ฟ,การสอนแบบมอนเตสซอรี่ เพื่อให้นักศึกษาได้รับ
ความรู้และน าไปปรับใช้ให้กับเด็กปฐมวัยในชั้นเรียนได้ 

2.2ควรมีการพัฒนาชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Hi/Scope ที่ส่งเสริมทักษะการสอนแบบโครงการ  
เพื่อน าไปใช้และเผยแพร่ให้กับคุณครูปฐมวัยได้น าไปใช้ในการเรียนการสอนให้กับเด็กปฐมวัย 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความไว้วางใจ และการรับรู้คุณค่าเชิงประสบการณ์ที่ส่งผลต่อความตั้งใจสนับสนุนของ
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากธรรมชาติและสมุนไพรที่ใช้ช่องทางการจัดจ าหน่ายแบบบูรณาการของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก 
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามในกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 385 คน ท าการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาได้แก่ 
การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วย การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า 
ความไว้วางใจด้านความสามารถ (X1) ความซื่อสัตย์ (X2) และความเมตากรุณา (X3) ส่งผลทางบวกต่อความตั้งใจสนับสนุนผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอางจากธรรมชาติและสมุนไพรที่ใช้ช่องทางการจัดจ าหน่ายแบบบูรณาการของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 สามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 79.9 ดังสมการ ความตั้งใจสนับสนุน = 0.235 (X1) + 0.373 (X2) + 0.396 (X3) 
ส่วนการรับรู้คุณค่าเชิงประสบการณ์ พบว่า คุณค่าทางอารมณ์ (X1) คุณค่าทางสังคม (X2) และด้านคุณค่าจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 (X3)  
ส่งผลต่อความตั้งใจสนับสนุนผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากธรรมชาติและสมุนไพรที่ใช้ช่องทางการจัดจ าหน่ายแบบบูรณาการของผู้บริโภคในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 สามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 79.7 ดังสมการ ความตั้งใจสนับสนุน = 0.375 + 
0.363 (X1) + 0.142 (X2) + 0.438 (X3) 
  
ค าส าคัญ : ความไว้วางใจ การรับรู้คุณค่าเชิงประสบการณ์ ความตั้งใจสนับสนุน ช่องทางการจัดจ าหน่ายแบบบูรณาการ 
 

Abstract  
The purpose of this study was to study the trust perception and experience value affecting the patronage 

intention of Herbal Cosmetics Product in Omni-Channel of Consumers in Meaung District, Phitsanulok Province. Data 
collection was performed using questionnaires in a sample of 385 samples with conveniently randomized sampling. Data 
analysis were conducted with descriptive statistics, including: frequency distribution, percentage, mean, standard deviation 
and multiple regression analysis. The results showed that: Trust that consisted of competence (X1) , honesty (X2)  and 
compassion (X3) all positively affecting the patronage intention of Herbal Cosmetics Product in Omni-Channel of Consumers 
in Meaung District, Phitsanulok Province, statistically significant that 0.05 can predict 79.9%, as the support intention equation 
= 0.235 (X1) + 0.373 (X2) + 0.396(X3). The perception experience value as well as the perception emotional value (X1), social 
value (X2) and value from the five senses (X3), all positively affecting the patronage intention of Herbal Cosmetics Product in 
Omni-Channel of Consumers in Meaung District, Phitsanulok Province, statistically significant that 0.05 can predict 79.7%. as 
shown in the equation: Supportive intention = 0.375 + 0.363 (X1) + 0.142 (X2) + 0.438 (X3). 

 
Keywords : Trust Perception, Experience Value, Patronage Intention, Omni-Channel 
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บทน า   
ในยุคสังคมดิจิทัลได้มีการสื่อสารผ่านระบบออนไลน์เข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจ าวันเพิ่มมากขึ้น ผลการส ารวจผู้ใช้งาน

อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย พบว่า มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2560 คิดเป็นอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 96.0 นอกจากนี้ยังพบว่า ประเทศไทยมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนประชากรทั้งประเทศและมีแนวโน้มเพิ่ม
มากขึ้น เนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย รวดเร็ว สามารถตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ในทุก
ความต้องการ ทุกเวลาและทุกสถานที่รวมถึงการที่อุปกรณ์เคลื่อนที่ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์มีราคาถูกลง
มาก ทุกเพศทุกวัยสามารถจับจองเป็นเจ้าของได้โดยง่าย [1] การสื่อสารที่มีการพัฒนามากขึ้นนี้ท าให้สื่อออนไลน์ได้กลายมาเป็นหนึ่งใน
ช่องทางในการสื่อสารที่นิยมเป็นอย่างมาก ผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆ มีแนวโน้มในการเลือกใช้สื่อรูปแบบนี้มากขึ้นในการประชาสัมพันธ์
รวมถึงการส่งเสริมทางการตลาด เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีการด าเนินชีวิตประจ าวันของผู้บริโภค ซึ่งในบางธุรกิจสื่อออนไลน์กลายเป็น
ช่องทางหลักในสื่อสารระหว่างผู้ประกอบการและผู้บริโภค [2] จึงท าให้เกิดการตลาดดิจิทัล (Digital marketing) ที่ท าให้ผู้บริโภคเข้าถึง
ได้ง่าย ไม่จ ากัดสถานที่และเวลา เป็นทางเลือกหนึ่งในการสร้างการรับรู้ให้เกิดขึ้นกับกลุ่มธุรกิจใหม่ๆ ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
จ านวนมากได้โดยตรง ด้านการตลาดแบบช่องทางไร้รอยต่อหรือช่องทางบูรณาการ (Omni-Channel) เป็นการสื่อสารทางการตลาดที่มี
การเชื่อมโยงช่องทางต่างๆ ทั้งออนไลน์ (Online) และการขายหน้าร้าน (Offline) รวมให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับ
ลูกค้าแบบไร้รอยต่อซึ่งเป็นระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์  (Customer Relationship Management: CRM) ในยุคเศรษฐกิจและสังคม 
4.0 โดยการบูรณาการดังกล่าวมีนโยบายที่สอดคล้องและส่งเสริมกันและกัน เช่น การลงทะเบียนในสื่อออนไลน์เพื่อรับส่วนลดพิเศษที่
หน้าร้าน หรือเรียกว่าออนไลน์ไปสู่หน้าร้าน (Online to Offline) หรือการแสดงสินค้าต้นแบบให้ลูกค้าสัมผัสที่โชว์รูมและให้ลูกค้า
กลับไปตัดสินใจสั่งซื้อได้ทางเว็บไซต์ หรือเรียกว่าหน้าร้านไปสู่ออนไลน์ (Offline to Online) ซึ่งในประเทศไทยธุรกิจต่างๆ เริ่มให้
ความส าคัญกับการบริหารช่องทางการจัดจ าหน่ายแบบบูรณาการ (Omni-Channel) มากขึ้น [3] 

อุตสาหกรรมเครื่องส าอาง ( Cosmetics Industry) เป็นอุตสาหกรรมที่มีอัตราการเจริญเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
จากข้อมูล มูลค่าตลาดเครื่องส าอางโลก RNCOS Business Consultancy Services พบว่า มูลค่าตลาดเครื่องส าอางโลกมีแนวโน้ม
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2557 - 2560 มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 6.4 [4] ซึ่งในปัจจุบันผู้บริโภคเริ่มหันมาให้
ความส าคัญกับสุขภาพตามวิถีธรรมชาติและบ าบัดอาการต่างๆ ด้วยพืชพรรณสมุนไพรท าให้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องส าอางจากธรรมชาติ  และผลิตภัณฑ์เวชส าอางธรรมชาติ มีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็ว [5] ทั้งนี้  
ผู้ประกอบการเครื่องส าอางจากธรรมชาติในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดเล็ก ปัญหาที่ส าคัญคือ การยอมรับและ
ความน่าเชื่อถือในผลิตภัณฑ์ซึ่งส่งผลต่อความไว้วางใจและการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากธรรมชาติและสมุนไพร [4]  

รายงานการศึกษาก่อนหน้านี้พบว่า ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครมีความไว้วางใจต่อการซื้อสินค้าประเภทเครื่องส าอางผ่านทาง 
Facebook อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ [6] โดยความไว้วางใจมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการตั้งใจซื้อสินค้าในสังคมออนไลน์  
Facebook และมีอิทธิพลทางตรงต่อการรับรู้คุณค่าในการซื้อสินค้า ซึ่งการรับรู้คุณค่ามีอิทธิพลต่อการตั้งใจซื้อสินค้าอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ [7] และยังพบว่า ความไว้วางใจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดผิวหน้าที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติผ่านร้านค้า
ปลีก [8] นอกจากนี้ได้มีการศึกษาที่พบว่า การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (Omni-Channel) มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความไว้วางใจ
ในตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของสินค้าโอทอป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ [9] และการรับรู้คุณค่าของสินค้าและบริการมีอิทธิพลต่อ
ความตั้งใจสนับสนุนต่อห้างสรรพสินค้าที่ใช้ช่องทางการจัดจ าหน่ายแบบบูรณาการ (Omni-channel) [10] ส่วนการศึกษาเกี่ยวกับ
เครื่องส าอางจากธรรมชาติและสมุนไพรนั้น ได้มีผู้ศึกษาไว้ก่อนหน้านี้ พบว่า เครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ(Omni-Channel) 
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอางยี่ห้อ Oriental Princess อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ [11] และมีการศึกษาที่มีผู้บริโภคได้
ระบุไว้ว่าแหล่งซื้อเครื่องส าอางออร์แกนิคต้องเป็นห้างสรรพสินค้าหรู ทันสมัย มีสถานที่จอดรถสะดวก และติดตามโฆษณาเครื่องส าอาง
ออร์แกนิค ผ่านสื่อโซเชียล เช่น Facebook Line TV เป็นต้น [12] และการศึกษาการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางสมุนไพรในอ าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก พบว่าช่องทางการจัดจ าหน่ายมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางสมุนไพรของผู้บริโภคในระดับมาก [13] 

เนื่องจากสมุนไพรเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้หลายแสนล้านบาทต่อปี  วัตถุดิบจึงเป็นหัวใจส าคัญของการผลิตเครื่องส าอาง
เครื่องส าอางจากธรรมชาติและสมุนไพร ข้อมูลจากวิทยาลัยสิรินธรพิษณุโลก พบว่า สมุนไพรพันธุ์หายาก-พันธุ์ที่มีคุณภาพอยู่ที่จังหวัด
พิษณุโลก พบได้ที่ อ าเภอนครไทย และอ าเภอวังทอง ประกอบกับจังหวัดพิษณุโลกมีสถานที่ทดสอบประสิทธิภาพของสมุนไพร
สามารถน าไปขยายยังจังหวัดอื่นๆได้ ทั้งนี้จังหวัดพิษณุโลกได้เป็นส่วนขยายหนึ่งใน 9 จังหวัด เมืองสมุนไพร ในปี พ.ศ.2561 ตามแผน
แม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564 เรื่อง การพัฒนาเมืองสมุนไพร โดยมีการพัฒนาเมือง
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สมุนไพรตามจุดเน้นยุทธศาสตร์ ได้แก่ เมืองสมุนไพรด้านเกษตรวัตถุดิบสมุนไพร เมืองสมุนไพรด้านอุตสาหกรรมสมุนไพร และ เมือง
สมุนไพรด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นต้น [14]  

จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่ามีการศึกษาเกี่ยวกับ ความไว้วางใจ การรับรู้คุณค่าเชิงประสบการณ์และความ
ตั้งใจสนับสนุนของผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากธรรมชาติและสมุนไพรที่ใช้ช่องทางการจัดจ าหน่ายแบบบูรณาการ  (Omni-Channel)  
ไม่มากนัก ประกอบกับจังหวัดพิษณุโลกเป็นเมืองที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองสมุนไพร ที่มีการขายและการผลิตเครื่องส าอางจากธรรมชาติ
และสมุนไพรค่อนข้างมาก และมีช่องทางการจัดจ าหน่ายแบบบูรณาการ (Omni-Channel) ในหลายแบรนด์ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ
ศึกษาความไว้วางใจ การรับรู้คุณค่าเชิงประสบการณ์และความตั้งใจสนับสนุนของผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากธรรมชาติและสมุนไพรที่ใช้
ช่องทางการจัดจ าหน่ายแบบบูรณาการ (Omni-Channel) ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  เพื่อให้ผู้ประกอบการ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจ ด้านการวางแผนและก าหนดนโยบาย รวมถึงเป็นแนวทางจัดท ากลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมของผู้บริโภคในระยะยาว สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางการค้า และขยายช่องทางการตลาดให้มากยิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความไว้วางใจที่ส่งผลต่อความตั้งใจสนับสนุนของผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากธรรมชาติและสมุนไพรที่ใช้

ช่องทางการจัดจ าหน่ายแบบบูรณาการ (Omni-Channel) ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
2. เพื่อศึกษาการรับรู้คุณค่าเชิงประสบการณ์ที่ส่งผลต่อความตั้งใจสนับสนุนของผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากธรรมชาติและ

สมุนไพรที่ใช้ช่องทางการจัดจ าหน่ายแบบบูรณาการ (Omni-Channel) ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
 

กรอบแนวคิด 
    ตัวแปรต้น     ตัวแปรตาม 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. ความไว้วางใจส่งผลต่อความตั้งใจสนับสนุนของผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากธรรมชาติและสมุนไพรที่ใช้ช่องทางการจัด
จ าหน่ายแบบบูรณาการ (Omni-Channel) ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

2. การรับรู้คุณค่าเชิงประสบการณ์ส่งผลต่อความตั้งใจสนับสนุนของผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากธรรมชาติและสมุนไพรที่ใช้
ช่องทางการจัดจ าหน่ายแบบบูรณาการ (Omni-Channel) ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
1. ขอบเขตการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มุ่งเน้น ศึกษาความไว้วางใจ การรับรู้คุณค่าเชิง

ประสบการณ์ที่ส่งผลต่อความตั้งใจสนับสนุนของผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากธรรมชาติและสมุนไพรที่ใช้ช่องทางการจัดจ าหน่ายแบบ
บูรณาการ (Omni-Channel) ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  

2. ขอบเขตด้านเนื้อหา  
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การศึกษานี้เป็นการศึกษาความไว้วางใจ การรับรู้คุณค่าเชิงประสบการณ์ที่ส่งผลต่อความตั้งใจสนับสนุนของผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอางจากธรรมชาติและสมุนไพรที่ใช้ช่องทางการจัดจ าหน่ายแบบบูรณาการ (Omni-Channel) มาเป็นกรอบในการศึกษา 
โดยศึกษาตัวแปรความไว้วางใจที่ประกอบด้วยความสามารถ ความซื่อสัตย์ และความเมตตากรุณา, การรับรู้คุณค่าเชิงประสบการณ์ 
ประกอบด้วย คุณค่าทางอารมณ์ คุณค่าทางสังคม และคุณค่าจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 และความตั้งใจสนับสนุนของผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอางจากธรรมชาติและสมุนไพรที่ใช้ช่องทางการจัดจ าหน่ายแบบบูรณาการ (Omni-Channel) ประกอบด้วย ความตั้งใจซื้อ 
ความตั้งใจบอกต่อ และความตั้งใจในการซื้อซ้ า 

3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร คือ กลุ่มผู้บริโภคของผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากธรรมชาติและสมุนไพรที่ใช้ช่องทางการจัดจ าหน่ายแบบบูรณาการ 

(Omni-Channel) ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มผู้บริโภคของผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากธรรมชาติและสมุนไพรที่ใช้ช่องทางการจัดจ าหน่ายแบบ

บูรณาการ (Omni-Channel) ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน (Infinite population) 
ผู้วิจัยจึงได้ใช้สูตรของ W.G. Cochran [15] ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 385 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก 
(Convenience Sampling) 

4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ส าหรับใช้เก็บรวบรวมข้อมูลศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล

ความไว้วางใจ การรับรู้คุณค่าเชิงประสบการณ์ ความตั้งใจสนับสนุนของผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากธรรมชาติและสมุนไพรที่ใช้
ช่องทางการจัดจ าหน่ายแบบบูรณาการ (Omni-Channel)  โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที ่1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้  
ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับประสบการณ์การซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากธรรมชาติและสมุนไพรโดยใช้ช่องทางการจัด

จ าหน่ายแบบบูรณาการและมูลค่าเฉลี่ยต่อครั้งที่ผู้บริโภคใช้จ่ายผ่านช่องทางเหล่านั้น 
ส่วนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับความไว้วางใจในการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากธรรมชาติและสมุนไพรโดยใช้ช่องทางการ

จัดจ าหน่ายแบบบูรณาการ  3 องค์ประกอบคือ ความสามารถ ความซื่อสัตย์ และความเมตตากรุณา โดยมีลักษณะของแบบสอบถาม
เป็นมาตราส่วนประเมินค่า  (Rating scale)  5 ระดับ ตามมาตราส่วนของ Likert Scale 

ส่วนที ่4 เป็นค าถามที่เกี่ยวกับการรับรู้คุณค่าเชิงประสบการณ์ของผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากธรรมชาติและสมุนไพรโดยใช้
ช่องทางการจัดจ าหน่ายแบบบูรณาการ 3 องค์ประกอบคือ คุณค่าทางอารมณ์ คุณค่าทางสังคม และคุณค่าจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 
โดยมีลักษณะของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประเมินค่า  (Rating scale) 5 ระดับ ตามมาตราส่วนของ Likert Scale 

ส่วนที่ 5 เป็นค าถามเกี่ยวกับความตั้งใจสนับสนุนผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากธรรมชาติและสมุนไพรโดยใช้ช่องทางการจัด
จ าหน่ายแบบบูรณาการ 3 องค์ประกอบคือ ความตั้งใจซื้อ ความตั้งใจบอกต่อ และความตั้งใจในการซื้อซ้ า โดยมีลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประเมินค่า  (Rating scale)  5 ระดับ ตามมาตราส่วนของ Likert Scale 

5. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
5.1 ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content validity) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญของคณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลย์สงคราม จ านวน 3 ท่านพิจารณาตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาของแบบสอบถาม
จากนั้นน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of Item-Objective Congruence) ระหว่างข้อค าถามกับคุณลักษณะตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ต้องการวัด และปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมตามข้อเสนอแนะ  

5.2 ทดสอบหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มผู้บริโภคที่มีลักษณะที่คล้ายคลึง
กันกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน ท าการวัดความเชื่อมั่น หรือความสอดคล้องภายในด้วยสัมประสิทธ์แอลฟาของ ครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) พบว่าในการวิจัยนี้มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 0.923  

6. การรวบรวมข้อมูล 
รวบรวมข้อมูลแบบสอบถามโดยใช้การเก็บแบบสอบถามในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในกลุ่มผู้บริโภคเครื่องส าอางจากธรรมชาติ

และสมุนไพรในพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีเกณฑ์คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างฉพาะผู้ที่เคยมีประสบการณ์ใช้เครื่องส าอางจาก
ธรรมชาติและสมุนไพรที่ใช้ช่องทางการจัดจ าหน่ายแบบบูรณาการ (Omni-Channel)   

7. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

ทดสอบสมมติฐานการวิจัยด้วยสถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
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ผลการศึกษา 
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บตัวอย่างได้ครบจ านวน 385 ตัวอย่าง เมื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามพบว่า  
มีแบบสอบถามเข้าเงื่อนไขการวิจัยจ านวน 360 ฉบับ คิดเป็นอัตราร้อยละ 93.51 (อัตรามากกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไปถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี 
[16] ได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นล าดับดังนี้ 
 1. ข้อมูลทั่วไป 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าความถี่ ร้อยละ จ าแนกตามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม n=360 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ ชาย 81 22.50 
 หญิง 279 77.50 
อาย ุ น้อยกว่า 20 ป ี 26 7.22 
 21-30 ปี 204 56.67 
 31-40 ปี 53 14.72 
 41-50 ปี 52 14.44 
 51-60 ปี 25 6.94 
ระดับการศึกษา ระดับประถมศึกษา 42 11.67 
 ระดับมัธยมศึกษา/เทียบเท่า 92 25.56 
 ระดับปริญญาตรี 205 56.94 
 สูงกว่าปริญญาตรี             16 4.44 
 อื่นๆ 5 1.39 
อาชีพ นักเรียน/นักศึกษา 59 16.39 
 พนักงานเอกชน 91 25.28 
 ข้าราชการ/พนักงานราชการ 47 13.06 
 ค้าขาย/เจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ 107 29.72 
 แม่บ้าน/พ่อบ้าน/ไม่ประกอบอาชีพ  39 10.83 
 อื่นๆ 17  4.72  
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่า 10,000 บาท 106 29.44 
 10,001 - 20,000 บาท 145  40.28  
 20,001 - 30,000 บาท 74  20.56 
 30,001 – 40,000 บาท                                 

40,000 บาทขึ้นไป 
20 
15 

5.56 
4.17 

           รวม 360  100.00  
 จากตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากธรรมชาติและสมุนไพรที่ใช้
ช่องทางการจัดจ าหน่ายแบบบูรณาการ (Omni-Channel) ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกจ านวน 360 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 279 คน (ร้อยละ 77.50) มีอายุระหว่าง 21-30 ป ี(ร้อยละ 56.67) การศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 56.94) 
ประกอบอาชีพ ค้าขาย/เจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ (ร้อยละ 29.72) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท (ร้อยละ 40.28) 
 2. ประสบการณ์การซ้ือผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากธรรมชาติและสมุนไพร 
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ประสบการณ์การซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากธรรมชาติและสมุนไพรโดยใช้ช่องทางการจัด
จ าหน่ายแบบบูรณาการของกลุ่มตัวอย่าง n=360 

ประสบการณ์การซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง จ านวน (คน) ร้อยละ 
ประเภทผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากธรรมชาติและสมุนไพรที่เคยซื้อ (ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 
     ผลิตภัณฑ์ส าหรับผิวหน้า (Face) 245 68.06 
     ผลิตภัณฑ์ส าหรับผิวกาย (Body) 147 40.83 
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     ผลิตภัณฑ์ส าหรับเส้นผม (Hair) 160 44.44 
ตารางท่ี 2 (ต่อ) 

ประสบการณ์การซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง จ านวน (คน) ร้อยละ 
     ผลิตภัณฑ์ส าหรับผิวแพ้ง่าย (Sensitive Skin) 59 16.39 
มูลค่าเฉลี่ยต่อครั้งในการซื้อผลิตภัณฑ์  
     น้อยกว่า 500 บาท 176 48.89 
     501 -1,000 บาท 133 36.94 
     1,001 – 1,500 บาท   38 10.56 
     1,501 – 2,000 บาท 8 2.22 
     มากกว่า 2,000 บาท 5 1.39 
ความถ่ีในการซื้อผลิตภัณฑ์   
     น้อยกว่า 1 ครั้ง/เดือน 64 17.78 
     1 ครั้ง/เดือน 199 55.28 
     2 ครั้ง/เดือน    68 18.89 
     3 ครั้ง / เดือน 16 4.44 
     มากกว่า 3 ครั้ง/เดือน 13 3.61 
เหตุผลส าคัญในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์(ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ)  
     ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยต่อสุขภาพของท่าน 269 74.72 
     ผลิตภัณฑ์เป็นที่นิยมใช้กันทั่วไป 43 11.94 
     ผลิตภัณฑ์สามารถหาซื้อได้ง่าย  64 17.78 
     ผลิตภัณฑ์มีราคาที่เหมาะสม 108 30.00 
     เพื่อนหรือบุคคลใกล้ตัวแนะน าให้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ 122 33.89 

 จากตารางที่  2 พบว่า ประเภทผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มตัวอย่างเคยซื้อมากที่สุดคือ  ผลิตภัณฑ์ส าหรับผิวหน้า (Face)  
(ร้อยละ 68.06) มูลค่าเฉลี่ยต่อครั้งในการซื้อผลิตภัณฑ์ น้อยกว่า 500 บาท (ร้อยละ 48.89) ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์ 1 ครั้ง/เดือน 
(ร้อยละ 55.28) เหตุผลที่กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากธรรมชาติและสมุนไพรมากที่สุดคือ  
ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยต่อสุขภาพของท่าน (ร้อยละ 74.72) 
 

 3. ผลการวิเคราะห์ระดับความไว้วางใจ การรับรู้คุณค่าเชิงประสบการณ์และความตั้งใจสนับสนุนผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอางจากธรรมชาติและสมุนไพรที่ใช้ช่องทางการจัดจ าหน่ายแบบบูรณาการ 
ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ยรวมและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

�̅� S.D. ระดับ 

ความไว้วางใจ 
1. ด้านความสามารถ 4.21 0.78 มากที่สุด 
2. ด้านความซื่อสัตย์ 4.12 0.70 มาก 
3. ด้านความเมตตากรุณา 4.31 0.79 มากที่สุด 

           รวมความไว้วางใจ 4.21 0.71 มากที่สุด 
การรับรู้คุณค่าเชิงประสบการณ์ 

1. คุณค่าทางอารมณ์ 4.21 0.78 มากที่สุด 
2. คุณค่าทางสังคม 3.95 0.71 มาก 
3. คุณค่าจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 4.19 0.82 มาก 

รวมการรับรู้คุณค่าเชิงประสบการณ์    
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

�̅� S.D. ระดับ 

ความตั้งใจสนับสนุน 
1. ความตั้งใจซื้อ 4.27 0.82 มากที่สุด 
2. ความตั้งใจบอกต่อ 4.26 0.85 มากที่สุด 
3. ความตั้งใจซื้อซ้ า 4.35 0.83 มากที่สุด 

รวมความตั้งใจสนับสนุน 4.30 0.80 มากที่สุด 
 จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า  
 1. ความไว้วางใจในการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากธรรมชาติและสมุนไพรโดยใช้ช่องทางการจัดจ าหน่ายแบบบูรณาการ 
(Omni-Channel) ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� =4.21) โดยมีความไว้วางใจมากที่สุดใน
ด้านความเมตตากรุณา (�̅� = 4.31) รองลงมาคือ ด้านความสามารถ (�̅� =4.21) และด้านความซื่อสัตย์ (�̅� =4.12)  
 2. การรับรู้คุณค่าเชิงประสบการณ์ในการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากธรรมชาติและสมุนไพรโดยใช้ช่องทางการจัด
จ าหน่ายแบบบูรณาการ (Omni-Channel) เฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.11) โดยมีการรับรู้คุณค่าเชิงประสบการณ์มากที่สุด  
ในด้านคุณค่าทางอารมณ์ (�̅� = 4.19) เท่ากับ คุณค่าจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 รองลงมาคือ คุณค่าทางสังคม (�̅� = 3.95) ตามล าดับ 
 3. ความตั้งใจสนับสนุนผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากธรรมชาติและสมุนไพรโดยใช้ช่องทางการจัดจ าหน่ายแบบบูรณาการ  
(Omni-Channel) ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.30) โดยมีความตั้งใจสนับสนุนมากที่สุดในด้านความตั้งใจซื้อซ้ า (�̅� = 4.35) รองลงมา
คือด้านความตั้งใจซื้อ (�̅� = 4.27) และ ความตั้งใจบอกต่อ (�̅� = 4.26) ตามล าดับ 
 

 4. ผลการทดสอบสมมุติฐานงานวิจัย 
 ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และผลกระทบของตัวแปรต้นทางต่อความตั้งใจสนับสนุนผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจาก
ธรรมชาติและสมุนไพรที่ใช้ช่องทางการจัดจ าหน่ายแบบบูรณาการ (Omni-Channel) ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลกโดยรวมโดยใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ โดยท าการตรวจสอบภาวะพหุสัมพันธ์ร่วม (multi-collinearity) 
ระหว่างตัวแปรอิสระทั้งหมด พบว่า ตัวแปรทั้งหมดมีความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งนี้ค่า VIF ของ
ตัวแปรอิสระ มีค่าตั้งแต่ 4.270– 5.692 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10 แสดงว่าตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันแต่ไม่มากจนเกินไป ซึ่งสามารถ
สรุปได้ว่าไม่เกิดภาวะพหุสัมพันธ์ร่วมระหว่างตัวแปรอิสระ ดังตารางที่ 4 
ตางราง 4 การวิเคราะห์ภาวะพหุสัมพันธ์ร่วม (multi-collinearity) 

ตัวแปร ความ 
สามารถ 

ความ
ซื่อสัตย์ 

ความ
เมตตา
กรุณา 

คุณค่า
ทาง

อารมณ์ 

คุณค่า
ทาง
สังคม 

คุณค่าจาก
ประสาท

สัมผัสทั้ง 5 

ความ
ตั้งใจ

สนับสนุน 

VIF 

ความสามารถ 1 .825** .822** .778** .675** .748** .822** 4.270 
ความซื่อสัตย์   1 .831** .774** .758** .796** .843** 5.239 
ความเมตตากรุณา   1 .789** .692** .777** .853** 4.844 
คุณค่าทางอารมณ ์    1 .773** .841** .846** 4.869 
คุณค่าทางสังคม      1 .782** .764** 3.283 
คุณค่าจากประสาทสัมผัสทั้ง 5      1 .857** 5.132 
ความตั้งใจสนับสนุน       1 5.692 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1  ความไว้วางใจส่งผลต่อความตั้งใจสนับสนุนผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากธรรมชาติและ
สมุนไพรที่ใช้ช่องทางการจัดจ าหน่ายแบบบูรณาการ (Omni-Channel) ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล ปรากฏดังตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5 การทดสอบสัมประสิทธิ์การถดถอยระหว่างความไว้วางใจกับความตั้งใจสนับสนุนผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากธรรมชาติ
และสมุนไพรที่ใช้ช่องทางการจัดจ าหน่ายแบบบูรณาการ 

ตัวแปร สัมประสิทธิ์
การถดถอย 

(β) 

ความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน 

(S.E.) 

สัมประสิทธิ์
การถดถอย
มาตรฐาน
(Beta) 

t p-value 

ค่าคงที่ (a) .067 .115  .583 .561 
1. ด้านความสามารถ(x1) .235 .048 .228 4.888 .000* 
2. ด้านความซื่อสัตย์ (x2) .373 .054 .329 6.881 .000* 
3. ด้านความเมตตากรุณา (x3) .396 .048 .391 8.252 .000* 
R = 0.894,  R2 = 0.799, SE= 0.3592,F = 471.119 , Sig of F=0.000, P<0.05 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis  
พบว่า ค่า F= 471.119, p-value =0.000 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐาน H0 แสดงว่ามีตัวแปรอิสระบางตัวที่ส่งผลต่อตัวแปรตาม  
เมื่อพิจารณาค่า p-value ของค่า t ในตารางที่ 3 พบว่า ค่า p-value ของความไว้วางใจด้านความสามารถ ด้านความซื่อสัตย์  
และด้านความเมตตากรุณาเท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติที่ยอมให้ที่ 0.05 แสดงว่า ความไว้วางใจที่ส่งผลต่อความ
ตั้งใจสนับสนุนผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากธรรมชาติและสมุนไพรที่ใช้ช่องทางการจัดจ าหน่ายแบบบูรณาการ  (Omni-Channel)  
ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก คือ ความไว้วางใจด้านความสามารถ (x1) (β = 0.235, p-value = 0.000)  
ด้านความซื่อสัตย์ (x2) (β = 0.373, p-value = 0.000 ) และด้านความเมตตากรุณา (x3) (β = 0.396, p-value = 0.000) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเชิงบวก โดยสามารถพยากรณ์ว่าความไว้วางใจด้านความสามารถ (x1) ด้านความ
ซื่อสัตย์ (x2) และด้านความเมตตากรุณา (x3) ส่งผลต่อความตั้งใจสนับสนุนผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากธรรมชาติและสมุนไพรที่ใช้
ช่องทางการจัดจ าหน่ายแบบบูรณาการ (Omni-Channel) ร้อยละ 79.9 (R2 = 0.799) หมายความว่า ผู้บริโภคมักจะค านึงถึงความ
ไว้วางใจ ด้านความสามารถ (x1) ความซื่อสัตย์ (x2) และความเมตากรุณา (x3) ของสินค้าเมื่อต้องการสนับสนุนผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง
จากธรรมชาติและสมุนไพร ดังนั้น เมื่อผู้บริโภคมีความไว้วางใจทั้งสามด้านดังกล่าวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ตัดสินใจสนับสนุนผลิตภัณฑ์
เพิ่มข้ึน ซึ่งปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ สูงถึงร้อยละ 79.9 โดยเขียนเป็นสมการได้ดังนี้ 

Y = 0.067 + 0.235 (x1) + 0.373 (x2) + 0.396 (x3) 
 ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 การรับรู้คุณค่าเชิงประสบการณ์ส่งผลต่อความตั้งใจสนับสนุนของผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง
จากธรรมชาติและสมุนไพรที่ใช้ช่องทางการจัดจ าหน่ายแบบบูรณาการ (Omni-Channel) ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง  
จังหวัดพิษณุโลก ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ปรากฏดังตารางที่ 6 
ตารางที่ 6 การทดสอบสัมประสิทธิ์การถดถอยระหว่างการรับรู้คุณค่าเชิงประสบการณ์และความตั้งใจสนับสนุนผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอางจากธรรมชาติและสมุนไพรที่ใช้ช่องทางการจัดจ าหน่ายแบบบูรณาการ 

ตัวแปร สัมประสิทธิ์
การถดถอย 

(β) 

ความคลาด
เคลื่อน

มาตรฐาน 
(S.E.) 

สัมประสิทธิ์
การถดถอย
มาตรฐาน
(Beta) 

t p-value 

ค่าคงที่ (a) .375 .111  3.337 .001* 
1. คุณค่าทางอารมณ์ (x1) .363 .046 .377 7.976 .000* 
2. คุณค่าทางสังคม (x2) .142 .046 .129 3.147 .002* 
3. คุณค่าจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 (x3) .438 .047 .439 9.135 .000* 
R = 0.892,   R2 = 0.797,  SE= 0.3631 F = 464.600, Sig of F=0.000, P<0.05 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 6 ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis  
พบว่า ค่า F= 464.600, p-value =0.000 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐาน H0 แสดงว่ามีตัวแปรอิสระบางตัวที่ส่งผลต่อตัวแปรตาม  
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เมื่อพิจารณาค่า p-value ของค่า t ในตารางที่ 4 พบว่า ค่า p-value ของค่าคงที่ เท่ากับ 0.001 คุณค่าทางอารมณ์ เท่ากับ 0.000 
คุณค่าทางสังคม เท่ากับ 0.002 และด้านคุณค่าจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติที่ยอมให้ที่ 
0.05 แสดงว่า การรับรู้คุณค่าเชิงประสบการณ์ที่ส่งผลต่อความตั้งใจสนับสนุนผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากธรรมชาติและสมุนไพรที่ใช้
ช่องทางการจัดจ าหน่ายแบบบูรณาการ (Omni-Channel) ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก คือ คุณค่าทางอารมณ์ 
(x1) (β = 0.363,  p-value = 0.000) คุณค่าทางสังคม (x2) (β = 0.142,  p-value = 0.002 ) และคุณค่าจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 
(x3) (β = 0.438,  p-value = 0.000) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเชิงบวก โดยสามารถพยากรณ์ว่า
การรับรู้คุณค่าเชิงประสบการณ์ คุณค่าทางอารมณ์ (x1) คุณค่าทางสังคม (x2) และด้านคุณค่าจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 (x3) ส่งผลต่อ
ความตั้งใจสนับสนุนผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากธรรมชาติและสมุนไพรที่ใช้ช่องทางการจัดจ าหน่ายแบบบูรณาการ (Omni-Channel) 
ร้อยละ 79.7 (R2 = 0.797) หมายความว่า ผู้บริโภคมักจะค านึงถึงการรับรู้ประสบการณ์ด้านคุณค่าทางอารมณ์ (x1) คุณค่าทางสังคม (x2) 
และด้านคุณค่าจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 (x3) ของสินค้าเมื่อต้องการสนับสนุนผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากธรรมชาติและสมุนไพร ดังนั้น 
เมื่อการรับรู้คุณค่าเชิงประสบการณ์ทั้งสามด้านดังกล่าวเพิ่มขึ้นจะส่งผลต่อการตัดสินใจสนับสนุนผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นไปด้วย  ซึ่งปัจจัย
เหล่านี้ส่งผลต่อการสนับสนุนผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากธรรมชาติและสมุนไพร สูงถึงร้อยละ 79.7 โดยเขียนเป็นสมการได้ดังนี้   

Y = 0.375 + 0.363 (x1) + 0.142 (x2) + 0.438 (x3) 
 

สรุปและอภิปรายผล  
 จากผลการศึกษา สามารถอภิปรายผลการศึกษา ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1. ความไว้วางใจที่ส่งผลต่อความตั้งใจสนับสนุนของผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากธรรมชาติและสมุนไพรที่ใช้ช่องทาง
การจัดจ าหน่ายแบบบูรณาการ (Omni-Channel) ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
 ผลการศึกษาพบว่าความไว้วางใจที่ประกอบด้วย ความสามารถ ความซื่อสัตย์ และความเมตตากรุณาของสินค้าส่งผล
ทางบวกต่อความตั้งใจสนับสนุนผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากธรรมชาติและสมุนไพรที่ใช้ช่องทางการจัดจ าหน่ายแบบบู รณาการ 
(Omni-Channel) ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผู้วิจัยเห็นว่า  
ความไว้วางใจที่ผู้บริโภคมีต่อผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากธรรมชาติและสมุนไพรที่ใช้ช่องทางการจัดจ าหน่ายแบบบูรณาการ 
(Omni-Channel)  ท าให้ผู้บริโภคเกิดเป็นความสัมพันธ์อันดีต่อตัวสินค้า ส่งผลให้เกิดการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี
ของ Moorman, Zaltman, & Deshpande [17] ได้กล่าวไว้ว่า ความไว้วางใจ (Trust) คือ ความเต็มใจที่จะแลกเปลี่ยนกับคู่ค้าที่มี
ความน่าเชื่อถือ เมื่อผู้บริโภคมอบความไว้วางใจส่งผลให้เกิดความเต็มใจในตราสินค้ามากขึ้น  เกิดความเชื่อมั่นต่อผู้ขายสินค้าหรือ
บริการในระดับสูง ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความตั้งใจซื้อสินค้า ก่อให้เกิดความผูกพันและความซื่อสัตย์ภักดีตามมา จากผลการศึกษา 
ผู้วิจัยอภิปรายผลความไว้วางใจด้านความสามารถ ด้านความซื่อสัตย์ และด้านความเมตตากรุณาของสินค้า ได้ดังนี้  
 ด้านความสามารถ จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความไว้วางใจด้านความสามารถของผลิตภัณฑ์ในระดับมากที่สุด  
โดยมีมุมมองว่าผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากธรรมชาติและสมุนไพรที่จัดจ าหน่ายแบบบูรณาการมีความปลอดภัย ซึ่งแสดงให้เห็นว่า  
กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภค เห็นว่า ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากธรรมชาติและสมุนไพรที่จัดจ าหน่ายแบบบูรณาการเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ มี
ความน่าเชื่อถือ ส่งผลให้เกิดความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ โดยจะเห็นได้ว่า ความไว้วางใจด้านความสามารถส่งผลต่อความตั้งใจสนับสนุน
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากธรรมชาติและสมุนไพรที่ใช้ช่องทางการจัดจ าหน่ายแบบบูรณาการ (Omni-Channel) ของผู้บริโภคในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คล้ายคลึงกับการศึกษาของ เบญญา หวังมหาพรและทิพย์รัตน์ 
เลาหวิเชียร [7] ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความไว้วางใจด้านความสามารถของสินค้าในสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กในระดับมาก  
และความไว้วางใจด้านความสามารถมีอิทธิพลต่อการตั้งใจซ้ือสินค้าในสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ด้านความซื่อสัตย์ จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความไว้วางใจด้านความซื่อสัตย์ของผลิตภัณฑ์ในระดับมาก  
โดยมีมุมมองว่า ผู้บริโภคเชื่อว่าผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากธรรมชาติและสมุนไพรที่จัดจ าหน่ายแบบบูรณาการที่ผู้บริโภคใช้บริการ   
จะให้บริการสินค้าเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภค และพบว่าความไว้วางใจด้านความซื่อสัตย์ของสินค้าส่งผลต่อความตั้งใจ
สนับสนุนผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากธรรมชาติและสมุนไพรที่ใช้ช่องทางการจัดจ าหน่ายแบบบูรณาการ (Omni-Channel) ของผู้บริโภค
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับการศึกษาของ  ปาณิศา ศรีละมัยและศุภชาติ 
เอี่ยมรัตนกูล [8] ที่พบว่า ความไว้วางใจในด้านความซื่อสัตย์ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด
ผิวหน้าท่ีมีส่วนผสมจากธรรมชาติผ่านร้านค้าปลีกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับการศึกษาของ เบญญา หวัง
มหาพรและทิพย์รัตน์   เลาหวิเชียร [7] ที่พบว่า ผู้บริโภคให้ความไว้วางใจด้านความซื่อสัตย์ของสินค้าในสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กในระดับ
มาก และความไว้วางใจด้านความซื่อสัตย์มีอิทธิพลต่อการตั้งใจซ้ือสินค้าในสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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 ด้านความเมตตากรุณา กลุ่มตัวอย่างมีความไว้วางใจด้านความเมตตากรุณาของสินค้าในระดับมากที่สุด  โดยเชื่อว่า
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากธรรมชาติและสมุนไพรที่จัดจ าหน่ายบูรณาการมีความใส่ใจในความต้องการของผู้ บริโภค และพบว่าความ
ไว้วางใจด้านความเมตตากรุณาส่งผลต่อความตั้งใจสนับสนุนผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากธรรมชาติและสมุนไพรที่ใช้ช่องทางการจัด
จ าหน่ายแบบบูรณาการ (Omni-Channel) ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
สอดคล้องกับการศึกษาของ ชญานนท์ ใช้สง่า [18] ที่พบว่า ผู้บริโภคกระเป๋าแบรนด์เนมผ่านช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ มีความ
ไว้วางใจด้านความเมตตากรุณาของตราสินค้าอยู่ในระดับมาก และพบว่าความไว้วางใจด้านความเมตตากรุณาของตราสินค้ามีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมผ่านช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 2. การรับรู้คุณค่าเชิงประสบการณ์ที่ส่งผลต่อความตั้งใจสนับสนุนของผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากธรรมชาติและ
สมุนไพรที่ใช้ช่องทางการจัดจ าหน่ายแบบบูรณาการ (Omni-Channel) ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
 จากผลการศึกษาที่พบว่า การรับรู้คุณค่าเชิงประสบการณ์ที่ประกอบด้วย การรับรู้คุณค่าทางอารมณ์ คุณค่าทางสังคม และ
คุณค่าจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 ส่งผลเชิงบวกต่อความตั้งใจสนับสนุนผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากธรรมชาติและสมุนไพรที่ใช้ช่องทาง
การจัดจ าหน่ายแบบบูรณาการ (Omni-Channel) ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ผู้วิจัยเห็นว่า การรับรู้คุณค่าเชิงประสบการณ์ที่ผู้บริโภคมีต่อผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากธรรมชาติและสมุนไพรที่ใช้
ช่องทางการจัดจ าหน่ายแบบบูรณาการ (Omni-Channel)  ท าให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจต่อตัวสินค้า ส่งผลให้เกิดการสนับสนุน
ผลิตภัณฑ ์สอดคล้องกับทฤษฎีของ Zarantonello L. Jedidi K. & Schmitt B.H. [19] ที่กล่าวไว้ว่า การรับรู้คุณค่าเชิงประสบการณ์
เป็นประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส ประสบการณ์ทางความรู้สึก ประสบการณ์ความคิด ประสบการณ์ทางพฤติกรรม ประสบการณ์
ที่เกี่ยวข้องทางสังคม เป็นสิ่งที่ลูกค้าใช้ในการชี้วัดและเปรียบเทียบระหว่างสถานบริการ ซึ่งลูกค้าเคยได้ประสบการณ์จากการบริการ
มาแล้วโดยกลยุทธ์การรับรู้คุณค่าเชิงประสบการณ์จะมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ และความภักดีของลูกค้า จากผลการศึกษา ผู้วิจัย
อภิปรายผลการรับรู้คุณค่าเชิงประสบการณ์ด้านคุณค่าทางอารมณ์  คุณค่าทางสังคม และคุณค่าจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 ดังนี้  
 ด้านคุณค่าทางอารมณ์ จากผลการศึกษา กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้คุณค่าทางอารมณ์ของผลิตภัณฑ์ในระดับมาก  
โดยมีมุมมองว่า การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากธรรมชาติและสมุนไพรโดยใช้ช่องทางการจัดจ าหน่ายแบบบูรณาการท าให้
อยากจะกลับมาใช้บริการอีก และพบว่า คุณค่าทางอารมณ์  ส่งผลเชิงบวกต่อความตั้งใจสนับสนุนผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจาก
ธรรมชาติและสมุนไพรที่ใช้ช่องทางการจัดจ าหน่ายแบบบูรณาการ (Omni-Channel) ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับการศึกษาของ รัศมาวรรณ ละมัยเกศ [20] ที่พบว่า การรับรู้คุณค่า
ด้านอารมณ์ของช่องทางออนไลน์ส่งผลเชิงบวกต่อความตั้งใจซื้อซ้ าในเว็บไซต์ที่ให้บริการรวมกลุ่มซื้อออนไลน์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนการศึกษาของ นฤมล กิมภากรณ์และคณะ [21] พบว่า คุณค่าด้าน
อารมณ์มีค่าน้ าหนักในระดับสูงสุดของการรับรู้คุณค่าจากประสบการณ์ที่ผู้บริโภคได้รับจากการบริโภคผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม  ใน
ประเทศไทย แสดงถึงการรับรู้ในมิติด้านสังคม ซึ่งเป็นมิติด้านอารมณ์ที่ได้รับอิทธิพลจากการยอมรับของสังคม นอกเหนือจาก
ความรู้สึกพอใจ มีความสุขจาก การบริโภคส่วนบุคคล  
 ด้านคุณค่าทางสังคม จากผลการศึกษาที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้คุณค่าทางสังคมของผลิตภัณฑ์ในระดับมาก โดยรู้สึก
ว่าการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากธรรมชาติและสมุนไพรโดยใช้ช่องทางการจัดจ าหน่ายแบบบูรณาการไม่ก่อให้มีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม และพบว่า ด้านคุณค่าทางสังคม ส่งผลเชิงบวกต่อความตั้งใจสนับสนุนผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากธรรมชาติและ
สมุนไพรที่ใช้ช่องทางการจัดจ าหน่ายแบบบูรณาการ (Omni-Channel) ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับการศึกษาของ อัมพรภัคว์ งามบุญอนันต์[10] พบว่า ปัจจัยด้านคุณค่าทางสังคม (Social 
value) ส่งผลต่อความตั้งใจสนับสนุนในห้างสรรพสินค้าที่ใช้ช่องทางการจัดจ าหน่ายแบบบูรณาการ(OMNI-CHANNEL) ของผู้บริโภค
เจเนอเรชันวายตอนต้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ด้านคุณค่าจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 จากผลการศึกษาที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้คุณค่าจากประสาทสัมผัสทั้ง 5  
ในระดับมาก โดยมีมุมมองว่า ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากธรรมชาติและสมุนไพรโดยใช้ช่องทางการจัดจ าหน่ายแบบบูรณาการที่ท่าน
ใช้บริการ มีความน่าดึงดูดใจ ซึ่งเท่ากนักับหัวข้อ ท่านชื่นชอบผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากธรรมชาติและสมุนไพรโดยใช้ช่องทางการจัด
จ าหน่ายแบบบูรณาการท่านใช้บริการ และพบว่า ด้านคุณค่าจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 ส่งผลเชิงบวกต่อความตั้งใจสนับสนุนผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอางจากธรรมชาติและสมุนไพรที่ใช้ช่องทางการจัดจ าหน่ายแบบบูรณาการ (Omni-Channel) ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งแตกต่างจากผลการศึกษาของ อัมพรภัคว์ งามบุญอนันต์ [10]  
ที่พบว่า ปัจจัยด้านคุณค่าจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 ส่งผลต่อความตั้งใจสนับสนุนในห้างสรรพสินค้าที่ใช้ช่องทางการจัดจ าหน่ายแบบ
บูรณาการ(OMNI-CHANNEL) ผู้บริโภคเจเนอเรชันวายตอนต้นและตอนปลาย อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้ 

1.1 ผู้บริโภคมีความไว้วางใจด้านความซื่อสัตย์น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับด้านความสามารถ และด้านความเมตตากรุณา  
โดยมีมุมมองว่า ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากธรรมชาติและสมุนไพรที่จัดจ าหน่ายแบบบูรณาการให้ข้อมูลตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์น้อยที่สุด ดังนั้น ผู้ประกอบการควรให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง ไม่โฆษณาเกินจริง เพื่อแสดงความซื่อสัตย์ 
ความจริงใจ และสร้างความไว้วางใจแก่ผู้บริโภค 

1.2 ผู้บริโภคมีการรับรู้คุณค่าทางสังคมน้อยที่สุด เมื่อเทียบกับคุณค่าทางอารมณ์ และคุณค่าทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 
โดยมีมุมมองว่า การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากธรรมชาติและสมุนไพรโดยใช้ช่องทางการจัดจ าหน่ายแบบบูรณาการได้รับ
การยอมรับจากสังคมน้อยที่สุด หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง ควรพิจารณาสนับสนุนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจาก
ธรรมชาติและสมุนไพรโดยใช้ช่องทางการจัดจ าหน่ายแบบบูรณาการ ให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อสร้างกระแสและการยอมรับในสังคม 
นอกจากนี้ ผู้ประกอบการควรมีช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริโภค เพิ่มช่องทางการโฆษณาและรีวิวผลิตภัณฑ์จากผู้ใช้จริง เพื่อ
สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค  

2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
2.1 ควรศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกในกลุ่มผู้บริโภค ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เกี่ยวกับ

ความไว้วางใจ การรับรู้คุณค่าเชิงประสบการณ์ และความตั้งใจสนับสนุนของผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากธรรมชาติและสมุนไพรที่ใช้
ช่องทางการจัดจ าหน่ายแบบบูรณาการ (Omni-Channel) เพื่อสนับสนุนผลการศึกษาในครั้งนี้อย่างละเอียดมากขึ้น 

2.2 ควรศึกษาปัจจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจ คุณภาพสินค้าและบริการ ความตั้งใจบอกต่อ ตราสินค้า หรือส่วนประสม
ทางการตลาด ที่ส่งผลต่อความตั้งใจสนับสนุนของผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากธรรมชาติและสมุนไพรที่ใช้ช่องทางการจัดจ าหน่ายแบบ
บูรณาการ (Omni-Channel) ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อผิดพลาดในการใช้ค าในภาษาจีนที่มีความหมายตรงกับค าว่าประมาณในภาษาไทย”
นี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ 1. เพื่อวิเคราะห์ลักษณะการใช้ค ากริยาวิเศษณ์แสดงน้ าเสียง 语气副词(Yǔqì fùcí) ที่มีความหมายเชงิ 
“ประมาณ” ในภาษาจีนของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2. เพื่อเปรียบเทียบค ากริยาวิเศษณ์ที่มี
ความหมายเชิง “ประมาณ” ในภาษาไทยและภาษาจีน กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาจีน คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 1/2563 จ านวน 22 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบทดสอบ
เรื่องการใช้ค าในภาษาจีนที่มีความหมายตรงกับค าว่า “ประมาณ” ในภาษาไทย 

จากการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการใช้ค าภาษาจีน“大概(dàgài)、左右(zuǒyòu)、前后(qiánhòu) 、大约 

（dàyuē）และ 差不多 (chàbùduō)”ที่มีความหมายตรงกับค าว่า “ประมาณ” ในภาษาไทย ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างใช้
ค ากริยาวิเศษณ์แสดงน้ าเสียง 语气副词(Yǔqì fùcí) ที่มีความหมายเชิง “ประมาณ” ในภาษาจีนถูกต้องจ านวน 210 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
47.73 ของกลุ่มตัวอย่าง และใช้ค ากริยาวิเศษณ์แสดงน้ าเสียง 语气副词(Yǔqì fùcí) ที่มีความหมายเชิง “ประมาณ”ในภาษาจีนผิดจ านวน 
257 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 58.41 ของกลุ่มตัวอย่าง เมื่อน ามาเปรียบเทียบในภาษาไทยสามารถมีความหมายถึง 4 ความหมาย คือ ค าว่า 
“โดยประมาณ”  “ประมาณ”  “ราวๆ” และ “เกือบ” เมื่อน ามาเปรียบเทียบในภาษาจีน มีความหมายถึง 2 ความหมาย คือค าว่า “大概(dàgài) 

และ 大约（dàyuē）” ซึ่งเป็นรูปแบบความหมาย 一对多(yīduìduō)จึงมักส่งผลกระทบกับการใช้ภาษาต่างประเทศที่ผิดพลาด 
สาเหตุในการใช้ผิดพลาดส่วนใหญ่มาจากความผิดพลาดที่ไม่เข้าใจในไวยากรณ์ภาษาจีนกลางของค าว่า “大概(dàgài)、左右

(zuǒyòu)、前后(qiánhòu) 、大约（dàyuē）และ 差不多 (chàbùduō)”จึงส่งผลท าใหเ้ลือกใช้ไม่ถูกต้อง ดังนั้นควร
จะเรียนรู้หลักไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง เพื่อที่จะช่วยในการหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดดังกล่าวได้ 
  
ค าส าคัญ : ข้อผิดพลาด  ประมาณ   การวิเคราะห์และเปรียบเทียบ 
 

Abstract  
This research entitled “Analysis and Comparison of Errors in the Use of Chinese Words with Meanings of Estimate 

in Thai” aimed to 1. analyze the characteristics of using adverbs showing intonation 语气副词 (Yǔqì fùcí) meaning 
“approximately” in Chinese for 3rd-year students, Department of Chinese Language, Phetchaburi Rajabhat University and 
2. compare the adverbs which means "about" in Thai and Chinese, the sample group of this research was 3rd-year students, 
Department of Chinese Language, Faculty of Humanities and Social Sciences, Phetchaburi Rajabhat University, Academic 
Year 1/2020. The sample group consisted of 22 people. The research tool was a test of the use of words in Chinese that 
have a common meaning as the word "about" in Thai. 

The analysis of errors in the usage of Chinese words “大概(dàgài)、左右(zuǒyòu)、前后(qiánhòu)

、大约（dàyuē）and 差不多(chàbùduō)” which literally means "about" in Thai showed that the samples used 
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the adverb which pronounced 语气副词 (Yǔqì fùcí) meaning "approximately" in Chinese correctly 210 times, 
representing 47.73% of the sample and using the adverb which pronounced 语气副词 (Yǔqì fùcí)  meaning 
"approximately" in Chinese incorrectly 257 times, representing 58.41% of the sample, when compared with Thai, it can 
have 4 meanings: “โดยประมาณ” which means approximately, “ประมาณ” which also means approximately, “ราวๆ” which 
means around and “เ กื อ บ ”  which means almost. When comparing with Chinese,  It has two meanings, “大概

(dàgài)and 大约（dàyuē）”, which is a form of 一对多 (yīduìduō). Therefore it often affects foreign 
language misuse. The most common misuse was the misunderstanding of the Mandarin grammar of “大概(dàgài)、

左右(zuǒyòu)、前后(qiánhòu) 、大约（dàyuē） and 差不多(chàbùduō)”resulted in the incorrect 
selection, so learning Mandarin Chinese grammar will help to avoid such mistakes. 

 
Keywords : Error, Approximation, Analysis and Comparison 
 
 

บทน า   
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมีจ านวนประชากรประมาณ 1,350 ล้านคน หรือ 1 ใน 5 ของโลก (Population 

Reference Bureau, 2013, p.2) [1] ปัจจุบันทั่วโลกจึงตื่นตัวและให้ความส าคัญต่อการเรียนภาษาจีน รวมถึงประเทศไทยที่มีการ
เรียนการสอนภาษาจีนอย่างแพร่หลาย รัฐบาลให้ความสนใจในด้านการศึกษาภาษาจีนเป็นอย่างมาก ต้องการสร้างเสริมสมรรถนะ
และความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศที่สองอย่างภาษาจีน ซึ่งมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ
ที่มีความส าคัญภาษาหนึ่ง มีผู้ใช้เป็นล าดับสองรองจากภาษาอังกฤษ (Internet World Stats Usage and Population Statistics, 
2013, December 31) [2] และเป็นภาษาหนึ่งขององค์การสหประชาชาติ [3] 

ฉะนั้นเมื่อภาษาจีนเข้ามามีบทบาทดังกล่าว รัฐบาลจึงต้องการบรรจุวิชาภาษาจีนกลางเป็นหนึ่งในหลักสูตรการเรียนการ
สอน และมีนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาจีน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและศักยภาพของผู้เรียนให้เข้มแข็ง โดย
กระทรวงศึกษาธิการได้ให้สถานศึกษาทุกสังกัดที่ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ด าเนินการจัดการ
เรียนการสอนภาษาจีนตามมาตรการทั้ง 6 มาตรการ โดยเริ่มในปีการศึกษา 2557 ที่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาปี
ที ่1 และ 4 และใช้ครบทุกระดับในปีการศึกษา 2560 (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ, 2557) [4] 

ในระหว่างการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ผู้วิจัยพบว่า ความหมายของค าศัพท์ภาษาจีนส่วนใหญ่มีค าแปลภาษาไทยที่
เหมือนกัน เช่น ค ากริยาวิเศษณ์ “大概（dàgài）”และ  “大约（dàyuē）”ทั้งสองค าดังกล่าวมีความหมายภาษาไทยที่
เหมือนกัน คือ “ประมาณ”  ดังนั้นนักศึกษาอาจเกิดความสับสนในการใช้ นอกจากนี้ยังมีค ากริยาวิเศษณ์ภาษาจีนอื่นๆที่พบว่า 
นักศึกษามีการใช้ผิดเป็นจ านวนมาก เช่น “大概(dàgài)、左右(zuǒyòu)、前后(qiánhòu) และ 差不多(chàbùduō)” 
เนื่องจากว่า ค าศัพท์ดังกล่าวมีการแปลความหมายภาษาไทยเช่นเดียวกัน จึงท าให้ผู้เรียนเกิดความสับสนและใช้ผิดได้บ่อยครั้ง  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการใช้ค าในภาษาจีนที่มีความหมายตรงกับค าว่า“ประมาณ”  
ในภาษาไทย เพื่อวิเคราะห์ลักษณะการใช้ค ากริยาวิเศษณ์แสดงน้ าเสียง 语气副词(Yǔqì fùcí) ที่มีความหมายเชิง “ประมาณ” 
ในภาษาจีนและเพื่อเปรียบเทียบค ากริยาวิเศษณ์แสดงน้ าเสียง 语气副词(Yǔqì fùcí) ที่มีความหมายเชิง “ประมาณ”  
ในภาษาไทยและภาษาจีน 
 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
1. เพื่อวิเคราะห์ลักษณะการใช้ค ากริยาวิเศษณ์แสดงน้ าเสียง 语气副词(Yǔqì fùcí) ที่มีความหมายเชิง “ประมาณ” 

ในภาษาจีนของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
2. เพื่อเปรียบเทียบค ากริยาวิ เศษณ์แสดงน้ าเสียง 语气副词(Yǔqì fùcí) ที่มีความหมายเชิง  “ประมาณ”  

ในภาษาไทยและภาษาจีน 
 

ขอบเขตการวิจัย  
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา  คือ การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะการใช้ค ากริยาวิเศษณ์ ที่มีความหมายเชิง “ประมาณ” ใน

ภาษาจีนและภาษาไทย คือ “大概(dàgài)、左右(zuǒyòu)、前后(qiánhòu) และ 差不多(chàbùduō)” 
 2. ขอบเขตด้านประชากร คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) เป็นนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้นปีที ่3 จ านวน 22 คน 
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การด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ประจ าปีการศึกษา 1/2563 โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เป็นจ านวน 22 คน 
 2.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยหรือรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
 1. ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับค าในภาษาจีนที่มีความหมายตรงกับค าว่า “ประมาณ” ในภาษาไทย และน าข้อมูลมา
สร้างเครื่องมือ 
 2. สร้างแบบทดสอบเรื่องการใช้ค าในภาษาจีนที่มีความหมายตรงกับค าว่า  “ประมาณ”ในภาษาไทย โดยผ่าน
กระบวนการตรวจสอบเครื่องมือจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน 
 3. ผู้วิจัยได้สร้างแบบทดสอบเรื่องการใช้ค าในภาษาจีนที่มีความหมายตรงกับค าว่า“ประมาณ”ในภาษาไทย จ านวน 1 ชุด 
โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที ่1 คือ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบทดสอบ ได้แก่ เพศ อาย ุพื้นฐานในการเรียนภาษาจีน ระยะเวลาในการเรียนภาษาจีน 
 ส่วนที่ 2 คือ แบบทดสอบ โดยเลือกค ามาเติมในประโยคให้ถูกต้อง จ านวน 20 ข้อ  
 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 จากการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 1. ก าหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้ค าในภาษาจีนที่มีความหมายตรงกับค าว่าประมาณใน
ภาษาไทย 
 2. ศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแบบสอบถามการใช้ค าในภาษาจีนที่มีความหมายตรงกับค าว่า
ประมาณในภาษาไทย จากหนังสือ《1700 对近义词语用法对比》การเปรียบเทียบการใช้ค าพ้องความหมาย 1700 ค า [5] 
 3. วางแผนการสร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้ค าในภาษาจีนที่มีความหมายตรงกับค าว่าประมาณในภาษาไทย 
 4. สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้ค าในภาษาจีนที่มีความหมายตรงกับค าว่าประมาณในภาษาไทย 
 5. เอาแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้ค าใน
ภาษาจีนที่มีความหมายตรงกับค าว่าประมาณในภาษาไทย 
 6. น าแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้ค าในภาษาจีนที่มีความหมายตรงกับค าว่าประมาณในภาษาไทยที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้ 
(Try - out) 
 7. วิเคราะห์คุณภาพของแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้ค าในภาษาจีนที่มีความหมายตรงกับค าว่าประมาณในภาษาไทย 
 8. จัดพิมพ์และน าไปใช้จริง 
 3.การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
 1. ติดต่อหัวหน้าห้องชั้นปีที่ 3 เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 
 2. ติดต่อกับกลุ่มตัวอย่าง นัดวัน เวลา เพื่อด าเนินการทดสอบ 
 3. เตรียมแบบทดสอบและแบบวัดให้พร้อมท่ีจะท าการทดสอบแต่ละครั้ง 
 4. อธิบายให้นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเข้าใจในวัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่จะได้รับจากการท าแบบทดสอบ และแบบวัด 
 5. อธิบายวิธีการท าแบบทดสอบ และแบบวัดให้เข้าใจก่อนลงมือท า 
 6. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่ 24 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 
 7. น าผลที่ได้จากการทดสอบและแบบวัดมาตรวจดูความสมบูรณ์ของการตอบแล้วจึงน าไปตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยซึ่งเป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์แล้ว มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ทางสถิติ น าข้อมูลที่ได้บันทึกลงเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยการหาความถี่และค่าร้อยละ 
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 2. วิเคราะห์การท าแบบทดสอบเพื่อหาข้อผิดพลาดในการใช้ค าในภาษาจีนที่มีความหมายตรงกับค าว่าประมาณใน
ภาษาไทย โดยวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา 
 5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นประกอบด้วยสถิติ 2 กลุ่มด้วยกันคือ 1) การหาความสอดคล้องและ
เหมาะสม IOC ของเครื่องมือ  2) สถิติค่าเฉลี่ยหรือร้อยละในการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 

ผลการวิจัย 
การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับงานวิจัย เรื่อง “การวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อผิดพลาดในการใช้ค าภาษาจีนที่มีความหมาย

ตรงกับค าว่า “ประมาณ”ในภาษาไทย กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี” ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลตัวอย่างมาได้จ านวน 22 
ชุด ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อวิเคราะห์ลักษณะการใช้
ค ากริยาวิเศษณ์แสดงน้ าเสียง 语气副词 (Yǔqì fùcí) ที่มีความหมายเชิง “ประมาณ” ในภาษาจีนของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 
สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2. เพื่อเปรียบเทียบค ากริยาวิเศษณ์แสดงน้ าเสียง 语气副词(Yǔqì fùcí)  
ที่มีความหมายเชิง “ประมาณ” ในภาษาไทยและภาษาจีน สามารถวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็นประเด็น ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์ลักษณะการใช้ค ากริยาวิเศษณ์ในภาษาจีนที่มีความหมายตรงกับค าว่า “ประมาณ”  
1.1 การวิเคราะห์ลักษณะการใช้ค ากริยาวิเศษณ์แสดงน  าเสียง 语气副词(Yǔqì fùcí) ที่มีความหมายเชิง 

“ประมาณ” 
1) ลักษณะการผิดพลาดในการใช้ค าว่า “左右(zuǒyòu) ” 

ผลส ารวจพบว่ากลุ่มตัวอย่างได้เลือกใช้ค าที่ไม่ใช่ “左右(zuǒyòu) ” อยู่ 4 ค า ได้แก่  “大概(dàgài) 

、 大约（dàyuē）、前后(qiánhòu) และ 差不多(chàbùduō)” ซึ่ ง เ ป็ น ก า ร เ ลื อ ก ใ ช้ ที่ ผิ ด  โ ดย ใ ช้“前后

(qiánhòu) ” จ านวน 13 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 28.89 ของกลุ่มตัวอย่าง ใช้“大约（dàyuē）” จ านวน 13 ครั้ง คิดเป็นร้อย
ละ 28.89 ของกลุ่มตัวอย่าง ใช้“大概(dàgài) ” จ านวน 10 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 22.22 ของกลุ่มตัวอย่าง ใช้“差不多

(chàbùduō)” จ านวน 9 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของกลุ่มตัวอย่าง  สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้  
       ① ลักษณะการผิดพลาดในการใช้ “左右(zuǒyòu) ” กับ“前后(qiánhòu) ” 

ตัวอย่างที่ 1  A： 你觉得从碧武里到曼谷交通的时间花几个小时？ 

         *B： 我觉得从碧武里到曼谷交通的时间花三个小时前后。 

 ประโยคข้างต้นตามหลักไวยากรณ์ควรเลือกใช้ “左右(zuǒyòu) ” เพราะว่า “左右(zuǒyòu) ” จะวางไว้
หลังค านามเสมอ และสามารถใช้กับตัวเลขประมาณการได้ เช่น “四个小时左右,六个月左右,五十岁左右,身高

1.80 米左右”เป็นต้น ไม่สามารถใช้“前后(qiánhòu)” แทนที่ได้ เพราะว่า “前后(qiánhòu)”ถึงแม้จะสามารถ
วางไว้หลังค านามได้เหมือนกัน แต่ต้องใช้กับจุดเวลาเท่านั้น เช่น “十点前后, 四月前后,春节前后。” เป็นต้น 
      ② ลักษณะการผิดพลาดในการใช้ค ากริยาวิเศษณ์ “左右(zuǒyòu) ” กับ“大约（dàyuē）” 

  ตัวอย่างที่ 2  A：你觉得从碧武里到曼谷交通的时间花几个小时？ 

         *B：我觉得从碧武里到曼谷交通的时间花三个小时大约。 

ประโยคข้างต้นตามหลักไวยากรณ์ควรเลือกใช้ “左右(zuǒyòu)”เพราะว่า“左右(zuǒyòu) ” จะวางไว้หลัง
ค านามเสมอ ไม่สามารถใช้ค าว่า“大约（dàyuē）”แทนได้ เพราะว่า“大约（dàyuē）”คือค ากริยาวิเศษณ์ที่ต้องอยู่
หน้าค ากริยาเท่านั้น 

③ ลักษณะการผิดพลาดในการใช้ค ากริยาวิเศษณ์ “左右(zuǒyòu) ” กับ“大概(dàgài)” 
ตัวอย่างที่ 3  A： 你猜猜我今年几岁？ 

        *B： 我猜猜你今年三十岁大概。 

ประโยคข้างต้นตามหลักไวยากรณ์ควรเลือกใช้ “左右(zuǒyòu)” เพราะว่า“左右(zuǒyòu) ”จะวางไว้หลัง
ค านามเสมอ ไม่สามารถใช้ค าว่า“大概(dàgài)”แทนได้ เพราะว่า “大概(dàgài)”คือค ากริยาวิเศษณ์ต้องอยู่หน้า
ค ากริยาเท่านั้น 
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④ ลักษณะการผิดพลาดในการใช้ค ากริยาวิเศษณ์ “左右(zuǒyòu)” กับ 
ตัวอย่างที่ 4 *我们学校的学生大约在一万差不多。 
ประโยคข้างต้นตามหลักไวยากรณ์ควรเลือกใช้ “左右(zuǒyòu) ”เพราะว่า“左右(zuǒyòu) ”จะวางไว้หลัง

ค านามเสมอ ไม่สามารถใช้ค าว่า“差不多(chàbùduō)”แทนได้ เพราะว่า“差不多(chàbùduō)”คือค ากริยาวิเศษณ์
ต้องอยู่หน้าค ากริยาเท่านั้น 

2) ลักษณะการผิดพลาดในการใช้ค าว่า “前后(qiánhòu) ” 

 ผลส ารวจพบว่ากลุ่มตัวอย่างได้เลือกใช้ค าที่ไม่ใช่ “前后(qiánhòu) ”อยู่ 4 ค า ได้แก่ “大概(dàgài) 

、 大约（dàyuē）、前后(qiánhòu) และ 差不多(chàbùduō)”จ านวน 8 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 16.00 ของกลุ่ม
ตัวอย่าง ใช้“大约（dàyuē）”จ านวน 23 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 46.00 ของกลุ่มตัวอย่าง ใช้“大概(dàgài)”จ านวน 13 
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 26.00 ของกลุ่มตัวอย่าง ใช้“差不多(chàbùduō)”จ านวน 6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 12.00 ของกลุ่มตัวอย่าง  
สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้  

① ลักษณะการผิดพลาดในการใช้ค ากริยาวิเศษณ์ “前后(qiánhòu) ” กับ “左右(zuǒyòu) ”   

ตัวอย่างที่ 5 *到了劳动节左右，樱桃树上结满了果实。 
 ประโยคข้างต้นตามหลักไวยากรณ์ควรเลือกใช้“前后(qiánhòu)”เพราะว่า “前后(qiánhòu)”จะวางไว้หลัง

ค านามเสมอ และต้องใช้กับจุดเวลาเท่านั้น เช่น 十点前后, 四月前后,春节前后。 เป็นต้น ไม่สามารถตอบ “左右

(zuǒyòu)”แทนได้ เพราะว่าถึงแม้ว่า “左右(zuǒyòu)”จะวางไว้หลังค านามเหมือนกัน แต่ต้องใช้กับตัวเลขประมาณการ
เท่านั้น เช่น “四个小时左右,六个月左右,五十岁左右,身高 1.80 米左右。” เป็นต้น 

②  ลักษณะการผิดพลาดในการใช้ค ากริยาวิเศษณ์ “前后(qiánhòu) ” กับ “大约（dàyuē）”   

ตัวอย่างที่ 6 *到了劳动节大约，樱桃树上结满了果实。 

 ประโยคข้างต้นตามหลักไวยากรณ์ควรเลือกใช้ “前后(qiánhòu)”เพราะว่า“前后(qiánhòu)”จะวางไว้หลัง
ค านามเสมอ และต้องใช้กับจุดเวลาเท่านั้น เช่น “十点前后, 四月前后,春节前后。” เป็นต้น ไม่สามารถใช้ค าว่า“大

约（dàyuē）”ได้ เพราะว่า“大约（dàyuē）”คือค ากริยาวิเศษณ์ต้องอยู่หน้าค ากริยาเท่านั้น 
③ ลักษณะการผิดพลาดในการใช้ค ากริยาวิเศษณ์ “前后(qiánhòu) ” กับ “大概(dàgài)”   

ตัวอย่างที่ 7 * A：你昨天几点睡觉？ 

                  B：我昨天晚上十一点大概睡觉。 

 ประโยคข้างต้นตามหลักไวยากรณ์ควรเลือกใช้ “前后(qiánhòu)”เพราะว่า“前后(qiánhòu)”จะวางไว้หลัง
ค านามเสมอ และต้องใช้กับจุดเวลาเท่านั้น เช่น “十点前后, 四月前后,春节前后。”เป็นต้น ไม่สามารถใช้ค าว่า“大

概(dàgài)”แทนได้ เพราะค าว่า“大概(dàgài)”คือค ากริยาวิเศษณ์ต้องอยู่หน้าค ากริยาเท่านั้น 
④ ลักษณะการผิดพลาดในการใช้ค ากริยาวิเศษณ์ “前后(qiánhòu) ”กับ“差不多(chàbùduō)”   

ตัวอย่างที่ 8 *学生：老师的课程什么时候考试？ 

            老师：老师的课程是五月差不多考试。 
 ประโยคข้างต้นตามหลักไวยากรณ์ควรเลือกใช้ “前后(qiánhòu)”เพราะว่า“前后(qiánhòu)”จะวางไว้หลัง

ค านามเสมอ และต้องใช้กับจุดเวลาเท่านั้น เช่น “十点前后,四月前后,春节前后。” เป็นต้น ไม่สามารถตอบ“差不

多(chàbùduō)”ได้ เพราะว่า “差不多(chàbùduō)”คือค ากริยาวิเศษณ์ต้องอยู่หน้าค ากริยาเท่านั้น 
3) ลักษณะการผิดพลาดในการใช้ค ากริยาวิเศษณ์ “大约（dàyuē）”   

         ผลส ารวจพบว่ากลุ่มตัวอย่างได้เลือกใช้ค ากริยาวิเศษณ์ที่ไม่ใช่ “大约（dàyuē）”อยู่ 3 ค า ได้แก่ “左

右(zuǒyòu)、前后(qiánhòu)และ 差不多(chàbùduō)”ซึ่ ง เป็นการเลือกใช้ที่ผิด โดยใช้“左右(zuǒyòu)”

จ านวน 18 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 64.29 ของกลุ่มตัวอย่าง ใช้“前后(qiánhòu)”จ านวน 7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของกลุ่ม
ตัวอย่าง ใช้“差不多(chàbùduō)”จ านวน 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 10.71 ของกลุ่มตัวอย่าง  สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้  
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①  ลักษณะการผิดพลาดในการใช้ค ากริยาวิเศษณ์ “大约（dàyuē）”กับ “左右(zuǒyòu) ”   
ตัวอย่างที่ 9 *昨天参加宴会的左右有一百多人。 

 ประโยคข้างต้นตามหลักไวยากรณ์ควรเลือกใช้ “大约（dàyuē）”เพราะว่า “大约（dàyuē）”คือค ากริยา
วิเศษณ์ต้องอยู่หน้าค ากริยาเท่านั้น ไม่สามารถใช้“左右(zuǒyòu)”ได้ เพราะว่า “左右(zuǒyòu)”จะวางไว้หลังค านาม 
เช่น “四个小时左右,六个月左右,五十岁左右,身高 1.80 米左右。”เป็นต้น 

②  ลักษณะการผิดพลาดในการใช้ค ากริยาวิเศษณ์ “大约（dàyuē）”กับ “前后(qiánhòu)” 
ตัวอย่างที่ 10 *A：他什么时候能回来？ 

                 B：前后下个星期能回来。 

 ประโยคข้างต้นตามหลักไวยากรณ์ควรเลือกใช้ “大约（dàyuē）”เพราะว่า “大约（dàyuē）”สามารถใช้ในบริบท
ที่ใช้ขยายจ านวนที่ไม่ระบุแน่ชัดและสามารถวางหน้าตัวเลขได้ ไม่สามารถตอบ “前后(qiánhòu)” ได้ เพราะว่า “前后

(qiánhòu)”จะวางไว้หลังค านามเสมอ และต้องใช้กับจุดเวลาเท่านั้น เช่น “ 十点前后, 四月前后,春节前后。” เป็นต้น 
③  ลักษณะการผิดพลาดในการใช้ค ากริยาวิเศษณ์ “大约（dàyuē）”กับ “差不多(chàbùduō)”   

ตัวอย่างที่ 11 *你说这件皮大衣差不多得多少钱？ 

 ประโยคข้างต้นตามหลักไวยากรณ์ควรเลือกใช้ “大约（dàyuē）”เพราะว่า “大约（dàyuē）”สามารถใช้ใน
การคาดการณ์จ านวนหรือปริมาณได้ จากประโยคสามารถแปลได้ว่าคุณพูดว่า เสื้อหนังตัวนี้ราคาประมาณเท่าไร ซึ่งผู้ถามก าลัง
คาดการณ์จ านวนเงินว่าเสื้อหนังตัวนี้ราคาประมาณเท่าไร ดังนี้ตัวอย่างนี้จึงตอบ“大约（dàyuē）”ไม่สามารถตอบ “差不

多(chàbùduō)”ได้ เพราะว่า “差不多(chàbùduō)”ไม่มีกฎเกณฑ์นี ้
 4) ลักษณะการผิดพลาดในการใช้ค ากริยาวิเศษณ์ “大概(dàgài)” 

         ผลส ารวจพบว่ากลุ่มตัวอย่างได้เลือกใช้ค ากริยาวิเศษณ์ที่ไม่ใช่ “大概(dàgài)”อยู่ 4 ค า ได้แก่ “左右(zu

ǒyòu)、前后(qiánhòu)、大约（dàyuē）、“差不多(chàbùduō)”ซึ่งเป็นการเลือกใช้ที่ผิด โดยใช้“左右(zuǒ

yòu)” จ านวน 38 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 35.19 ของกลุ่มตัวอย่าง ใช้“前后(qiánhòu)”จ านวน 21 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 19.44 
ของกลุ่มตัวอย่าง ใช้“大约（dàyuē）”จ านวน 17 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 15.74 ของกลุ่มตัวอย่าง ใช้“差不多(chàbùduō)”

จ านวน 32 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 29.63 ของกลุ่มตัวอย่าง สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้  
① ลักษณะการผิดพลาดในการใช้ค ากริยาวิเศษณ์ “大概(dàgài)”กับ “左右(zuǒyòu)” 

ตัวอย่างที่ 12 *这件事儿我只知道个左右。 
 ประโยคข้างต้นตามหลักไวยากรณ์ควรเลือกใช้ “大概(dàgài)”เพราะว่า “大概(dàgài)”นอกจากสามารถ

เป็นค ากริยาวิเศษณ์แล้ว ยังสามารถเป็นค านามได้อีกด้วย จากประโยคข้างต้นควรเติมค านาม เพราะว่าหลัง 个 จะเป็นค านามเสมอ 
ไม่สามารถตอบ “左右(zuǒyòu) ”ได้ เพราะว่า “左右(zuǒyòu)”จะวางไว้หลังค านาม เช่น “四个小时左右,

六个月左右,五十岁左右,身高 1.80 米左右。” เป็นต้น 
②  ลักษณะการผิดพลาดในการใช้ค ากริยาวิเศษณ์ “大概(dàgài)”กับ “前后(qiánhòu)” 

ตัวอย่างที่ 13 *A：我忘带表了，现在几点了？ 

                 B：我也没带，前后六点多了吧。 

 ประโยคข้างต้นตามหลักไวยากรณ์ควรเลือกใช้ “大概(dàgài)”เพราะว่า “大概(dàgài)”สามารถใช้ในบริบททีใ่ช้
ขยายจ านวนที่ไม่ระบุแน่ชัดและสามารถวางหน้าตัวเลขได้ ไม่สามารถตอบ “前后(qiánhòu)”ได้ เพราะว่า “前后(qiánhòu)”

จะวางไว้หลังค านามเสมอ และต้องใช้กับจุดเวลาเท่านั้น เช่น “十点前后, 四月前后,春节前后。”เป็นต้น 
③  ลักษณะการผิดพลาดในการใช้ค ากริยาวิเศษณ์ “大概(dàgài)”กับ “大约（dàyuē）” 

ตัวอย่างที่ 14 *请你把这个学校大约的情况给我介绍一下。 
 ประโยคข้างต้นตามหลักไวยากรณ์ควรเลือกใช้ “大概(dàgài)”เพราะว่า “大概(dàgài)”นอกจากสามารถ

เป็นค ากริยาวิเศษณ์แล้ว ยังสามารถเป็นค านามได้อีกด้วย  
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④  ลักษณะการผิดพลาดในการใช้ค ากริยาวิเศษณ์ “大概(dàgài)”กับ “差不多(chàbùduō)” 

ตัวอย่างที่ 15  *昨天参加宴会的差不多有一百多人。 
 ประโยคข้างต้นตามหลักไวยากรณ์ควรเลือกใช้ “大概(dàgài)”เพราะว่า “大概(dàgài)”เป็นค ากริยาวิเศษณ์

จะอยู่หน้าค ากริยา จากประโยคค ากริยาคือค าว่า 有 ไม่สามารถตอบ “差不多(chàbùduō)”ได้ เพราะว่า ถ้าตอบ“差不

多(chàbùduō)”รูปแบบของประโยคจะเปลี่ยนไป คือ “昨天参加宴会的人，差不多一百多人。” 

5) ลักษณะการผิดพลาดในการใช้ค ากริยาวิเศษณ์ “差不多(chàbùduō)” 
        ผลส ารวจพบว่ากลุ่มตัวอย่างได้เลือกใช้ค ากริยาวิเศษณ์ที่ไม่ใช่ “差不多(chàbùduō)”อยู่ 4 ค า ได้แก่ “左

右(zuǒyòu)、前后(qiánhòu)、大约（dàyuē）และ 大概(dàgài)”ซึ่งเป็นการเลือกใช้ที่ผิด โดยใช้“左右(zu

ǒyòu)”จ านวน 7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 20.59 ของกลุ่มตัวอย่าง ใช้“前后(qiánhòu)”จ านวน 9 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 26.47 
ของกลุ่มตัวอย่าง ใช้“大约（dàyuē）”จ านวน 7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 20.59 ของกลุ่มตัวอย่าง ใช้“大概” จ านวน 11 ครั้ง 
คิดเป็นร้อยละ 32.35 ของกลุ่มตัวอย่าง    สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้ 

①  ลักษณะการผิดพลาดในการใช้ค ากริยาวิเศษณ์ “差不多(chàbùduō)”กับ “左右(zuǒyòu)” 

ตัวอย่างที่ 16 *菜左右做好了。 

 ประโยคข้างต้นตามหลักไวยากรณ์ควรเลือกใช้ “差不多(chàbùduō)”เพราะว่า “差不多(chàbùduō)”

นอกจากจะมีความหมายว่า ประมาณแล้ว ยังมีความหมายอื่นๆอีกมากมาย เช่น ใกล้จะ เกือบจะ เป็นต้น จากประโยคข้างต้น
สามารถแปลได้ว่า กับข้าวใกล้จะท าเสร็จแล้ว ดังนั้นประโยคนี้ควรตอบ“差不多(chàbùduō)” ไม่สามารถตอบ “左右(zu

ǒyòu) ”ได้ เพราะว่า “左右(zuǒyòu) ”มีความหมายว่าประมาณเพียงอย่างเดียวและจะวางไว้หลังค านาม เช่น “ 四个

小时左右,六个月左右,五十岁左右,身高 1.80 米左右。” เป็นต้น 
②  ลักษณะการผิดพลาดในการใช้ค ากริยาวิเศษณ์ “差不多(chàbùduō)”กับ “前后(qiánhòu)” 

ตัวอย่างที1่7  A：你快点吃饭，现在早上七点五十九分了，快要上课了。 

            *B：好的，我前后吃完了。 
ประโยคข้างต้นตามหลักไวยากรณ์ควรเลือกใช้ “差不多(chàbùduō)”เพราะว่า “差不多(chàbùduō)”

นอกจากจะมีความหมายว่า ประมาณแล้ว ยังมีความหมายอื่นๆอีกมากมาย เช่น ใกล้จะ เกือบจะ เป็นต้น จากประโยคข้างต้น
สามารถแปลได้ว่า A พูดว่า คุณกินข้าวเร็วๆหน่อย ตอนนี้ 7 โมง 59 นาทีแล้ว ใกล้จะเข้าเรียนแล้ว B ตอบกลับไปว่า โอเค ฉันใกล้จะ
กินเสร็จแล้ว ดังนั้นประโยคนี้ควรตอบ“差不多(chàbùduō)”ไม่สามารถตอบ “前后(qiánhòu)”ได้ เพราะว่า  
“前后(qiánhòu)”มีความหมายว่าประมาณเพียงอย่างเดียวและจะวางไว้หลังค านาม เช่น “十点前后, 四月前后,春

节前后。” เป็นต้น 
③  ลักษณะการผิดพลาดในการใช้ค ากริยาวิเศษณ์ “差不多(chàbùduō)”กับ “大约（dàyuē）” 

ตัวอย่างที่ 18 *你大约猜对了。 

ประโยคข้างต้นตามหลักไวยากรณ์ควรเลือกใช้ “差不多(chàbùduō)”เพราะว่า “差不多(chàbùduō)”

นอกจากจะมีความหมายว่า ประมาณแล้ว ยังมีความหมายอื่นๆ อีกมากมาย เช่น ใกล้จะ เกือบจะ เป็นต้น จากประโยคข้างต้น
สามารถแปลได้ว่า คุณเกือบจะทายถูกแล้ว ดังนั้นประโยคนี้ควรตอบ“差不多(chàbùduō)”ไม่สามารถตอบ “大约 

（dàyuē）”ได้ เพราะว่า “大约（dàyuē）”มีความหมายว่า ประมาณ ถ้าตอบ“大约（dàyuē）” จะแปลว่า  
คุณประมาณทายถูกแล้ว จากการแปลประโยคดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ความหมายที่แปลแล้วจะมีลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับบริบทและ
ไม่ถูกต้องตามรูปประโยค 

④  ลักษณะการผิดพลาดในการใช้ค ากริยาวิเศษณ์ “差不多(chàbùduō)”กับ “大概(dàgài)” 

ตัวอย่างที่ 19 *你大概猜对了。 
ประโยคข้างต้นตามหลักไวยากรณ์ควรเลือกใช้ “差不多(chàbùduō)”เพราะว่า “差不多(chàbùduō)”

นอกจากจะมีความหมายว่า ประมาณแล้ว ยังมีความหมายอื่นๆอีกมากมาย เช่น ใกล้จะ เกือบจะ เป็นต้น จากประโยคข้างต้น
สามารถแปลได้ว่า คุณเกือบจะทายถูกแล้ว ดังนั้นประโยคนี้ควรตอบ“差不多(chàbùduō)”ไม่สามารถตอบ “大概

(dàgài)”ได้ เพราะว่า “大概(dàgài)”มีความหมายว่า “ประมาณ” ถ้าใช้ค าว่า “大概(dàgài)”มาแทนที่  
เมื่อแปลเป็นภาษาไทยจะได้ความหมายที่ไม่สอดคล้องกับประโยค คือ “คุณประมาณทายถูกแล้ว” จากการแปลประโยคดังกล่าวจะ
เห็นได้ว่า ความหมายที่แปลแล้วจะมีลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับบริบทและไม่ถูกต้องตามรูปประโยค  
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 2. การเปรียบเทียบความหมายของค ากริยาวิเศษณ์แสดงน  าเสียง 语气副词(Yǔqì fùcí) 

 2.1 ความหมายของค ากริยาวิเศษณ์แสดงน  าเสียง 语气副词(Yǔqì fùcí)ในภาษาไทย 
ขอบเขตทางความหมายของค ำกริยำวิเศษณ์แสดงน ้ำเสียง语气副词(Yǔqì fùcí)ในภาษาไทย สามารถสรุป

ได้ดังนี้ ความหมายของค ำกริยำวิเศษณ์แสดงน ้ ำเสียง语气副词(Yǔqì fùcí)ในภำษำจีน เมื่อน ามาเปรียบเทียบในภาษาไทย
สามารถมีความหมายถึง 4 ความหมาย คือ ค าว่า “โดยประมาณ”,“ประมาณ”,“ราวๆ”และ“เกือบ” 

2.2 ความหมายของค ากริยาวิเศษณ์แสดงน  าเสียง 语气副词(Yǔqì fùcí)ในภาษาจีน 
1) ความหมายของค ากริยาวิเศษณ์แสดงน  าเสียง 语气副词(Yǔqì fùcí) 

    ขอบเขตทางความหมายของค ากริยาวิเศษณ์แสดงน้ าเสียง 语气副词(Yǔqì fùcí)ในภาษาจีน สามารถ
สรุปได้ดังนี้ความหมายของค ากริยาวิเศษณ์แสดงน้ าเสียง 语气副词(Yǔqì fùcí) ในภาษาไทย เมื่อน ามาเปรียบเทียบใน
ภาษาจีนสามารถมีความหมายถึง 2 ความหมาย คือ ค าว่า “大概(dàgài)และ大约（dàyuē）” 

2) ลักษณะการใช้ค ากริยาวิเศษณ์แสดงน  าเสียง 语气副词(Yǔqì fùcí) ที่มีความหมายเชิง “ประมาณ” 
ที่ถูกต้อง 

① ลักษณะการใช้ 左右(zuǒyòu)ที่ถูกต้อง 
左右(zuǒyòu)สามารถใช้บอกตัวเลขประมาณการได้ โดยบอกได้ทั้งระยะเวลา (กี่ชั่วโมง ,กี่เดือน,กี่ปี) และจุดเวลา 

(กี่โมง) แต่จุดเวลาที่ว่าต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น ไม่สามารถเป็นค านาม เช่น ชื่อวันส าคัญหรือชื่อเทศกาล เป็นต้น และยังสามารถใช้บอก
อายุ ความยาว ความสูง และน้ าหนักได้ 

ใช้บอกเวลา 
จุดเวลา (ตัวเลข) : 十点左右 

ระยะเวลา : 三个小时左右/三十分钟左右/六个月左右 
ใช้บอกอายุ ความยาว ความสูง และน้ าหนัก 

อายุ : 五十岁左右 

ความยาว : 长三米左右 

ความสูง : 身高一点八米左右 

น้ าหนัก : 体重六十公斤左右 

② ลักษณะการใช้ “前后(qiánhòu)”ที่ถูกต้อง 
“前后(qiánhòu)”สามารถใช้บอกชื่อวันส าคัญ ชื่อเทศกาล จุดเวลา (กี่โมง) เท่านั้น ไม่สามารถบอกระยะเวลา 

อายุ ความยาว ความสูง และน้ าหนักได้  
จุดเวลา (ตัวเลข) : 十点前后 

จุดเวลา (ค านาม) : 五月前后/春节前后/毕业前后 

③ ลักษณะการใช้ “大概(dàgài)、大约（dàyuē）และ 差不多 (chàbùduō)”ท่ีถูกต้อง 
ค าว่า “大概(dàgài)、大约（dàyuē）และ差不多 (chàbùduō)”สามค านี้เป็นค ากริยาวิเศษณ์ (副词) 

ทั้ ง หมด  แต่  “大概(dàgài)”สามารถ เป็ นค าน าม ได้  “大概(dàgài)”และ  “大约（dàyuē）”แปลว่ า 
“โดยประมาณ”,“ประมาณ”,“ราวๆ” และ “เกือบ”  “大概(dàgài)”ถ้าเป็นค านามแปลว่า “คร่าวๆ” ส่วน “差不多 

(chàbùduō)”แปลว่า “ประมาณ”,“เกือบจะ” และ “ใกล้จะ”   
ข้อแตกต่างระหว่าง“大概(dàgài)”และ “大约（dàyuē）” 

“大概(dàgài)”เป็นได้ทั้งค ากริยาวิเศษณ์และค านาม ส่วน “大约（dàyuē）”เป็นค ากริยาวิเศษณ์ได้อย่างเดียว “大概

(dàgài)”สามารถเป็นบทเสริมกริยาและบทขยายนามได้ “大约（dàyuē）”ไม่สามารถเป็นบทเสริมกริยาและบทขยายนามได้ 
 “差不多 (chàbùduō)”สามารถใช้ได้หลายสถานการณ์ 
1. “差不多 (chàbùduō)”สามารถแปลว่า ประมาณและราวๆได้ 
เช่น 这家公司差不多有五十个职员。บริษัทแห่งนี้มีพนักงานประมาณ 50 คน 
2. “差不多 (chàbùduō)”สามารถแปลว่า เกือบจะและใกล้จะได้ 
เช่น 菜差不多做好了。กับข้าวเกือบจะท าเสร็จแล้ว 
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2.3 การเปรียบเทียบความหมายของค ากริยาวิเศษณ์แสดงน  าเสียง 语气副词(Yǔqì fùcí)ในภาษาไทยและ
ภาษาจีน 

ขอบเขตทางความหมายของค ากริยาวิเศษณ์แสดงน้ าเสียง 语气副词(Yǔqì fùcí)ในภาษาไทยและจีน สามารถ
สรุปได้ดังนี้ ความหมายของค ากริยาวิเศษณ์แสดงน้ าเสียง 语气副词(Yǔqì fùcí)ในภาษาจีน เมื่อน ามาเปรียบเทียบใน
ภาษาไทยสามารถมีความหมายถึง 4 ความหมาย คือ ค าว่า“โดยประมาณ”,“ประมาณ”,“ราวๆ” และ “เกือบ” เมื่อน ามา
เปรียบเทียบในภาษาจีนสามารถมีความหมายถึง 2 ความหมาย คือ ค าว่า “大概(dàgài)”และ“大约（dàyuē）” 
ซึ่งเป็นรูปแบบความหมายแบบ 一对多 จึงมักส่งผลกระทบกับการใช้ภาษาต่างประเทศที่ผิดพลาด 

① ลักษณะการใช้ “左右(zuǒyòu)” ที่ถูกต้อง 
       “左右(zuǒyòu)” สามารถใช้บอกตัวเลขประมาณการได้ โดยบอกได้ทั้งระยะเวลา (กี่ชั่วโมง ,กี่ เดือน,กี่ปี)  

และจุดเวลา (กี่โมง) แต่จุดเวลาที่ว่าต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น ไม่สามารถเป็นค านาม เช่น ชื่อวันส าคัญหรือชื่อเทศกาล เป็นต้น  
และยังสามารถใช้บอกอายุ ความยาว ความสูง และน้ าหนักได้ 
     ใช้บอกเวลา 
จุดเวลา (ตัวเลข) : 十点左右 
ระยะเวลา : 三个小时左右/三十分钟左右/六个月左右 
     ใช้บอกอายุ ความยาว ความสูง และน้ าหนัก 
อายุ : 五十岁左右 
ความยาว : 长三米左右 

ความสูง : 身高一点八米左右 

น้ าหนัก : 体重六十公斤左右 

② ลักษณะการใช้ “前后(qiánhòu)” ที่ถูกต้อง 
“前后(qiánhòu)”สามารถใช้บอกชื่อวันส าคัญ ชื่อเทศกาล จุดเวลา (กี่โมง) เท่านั้น ไม่สามารถบอกระยะเวลา 

อายุ ความยาว ความสูง และน้ าหนักได้  
จุดเวลา (ตัวเลข) : 十点前后 

จุดเวลา (ค านาม) : 五月前后/春节前后/毕业前后 

③ ลักษณะการใช้ “大概(dàgài)”, “大约（dàyuē）” และ “差不多(chàbùduō)” ท่ีถูกต้อง 
 ค าว่า “大概(dàgài)”, “大约（dàyuē）” และ “差不多(chàbùduō)” สามค านี้เป็นค ากริยา

วิเศษณ์ ทั้งหมด แต่ “大概(dàgài)”สามารถเป็นค านามได้ “大概(dàgài)”และ “大约（dàyuē）”แปลว่า
โดยประมาณ ประมาณ ราวๆและเกือบ “大概(dàgài)”ถ้าเป็นค านามแปลว่าคร่าวๆ ส่วน “差不多(chàbùduō)”

แปลว่าประมาณ เกือบจะ และใกล้จะ  
ข้อแตกต่างระหว่าง“大概(dàgài)”กับ “大约（dàyuē）” 

“大约（dàyuē）”เป็นได้ทั้งค ากริยาวิเศษณ์และค านาม ส่วน “大约（dàyuē）”เป็นค ากริยาวิเศษณ์ได้อย่าง
เดียว “大概(dàgài)”สามารถเป็นบทเสริมกริยาและบทขยายนามได้ “大约（dàyuē）”ไม่สามารถเป็นบทเสริมกริยา
และบทขยายนามได้ 
 “差不多(chàbùduō)”สามารถใช้ได้หลายสถานการณ ์
 1. “差不多(chàbùduō)”สามารถแปลว่า ประมาณและราวๆได้ เช่น 这家公司差不多有五十个职员。

บริษัทแห่งนี้มีพนักงานประมาณ 50 คน 
 2. “差不多(chàbùduō)”สามารถแปลว่า เกือบจะและใกล้จะได้ เช่น 菜差不多做好了。กับข้าวเกือบจะท า
เสร็จแล้ว 
 

สรุปผลการวิจัย 
จากการที่ผู้วิจัยได้ท าวิจัยเรื่อง“การวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อผิดพลาดในการใช้ค าภาษาจีนที่มีความหมายตรงกับค าว่า 

“ประมาณ”ในภาษาไทย กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี” โดยวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการใช้ค าในภาษาจีนที่มีความหมาย
ตรงกับค าว่าประมาณในภาษาไทยค าว่า “大概(dàgài)、左右(zuǒyòu)、前后(qiánhòu) 、大约（dàyuē）
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และ差不多 (chàbùduō)”จากการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดดังกล่าวพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการใช้“大概(dàgài)、左右(zuǒ

yòu)、前后(qiánhòu) 、大约（dàyuē）และ差不多 (chàbùduō)”ผิดต าแหน่งเป็นจ านวนมาก ดังตัวอย่างเช่น 
ตัวอย่าง  A： 你猜猜我今年几岁？ 
     *B： 我猜猜你今年三十岁大约。 
ประโยคข้างต้นตามหลักไวยากรณ์ควรเลือกใช้“左右(zuǒyòu)”เพราะว่า“左右(zuǒyòu)”จะวางไว้หลัง

ค านามเสมอ ไม่สามารถตอบ“大约（dàyuē）”ได้ เพราะว่า “大约（dàyuē）”คือค ากริยาวิเศษณ์ต้องอยู่หน้า
ค ากริยาเท่านั้น ซ่ึงความผิดพลาดดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของดารณี มณีลาภ[6] คือ ความผิดพลาดการวางต าแหน่งค าไว้ว่า 
ความผิดพลาดโดยการวางค านาม หมายถึง นิสิตมีความผิดพลาดโดยการวางค านามในประโยค เช่น “我上课八点半。”

นักศึกษามีความผิดพลาดโดยการวางค านาม “八点半” ในประโยค จากประโยคข้างต้นแสดงให้เห็นว่านิสิตมีการน าเอา
ไวยากรณ์ในภาษาแม่มาใช้ในไวยากรณ์ภาษาจีน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจุฬาลักษณ์ โพธิ์พา [7] และทิฆัมพร ออมสิน [8] แสดง
ให้เห็นว่าภาษาแม่มีอิทธิพลต่อข้อผิดพลาดประเภทนี้ ดังนั้นการเรียนการสอนควรให้ความส าคัญกับประเภทของค าโดยเฉพาะค าพ้อง
ความหมายให้มากยิ่งขึ้น และเรียนรู้หลักไวยากรณ์ภาษาจีนกลางซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศุภชัย แจ้งใจ  [9] ที่กล่าวว่า  
การอธิบายความแตกต่างของค าพ้องความท าได้โดยการประยุกต์ใช้วิธีวิเคราะห์ต่างๆ ส่งผลให้ ผู้เรียนสามารถเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้เรียนสามารถใช้ค าศัพท์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในที่สุดและหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้นได้ 

จากการที่ผู้วิจัยได้น าแบบทดสอบเรื่องการใช้ค าในภาษาจีนที่มีความหมายตรงกับค าว่าประมาณในภาษาไทยให้นักศึกษาชั้นปี
ที่ 3 สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 1/2563 จ านวน 22 คนท า พบว่ามีกลุ่มตัวอย่างที่สอบผ่าน HSK 
ระดับ 2 ระดับ 3 และระดับ 4 ท าแบบทดสอบที่แจกให้ไปผิดเป็นจ านวนมาก ซึ่งสาเหตุของการผิดพลาดคือ ค าศัพท์ส่วนใหญ่จะ
ปรากฏอยู่ในการสอบวัดระดับภาษาจีนระดับ 4 (HSK4) เช่นค าว่า“大概(dàgài)”และ“大约（dàyuē）”จึงท าให้กลุ่ม
ตัวอย่างที่ผ่านการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนระดับ 2 (HSK2) และระดับ 3 (HSK3) อาจจะไม่รู้ว่าความหมายและการใช้ของค าว่า
“大概(dàgài)”และ “大约（dàyuē）”จึงส่งผลท าให้เลือกใช้ค าผิด ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าความรู้ด้านการสอบวัด
ระดับภาษาจีน (HSK) มีผลต่อการใช้ค ากริยาวิเศษณ์ในภาษาจีนที่มีความหมายเชิง “ประมาณ”  

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าผลการวิจัยไปใช้งาน  

1.1 อาจารย์ผู้สอนสามารถศึกษาสภาพ และปัญหา รวมถึงแนวทางแก้ไขปัญหาที่ค้นพบในการวิจัยนี้ไปปรับใช้ 
เพื่อพัฒนาด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น 

1.2 สถานศึกษาสามารถศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อน ามาปรับใช้กับกระบวนการส่งเสริมการเรียน 
การสอนด้านไวยากรณ์ภาษาจีน เพื่อพัฒนาทั้งทางด้านผู้เรียนและผู้สอนให้มีประสิทธิภาพ 

2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยตอ่ไป 
2.1 การเรียนการสอนไวยากรณ์ภาษาจีนที่ส าคัญและผู้เรียนชาวไทยนิยมใช้ยังมีอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจ  ดังนั้นผู้วิจัย

เล็งเห็นความส าคัญของการใช้กระบวนการวิจัยในการแสวงหาแนวทางการจัดการเรียนการสอนไวยากรณ์ภาษาจีน  ให้เหมาะสมกับ
สภาพของผู้เรียนชาวไทยต่อไป เพื่อลดปัญหาการใช้ไวยากรณ์ที่ผิดพลาดให้น้อยลง 

2.2 งานวิจัยครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างค่อนข้างจ ากัดอยู่ในระดับอุดมศึกษา ยังขาดการวิจัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
รวมถึงรูปแบบการศึกษาอื่นๆ ดังนั้นจึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะด าเนินการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในการศึกษาภาษาจีน
ส าหรับกลุ่มผู้สอนและผู้เรียนในการศึกษาระดับอื่นๆ 
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การศึกษาความสัมพันธข์องการรับรู้กฎหมายการบังคับหรือปล่อยอากาศยาน 
ซึ่งไม่มีนักบินที่น ้าหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม ก่อนท้าการบิน และระหว่างท้าการบิน 

ที่ส่งผลต่อแนวโน้มการปฏิบัติตามของผู้บังคับในประเทศไทย 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาเงื่อนไขกฎหมายการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ที่น้้าหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัมฯ 
(2) การรับรู้กฎหมายการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินที่น้้าหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัมฯ (3) เงื่อนไขการปฏิบัติตามของผู้บังคับใน
ประเทศไทย (4) ความสัมพันธ์การรับรู้กฎหมายการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ที่น้้าหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัมฯ ซึ่งจ้าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล และการรับรู้และเงื่อนไขกฎหมายการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินที่น้้าหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม ที่มีผลต่อแนวโน้ม
การปฏิบัติตามของผู้บังคับในประเทศไทย ข้อมูลจากประชากรที่ปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินในประเทศไทย 384 คน เก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าไคสแควร์ ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างรับรู้
เงื่อนไขกฎหมายอยู่ระดับมาก มีการรับรู้กฎหมายอยู่ระดับปานกลาง ด้านเงื่อนไขของการปฏิบัติตามอยู่ระดับมาก โดยปัจจัยส่วนบุคคลมี
ความสัมพันธ์กับการรับรู้กฎหมายการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ที่น้้าหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม โดยที่เงื่อนไขและการรับรู้กฎหมาย
การบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ที่น้้าหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม ไม่มีผลต่อแนวโน้มการปฏิบัติตามของผู้บังคับในประเทศไทย 
  
ค้าส้าคัญ : การรับรู้กฎหมาย การปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ผู้บังคับในประเทศไทย 
 

Abstract  
This research aimed to study (1) Legal conditions of enforcement or launching of Unmanned Aerial Vehicle weight 

less than 2 kg. (Drone) (2) Legal recognitions of Unmanned Aerial Vehicle weight less than 2 kg. (Drone) (3) Conditions of 
compliance of controllers in Thailand (4) Statistical Analysis of legal recognition of enforcement or launching of Unmanned 
Aerial Vehicle weight less than 2 kg. (Drone) influence on the compliance trend of the controllers in Thailand classified by 
personal factors of consumers. Sample was person who enforced or launched Unmanned Aerial Vehicle in Thailand for 
384 people by accidental sampling. Data were collected using questionnaires, analyzing data using statistics were 
frequency, percentage, average, standard deviation. Inferential statistics were Chi-Square Test Analysis. The result showed 
that: Overall, legal conditions were at high level, Overall, legal recognition were at medium level, Overall, condition of 
compliance was at high level. Statistical relationship with legal recognition of enforcement or launching of Unmanned 
Aerial Vehicle weight was less than 2 kg and Legal recognition and conditions of Unmanned Aerial Vehicle weight less than 
2 kg. (Drone) did not affect the compliance trend of controllers in Thailand. 

 
Keywords : Recognition Legal, Unmanned Aerial Vehicle: Weight Less Than 2 Kg, The Controllers In Thailand. 
 
 
 



Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 
12 (May - August)   109 – 118    (2022) Vol. 12, No. 2 110 

  

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 12 (ฉบับที่ 2)  พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2565 

บทน้า   
  อากาศยานไม่มีนักบิน หรือ โดรน (Drone) หรือ ยูเอวี (Unmanned Aerial Vehicles; UAVs) เป็นนวัตกรรมใหม่หรือ
เทคโนโลย ีมีการท้าหน้าที่ในการบังคับเครื่องบินแทนมนุษย์ ซึ่งบทบาทของโดรน หรือเรียกอีกอย่างว่า อากาศยานไร้คนขับได้เข้ามามี
อิทธิพลต่อรูปแบบการท้าธุรกิจในปัจจุบัน ซึ่งต่างจากอดีตที่โดรนถูกน้าไปใช้ในการทหารและภารกิจป้องกันประเทศเป็นหลัก ซึ่งโดรน
ยังมีความสามารถในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ภาพหรือข้อมูลนั้น ๆ เช่น วิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (Environmental 
impacts) ในบริเวณนั้น ๆ และยังวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ประโยชน์ของโดรนที่มีมากมาย ท้าให้
ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลกน้าโดรนมาใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ โดรนจัดเป็นเทคโนโลยีสุดล้้า แต่การออกกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับ
ใช้โดรน ในเรื่องของขนาดของตัวเครื่อง การบังคับการบิน ใบอนุญาตนักบิน การประกันภัยส่งผลถึงปัจจุบัน ในการที่บริษัท
ผู้ประกอบการหลายรายที่ต้องการจะทดสอบและน้าโดรนไปใช้กับธุรกิจ และใช้เล่นแบบส่วนตัว แต่ยังมีความกังวลในเรื่องของตัวบท
กฎหมาย ฉะนั้น กฎระเบียบข้อบังคับจะเป็นหนึ่งในกุญแจส้าคัญในการควบคุมดูแลโดรนที่จะถูกน้ามาใช้งานกับธุรกิจ  ใช้งานแบบ
ส่วนตัว และผลักดันให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ในอนาคตได้รวดเร็วยิ่งขึ้น” ในประเทศไทยโดรนถูกน้ามาใช้เฉพาะใน
หน่วยงานภาครัฐเพื่อการทหารและการป้องกันประเทศ และเริ่มมีการน้ามาใช้งานกับธุรกิจและแบบส่วนตัวมากขึ้น การที่หน่วยงาน
ภาครัฐออกกฎควบคุมการใช้งานโดรนถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ที่จะช่วยจัดระเบียบการใช้งานที่เหมาะสมของโดรนแต่ละประเภท รวมทั้ง
คุณสมบัติของผู้บังคับการบินและข้อบังคับการบิน ซึ่งน่าจะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุทางร่างกายและทรัพย์สิน ที่รบกวนความสงบสุข
ของบุคคลอื่น ข้อห้ามในด้านต่าง ๆ ที่จะสร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองรวมทั้งกับบุคคลอื่นได้ และท้าให้ตลาดโดรนในเมืองไทย
ขยายตัวได้อย่างรวดเร็วในอนาคต ผู้วิจัยต้องการศึกษาความสัมพันธ์ของการรับรู้กฎหมายการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มี
นักบินที่น้้าหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม ก่อนท้าการบิน และระหว่างท้าการบินที่ส่งผลต่อแนวโน้มการปฏิบัติตามของผู้บังคับประเทศไทย  
เพื่อจะได้ทราบว่ากลุ่มเป้าหมายมีการรับรู้กฎหมายการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ซึ่งมีการน้ากฎหมายมาใช้ปฏิบัติ
มากน้อยเพียงใด  ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อแนวทางการวางกลยุทธ์การบริหารระเบียบของการจัดการคมนาคม
ภายในประเทศ และทางด้านการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคและต่อผู้จ้าหน่ายที่สามารถปรับตัวได้ในการด้าเนิน
ธุรกิจเกี่ยวกับอากาศยานไร้คนขับ หรือไร้นักบิน ให้ประสบผลส้าเร็จได้  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการรับรู้หมายการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน  ที่น้้าหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม  

ที่มีผลต่อแนวโน้มการปฏิบัติตามของผู้บังคับในประเทศไทย 
2. เพื่อศึกษาการรับรู้กฎหมายการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ที่น้้าหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม ที่มีผลต่อแนวโน้ม

การปฏิบัติตามของผู้บังคับในประเทศไทย 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการศึกษาเรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ของการรับรู้กฎหมายการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินท่ีน้้าหนักไม่เกิน 
2 กิโลกรัม ก่อนท้าการบิน และระหว่างท้าการบิน ที่ส่งผลต่อแนวโน้มการปฏิบัติตามของผู้บังคับในประเทศไทย ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลและได้รวบรวมทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ตัวแปรต้น ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน 
และ อาชีพ ด้านการรับรู้ ประกอบด้วยข้อมูล การยอมรับ การจัดระเบียบ การตีความ การกระท้า และประเด็นเงื่อนไขกฎหมายการ
บังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินน้้าหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม ก่อนท้าการบิน และระหว่างท้าการบิน และตัวแปรตาม ได้แก่ 
เงื่อนไขของการปฏิบัติตามของผู้บังคับตามกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
สมมติฐานการวิจัย 
  1. การรับรู้กฎหมายของการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ที่น้้าหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม ที่มีผลต่อแนวโน้ม 
การปฏิบัติตามของผู้บังคับในประเทศไทย ซึ่งจ้าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคไม่มีความแตกต่างกัน 
 2. ในด้านการรับรู้และเงื่อนไขกฎหมายของการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน  ที่น้้าหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม  
มีผลต่อแนวโน้มการปฏิบัติตามของผู้บังคับในประเทศไทยไม่แตกต่างกัน 
 

วิธีด้าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ กลุ่มประชากรที่มีการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินในประเทศไทย ผู้วิจัยจึง
ใช้สูตรของ Cochran [1] โดยก้าหนดระดับค่า ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ได้กลุ่มตัวอย่าง
จ้านวน 384 คนด้วยวิธีการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental sampling)  
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 4 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วน
บุคคล ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบตรวจรายการ (Check list) ตอนที ่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับเงื่อนไขของการบังคับหรือปล่อยอากาศ
ยานซึ่งไม่มีนักบิน ที่น้้าหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม ที่มีผลต่อแนวโน้มการปฏิบัติตามของผู้บังคับในประเทศไทย [2] ตอนที่ 3 
แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ของการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ที่น้้าหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม ที่มีผลต่อแนวโน้มการ
ปฏิบัติตามของผู้บังคับในประเทศไทย และตอนที่ 4 แบบสอบถามเงื่อนไขของกระท้าในการปฏิบัติตามของผู้บังคับในประเทศไทย 
ลักษณะค้าถามของแบบสอบถามตอนที่ 2 ตอนที่ 3 และตอนที่ 4 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าของ Likert scale โดยมี 5 ระดับ 
การก้าหนดเกณฑ์เช่นนี้ยึดหลักว่า ให้ช่วงห่างหรือพิสัยของคะแนนทุกระดับเท่ากัน ซึ่งเมื่อก้าหนดน้้าหนักคะแนนระดับมากที่สุด มาก 
ปานกลาง น้อย และ น้อยที่สุด เป็น  5,  4,  3,  2 และ 1 ตามล้าดับ  พิสัยเป็น 5-1 = 4 เฉลี่ยแต่ละช่วงห่างกัน 4/5 = 0.8 
 3. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้ค่าความ
เที่ยงตรงตามเนื้อหา (IOC) อยู่ที่ 1.00 หลังจากนั้นน้าแบบสอบถามไปทดสอบกับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ้านวน 30 คน และ
น้าไปวิเคราะห์ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.86 
 4.สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์หาความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานโดยมีเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ย ใช้เกณฑ์ ดังนี้ (1) ค่าเฉลี่ย 4.21–5.00 หมายถึง มีระดับมากที่สุด (2) 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพ 
4. ระดับการศึกษา 
5. รายได้ต่อเดือน 
6. อาชีพ 

การรับรู้ 
1.ข้อมูล 
2.การยอมรับ 
3.การจัดระเบียบ 
4.การตีความ 
5.การกระท้า 

เงื่อนไขกฎหมาย 
การบังคับหรือ 

ปล่อยอากาศยาน 
ซึ่งไม่มีนักบิน 
น้้าหนักไมเ่กิน 

2 กิโลกรัม 
1.ก่อนท้าการบิน 
2.ระหว่างท้าการบิน 

เงื่อนไข 
ของการปฏิบัติตามของ

ผู้บังคับ 
ในประเทศไทย 

1. การกระตุ้นท้าให้เกิด
การปฏิบัติตาม 

2. การปฏิบัติตาม 
3. พฤติกรรมหลัง 

การปฏิบัติตาม 
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ค่าเฉลี่ย 3.41–4.20 หมายถึง มีระดับมาก (3) ค่าเฉลี่ย 2.61–3.40 หมายถึง มีระดับปานกลาง (4) ค่าเฉลี่ย 1.81–2.60 หมายถึง มี
ระดับน้อย และ (5) ค่าเฉลี่ย 1.00–1.80 หมายถึง มีระดับน้อยท่ีสุด 

4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 ผู้วิจัยใช้การทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบความสัมพันธ์
ความสัมพันธ์ของการรับรู้ของการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ที่น้้าหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม ที่มีผลต่อแนวโน้มการปฏิบัติ
ตามของผู้บังคับในประเทศไทยซ่ึงจ้าแนกตามปัจจัยส่วนของผู้บริโภค โดยใช้ค่าทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square Test)   
   

ขอบเขตการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ได้ก้าหนดขอบเขตการวิจัย ได้แก่ ขอบเขตด้านตัวแปร ตัวแปรต้น ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล เงื่อนไขของการ

ปฏิบัติตามของผู้บังคับในประเทศไทย และการรับรู้ มาประยุกต์ใช้ตัวแปรตามจากทฤษฎีปัจจัยการปฏิบัติตาม ในด้านของขอบเขต
ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มประชากรที่มีการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินใน
ประเทศไทย ด้านพื้นที่ในการศึกษา คือ ประเทศไทย ประกอบด้วย 77 จังหวัด แบ่งเป็น 6 ภูมิภาค และและขอบเขตด้านระยะเวลา 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้ระยะเวลา 6 เดือน  
  
การทบทวนวรรณกรรม 
 ในการศึกษาเรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ของการรับรู้กฎหมายการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินท่ีน้้าหนักไม่เกิน 
2 กิโลกรัม ก่อนท้าการบิน และระหว่างท้าการบิน ที่ส่งผลต่อแนวโน้มการปฏิบัติตามของผู้บังคับในประเทศไทย ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลและได้รวบรวมทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย การรับรู้ เงื่อนไขกฎหมายการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินน้้าหนักไม่
เกิน 2 กิโลกรัม ก่อนท้าการบินและหลังท้าการบิน [2] และแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยการรับรู้มาประยุกต์ใช้เป็นตัวแปรต้นในการศึกษาวิจัย 
และในส่วนของตัวแปรตามได้มีการประยุกต์แนวคิดปัจจัยการปฏิบัติตามดังมีรายละเอียดดังนี้   
  การรับรู้เป็นกระบวนการที่แสดงถึงความสลับซับซ้อนและธรรมชาติของการกระท้าตอบโต้ในการรับรู้ แบ่งกระบวนการย่อยได้
เป็น 5 ขั้นตอน  คือ  กระบวนการของการรับรู้เป็นการแสดงถึงความสลับซับซ้อนและธรรมชาติของการกระท้าตอบโต้ในการรับรู้  
แบ่งกระบวนการย่อยได้เป็น 5 ขั้นตอน [3] คือ ข้อมูล การที่บุคคลได้รับตีความและตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้น การรับรู้แบ่งได้เป็น 2 กิจกรรม 
คือ การรับข้อมูลและการแปลข้อมูลให้เป็นข้อความตามความเข้าใจ การรับรู้จะต้องค้านึงถึงความรู้ความเข้าใจในข้อมูลข่าวสาร  
ความสนใจและประสบการณ์จึงสามารถท้าให้แปลความถูกต้อง การยอมรับเป็นพฤติกรรมที่แสดงความพร้อมของบุคคลที่จะตอบสนอง 
(Readiness to Respond) หรือแนวโน้มที่จะแสดงออก (Tendency to Act) ต่อเป้าหมายของทัศนคติที่มีการประมวลความรู้  และ
ประเมินค่าความรู้สึกต่อสิ่งนั้นแล้ว โดยพฤติกรรม จะแสดงออกได้สองลักษณะ ได้แก่ การยอมรับ สนับสนุน เข้าใกล้ ช่วยเหลือ ส่งเสริม 
และพฤติกรรมทางลบ ได้แก่ การท้าลาย ขัดขืน ต่อสู้ ถอยหนี ฯลฯ การจัดระเบียบ เมื่อบุคคลได้คัดเลือกรับรู้สิ่งเร้าในสภาพแวดล้อม
ภายนอกแล้ว ก็จะเกิดการจัดระเบียบของการเรียนรู้ (Perceptual Organization) ทั้งนี้เพื่อจะเป็นการปูทางให้ขั้นตอนที่จะเกิดขึ้นต่อไป 
แม้บุคคลแต่ละคนจะมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว อันท้าให้เขาแตกต่างไปจากบุคคลอื่นอย่างมากก็ตามแต่ก็มีปัจจัยหลายประการที่มีอิทธิพล
ต่อตัวการจัดระเบียบของการรับรู้ในสิ่งเร้าของบุคคลโดยทั่วไปปัจจัยเหล่านั้นได้แก่ความคล้ายคลึงกัน (Similarity) เช่น ความคล้ายคลึง
กันในเรื่องสี ขนาด หรือลักษณะอื่นๆ ที่ท้าให้เห็นความแตกต่างทางกายภาพ นอกจากนั้นระยะใกล้ไกล(Proximity in Space)  
ความเร็วช้า (Proximity in Time) ของสิ่งเร้าหรือสิ่งที่ถูกรับรู้ก็มีอิทธิพลต่อการจัดระเบียบของการรับรู้ด้วยเช่นกัน นั่นก็คือสิ่งที่อยู่อยู่
ใกล้ๆ กัน หรือเคลื่อนไหวด้วยความเร็วช้าพอๆ กัน จะถูกรับรู้ว่าอยู่ในกลุ่มเดียวกัน และการตีความ (Interpretation) ขั้นตอนการตีความ 
(Interpretation) นี้ เป็นขั้นตอนของการตีความในสิ่งเร้าท่ีรับเข้ามาในตัวบุคคลและได้จัดระเบียบไว้แล้ว การตีความนี้ถือเป็นขั้นตอนที่
ส้าคัญที่สุดในบรรดาขั้นตอนทั้งหลาย และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตีความ ก็คือ ลักษณะของสิ่งเร้าและลักษณะส่วนตัวของบุคคลผู้นั้นดัง
จะกล่าวต่อไป นอกจากนั้นยังมีปัจจัยอื่นที่มีอิทธิพลต่อการตีความ ได้แก่ Stereotype และ Halo Effect เป็นตน้ 
 กฎหมายการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินน้้าหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม โดยส้านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศ
ไทย ให้รายละเอียดข้อกฎหมายการใช้โดรนในไทยตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและเงื่อนไขในการ
บังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก พ.ศ. 2558 [2] ก้าหนดว่าอากาศยานที่
ควบคุมการบินจากภายนอกประเภทที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเล่นเปนงานอดิเรก เพื่อความบันเทิง หรือเพื่อการกีฬา มีน้้าหนักไม่
เกิน 2 กิโลกรัม โดยให้ผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี หรือมีผู้แทนโดยชอบธรรมควบคุมดูแล ซึ่งอากาศยาน
ในข้อนี ้กระทรวงคมนาคมอนุญาตให้ท้าการบินได้ โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก้าหนดไว้ 
 
 



Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 
12 (May - August)   109 – 118    (2022) Vol. 12, No. 2 113 

  

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 12 (ฉบับที่ 2)  พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2565 

  (1) ก่อนท้าการบิน 
 (ก) ตรวจสอบว่าอากาศยานอยู่ในสภาพที่สามารถท้าการบินได้อย่างปลอดภัย ซึ่งรวมถึงตัวอากาศยานและระบบ
ควบคุมอากาศยาน (ข) ได้รับอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่ที่จะท้าการบิน (ค) ท้าการศึกษาพื้นที่และชั้นของห้วงอากาศที่จะท้าการบิน  
(ง) มีแผนฉุกเฉิน รวมถึงแผนส้าหรับกรณีเกิดอุบัติเหต ุการรักษาพยาบาล และการแก้ปัญหากรณีไม่สามารถบังคับอากาศยานได้ 
 (2) ระหว่างท้าการบิน 
 (ก) ห้ามท้าการบินในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน และรบกวนความสงบสุขของบุคคลอื่น 
(ข) ห้ามท้าการบินเข้าไปในบริเวณเขตห้าม เขตจ้ากัด และเขตอันตรายตามที่ประกาศใน เอกสารแถลงข่าวการบินของประเทศไทย 
(Aeronautical Information Publication – Thailand หรือ AIP–Thailand) รวมทั้ง สถานที่ราชการ หน่วยงานของรัฐ โรงพยาบาล 
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ (ค) แนวการบินขึ้นลงของอากาศยานจะต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง (ง) ผู้บังคับหรือปล่อย
อากาศยานต้องสามารถมองเห็นอากาศยานได้ตลอดเวลาที่ท้าการบินและห้ามท้าการบังคับอากาศยานโดยอาศัยชุดกล้องบนอากาศ
ยานหรืออุปกรณ์อื่นที่มีลักษณะใกล้เคียง (จ) ต้องท้าการบินในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก ซึ่งสามารถมองเห็น
อากาศยานได้อย่างชัดเจน (ฉ) ห้ามท้าการบินเข้าใกล้หรือเข้าไปในเมฆ (ช) ห้ามท้าการบินภายในระยะเก้ากิโลเมตร (ห้าไมล์ทะเล) 
จากสนามบินหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยาน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของหรือผู้ด้าเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลง
ชั่วคราวอนุญาต (ซ) ห้ามท้าการบินโดยใช้ความสูงเกิน 90 เมตร (300 ฟุต) เหนือพื้นดิน (ฌ) ห้ามท้าการบินเหนือเมือง หมู่บ้าน ชุมชน 
หรือพื้นที่ที่มีคนมาชุมนุมอยู ่(ญ) ห้ามบังคับอากาศยานเข้าใกล้อากาศยานซึ่งมีนักบิน (ฎ) ห้ามท้าการบินละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น 
(ฏ) ห้ามท้าการบินโดยก่อให้เกิดความเดือดร้อน ความร้าคาญ แก่ผู้อื่น (ฐ) ห้ามส่งหรือพาวัตถุอันตรายตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวง
หรืออุปกรณ์ปล่อยแสงเลเซอร์ติดไปกับอากาศยาน และ (ฑ) ห้ามท้าการบินโดยมีระยะห่างในแนวราบกับบุคคล ยานพาหนะ 
สิ่งก่อสร้าง หรืออาคาร น้อยกว่า 30 เมตร (100 ฟุต) [4] กล่าวถึง กระบวนการรับรู้ว่าเป็นกระบวนการทางจิตวิทยาเบื้องต้นในการ
ตีความสิ่งเร้าที่สัมผัสต่าง ๆ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่มีความส้าคัญส้าหรับผู้รู้  การรับรู้เป็นสิ่งที่ท้าให้บุคคลมีความแตกต่างกันเมื่อ
บุคคลได้รับสิ่งเร้าก็จะประมวลสิ่งรับรู้นั้นเป็นประสบการณ์ที่มีความหมายเฉพาะตนเอง  โดยมีกระบวนการ 5 ข้ันตอน ดังนี้  
ข้อมูล การยอมรับ การจัดระเบียบ การตีความและการกระท้า 

Skinner มีความคิดว่าทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิคของ Pavlov นั้น จ้ากัดอยู่กับพฤติกรรมการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเป็น
จ้านวนน้อยของมนุษย์ พฤติกรรมส่วนใหญ่แล้วมนุษย์จะเป็นผู้ลงมือปฏิบัติเอง ไม่ใช่เกิดจากการจับคู่ระหว่างสิ่งเร้าใหม่กับสิ่งเร้าเก่า 
โดยสกินเนอร์ได้อธิบาย ค้าว่า “พฤติกรรม” ว่าประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ตัว คือ ว่าประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ตัว [5] คือ  
 1. Antecedents คือ เงื่อนไขน้าหรือสิ่งเร้าที่กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม (สิ่งที่ก่อให้เกิดขึ้นก่อน) ทุกพฤติกรรมต้องมีเงื่อนไข
น้า เช่น วันนี้ต้องเข้าเรียนบ่ายโมง พฤติกรรมเราถูกก้าหนดด้วยเวลา 
 2. Behavior คือ พฤติกรรมท่ีแสดงออก 
 3. Consequences หรือผลกรรม เกิดขึ้นหลังการท้าพฤติกรรม  
 ในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ และทัศนคติ มีดังนี้ ทิวาวรรณ ปิ่นสุวรรณ [6] ได้ศึกษาเรื่อง การรับรู้การเปลี่ยนแปลง
องค์การกับขวัญในการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานของพนักงาน: ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานของบริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง 
จ้ากัด พบว่าพนักงานมีการรับรู้การเปลี่ยนแปลงองค์การอยู่ในระดับสูง มีขวัญในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางมีผลการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีพอใช้ และณัฐยา จันทร์คง [7] ได้ศึกษาเรื่อง การรับรู้สิทธิแรงงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 
2551 ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ  พบว่านักศึกษามีการรับรู้สิทธิแรงงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  
พ.ศ. 2541 ด้านเวลาการท้างานเกี่ยวกับเวลาท้างานปกติ ค่าจ้างขั้นต่้า สวัสดิการ และค่าชดเชย ส่วนสิทธิแรงงานเกี่ยวกับค่าล่วงเวลา 
สัญญาจ้าง และ กฎระเบียบต่าง ๆ มีการรับรู้เป็นส่วนน้อย กรณีที่รับรู้สิทธิแรงงาน พบว่านักศึกษารับรู้ผ่านสื่อบุคคล โดยเฉพาะครู 
อาจารย์ และจากสื่อโทรทัศน์ ปัจจัยส้าคัญที่ท้าให้มีการรับรู้สิทธิแรงงานแตกต่างกัน ในเกือบทุกด้านของสิทธิแรงงาน นอกจากนั้น 
เนตรนภา ชินะสกุลชัย  [8] ได้ศึกษาเรื่ องพฤติกรรมการใช้กับการรับรู้ คุณค่าตราสินค้ า โทรศัพท์มือถือยี่ห้อไอโฟน  
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคให้ความส้าคัญการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อโทรศัพท์มือถือ
ยี่ห้อไอโฟน ด้านการรู้จักตราสินค้า ด้านคุณภาพที่รับรู้ ด้านความสัมพันธ์กับตราสินค้า และด้านความภักดีต่อตราสินค้า ทั้ง 4 ด้านอยู่
ในระดับการรับรู้คุณค่าตราสินค้าในระดับมาก ส่วนณัฐฏมน เผ่าพันธุ์ และธันยพร ตีรณานุวัตร [9] ได้ศึกษาเรื่อง การรับรู้และทัศนคติ
ของผู้ใช้บริการสายการบินภายในกรุงเทพมหานครที่มีต่อข่าวสารการตรวจสอบมาตรฐานการบินของไทยขององค์การการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ พบว่าการรับรู้ข่าวสารของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อเรื่องผลการตรวจสอบมาตรฐานการบินของไทยขององค์การการบินพล
เรือนระหว่างประเทศไม่มีผลต่อทัศนคติด้านความปลอดภัย  ความน่าเชื่อถือและการให้บริการ  และ สุชีรา พระมาลา  
กัลยกร ศรีภักดี และมนไท ประมูลจักโก [10] ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การรับรู้และความเข้าใจต่อการกระท้าความผิดตามพระราชบัญญัติ
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ว่าด้วยการกระท้าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ของผู้ใช้บริการร้านอินเตอร์เน็ต กรณีศึกษา:อ้าเภอเมืองอุบลราชธานี 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการรับรู้เนื้อหาสาระของ พ.ร.บ. และความเข้าใจต่อการกระท้าความผิดตาม พ.ร.บ. ในระดับ
ปานกลาง แต่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมตามกรอบของ พ.ร.บ. ในระดับมาก นอกจากนี้ เอกรินทร ์จงเสรีเจริญ [11] ได้
ศึกษาเรื่อง การรับรู้ของข้าราชการทหารต่อพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 กรณีศึกษา กองพันทหารราบในกองพลทหาร
ราบที่ 9 พบว่า การรับรู้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึกฯของข้าราชการทหารฯ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

 

ผลการวิจัย 
 1. ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย  เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน อาชีพ 
จ้านวนอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินมีน้้าหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม และยี่ห้ออากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ที่น้้าหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าร้อยละ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 84.00 และเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 16.00 กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 21-30 ปีคิดเป็นร้อยละ 48.00 รองลงมามีอายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.00 มีอายุ 41 ปีขึ้นไป คิดเป็น
ร้อยละ 13.00 และมีอายุต่้ากว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 9.00 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 64.00 รองลงมามี
สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 27.00 และมีสถานภาพหย่าร้าง/หม้าย คิดเป็นร้อยละ 9.00 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 66.00 รองลงมามีระดับการศึกษาปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 18.00 ระดับการศึกษาต่้ากว่าปริญญาตรี คิด
เป็นร้อยละ 13.00  และมีระดับการศึกษาปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 3.00 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ 45,000 บาทขึ้นไป คิด
เป็นร้อยละ 24.00 รองลงมามีรายได้ต่้ากว่า 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.00  มีรายได้ 25,001-35,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
20.00 มีรายได้ 15,001-25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.00 และมีรายได้ 35,001-40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.00 กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 24.00 รองลงมามีอาชีพอิสระ คิดเป็นร้อยละ 23.00 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน
คิดเป็นร้อยละ 21.00 มีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 16.00 และอาชีพเจ้าของธุรกิจ/ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 
16.00 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินมีน้้าหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม 1 ล้า คิดเป็นร้อยละ 80.00 มี 2 ล้า คิดเป็นร้อยละ 
16.00 และม ี3 ล้า คิดเป็นร้อยละ 4.00 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้ยี่ห้ออากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ที่น้้าหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม DJI คิดเป็น
ร้อยละ 58.00 รองลงคือใช้ยี่ห้อ Xiaomi คิดเป็นร้อยละ 20.00 ใช้ยี่ห้อ Go Pro คิดเป็นร้อยละ 13.00 ใช้ยี่ห้อ Xiro คิดเป็นร้อยละ 
7.00 และใช้ยี่ห้อ Parrot คิดเป็นร้อยละ 2.00 ดังแสดงในตารางที ่1 
ตารางท่ี 1 แสดงจ้านวนและร้อยละของลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

ลักษณะส่วนบุคคล จ้านวน (400) ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 336 84.00 
หญิง 64 16.00 

รวม 400 100.00 
อายุ   

ต่้ากว่า 50 ป ี 36 9.00 
21-30 ป ี 192 48.00 
31-40 ป ี 120 30.00 
41 ป ีขึ้นไป 52 13.00 

รวม 400 100.00 
สถานภาพ   

โสด 256 64.00 
สมรส 108 27.00 
หย่าร้าง/หม้าย 36 9.00 

รวม 400 100.00 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
ลักษณะส่วนบุคคล จ้านวน (400) ร้อยละ 

ระดับการศึกษา   
ต่้ากว่าปริญญาตร ี 52 13.00 
ปริญญาตร ี 264 66.00 
สูงกว่าปริญญาตร ี 72 18.00 
ปริญญาเอก 12 3.00 

รวม 400 100.00 
รายได้ต่อเดือน   

ต่้ากว่า 15,000 บาท 88 22.00 
15,000-25,000 บาท 76 19.00 
25,001-35,000 บาท 80 20.00 
35,000-40,000 บาท 60 15.00 
45,000 บาทขึ้นไป 96 24.00 

รวม 400 100.00 
อาชีพ   

นักเรียน/นักศึกษา 
เจ้าของธุรกิจ/ค้าขาย                                                                                                            
ผู้บริโภคบริษัทเอกชน                                                                                       
ข้าราชการ/ผู้บริโภครัฐวิสาหกิจ 
อาชีพอิสระ 

96 
64 
84 
64 
92 

24.00 
16.00 
21.00 
16.00 
23.00 

รวม 400 100.00 
จ้านวนอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินมีน ้าหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม   

1 ล้า 320 80.00 
2 ล้า 64 16.00 
3 ล้า 16 4.00 

รวม 400 100.00 
ยี่ห้ออากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ที่น ้าหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม   

DJI 232 58.00 
Go Pro 52 13.00 
Xiro 28 7.00 
Xiaomi 80 20.00 
Parrot 8 2.00 

รวม 400 100.00 
 2. เงื่อนไขกฎหมายการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินที่น้้าหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม ที่มีผลต่อแนวโน้มการปฏิบัติ
ตามของผู้บังคับในประเทศไทย โดยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า เงื่อนไขกฎหมายของการบังคับหรือ
ปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ที่น้้าหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม ที่มีผลต่อแนวโน้มการปฏิบัติตามของผู้บังคับในประเทศไทย โดยใน
ภาพรวม อันดับแรก คือ เงื่อนไขกฎหมายของการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ทีน่้้าหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัมในระหว่างท้า
การบิน มากกว่าเงื่อนไขกฎหมายของการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ที่น้้าหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัมก่อนท้าการบิน 
 3. การรับรู้กฎหมายการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ที่น้้าหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม ที่มีผลต่อแนวโนม้การปฏิบัติ
ตามของผู้บังคับในประเทศไทย โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้บริโภคให้ความส้าคัญกับการรับรู้
กฎหมายของการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ที่น้้าหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม โดยภาพรวม อันดับแรก คือ ด้านการกระท้า 
รองลงมา คือ ด้านการยอมรับ ด้านการตีความ และด้านข้อมูล 
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 4. เงื่อนไขของการปฏิบัติตามของผู้บังคับในประเทศไทย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
ผู้บริโภคให้ความส้าคัญของเงื่อนไขของการปฏิบัติตามของผู้บังคับในประเทศไทย โดยภาพรวม อันดับแรก คือ ด้านการปฏิบัติตาม 
รองลงมา คือ ด้านพฤติกรรมหลังการปฏิบัติตาม และด้านการกระตุ้นท้าให้เกิดการปฏิบัติตาม 
   5. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์การรับรู้กฎหมายของการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินที่น้้าหนักไม่เกิน  2 
กิโลกรัม ที่มีผลต่อแนวโน้มการปฏิบัติตามของผู้บังคับในประเทศไทย ซึ่งจ้าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 ตารางความสัมพันธ์การรับรู้กฎหมายการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ที่น้้าหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม ที่มีผลต่อ
แนวโน้มการปฏิบัติตามของผู้บังคับในประเทศไทย ซึ่งจ้าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภค 

ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภค 
การรับรู้กฎหมายของการบังคับหรือปล่อยอากาศ

ยานซึ่งไม่มีนักบิน ผลการทดสอบ 
Chi-Square Sig. 

1. เพศ  1.644 0.000* มีความสัมพันธ์กัน 
2. อายุ 5.663 0.000* มีความสัมพันธ์กัน 
3. สถานภาพ 4.910 0.000* มีความสัมพันธ์กัน 
4. ระดับการศึกษา 6.028 0.000* มีความสัมพันธ์กัน 
5. รายได้ต่อเดือน 7.370 0.000* มีความสัมพันธ์กัน 
6. อาชีพ 7.873 0.000* มีความสัมพันธ์กัน 
7. จ้านวนอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน  4.828 0.000* มีความสัมพันธ์กัน 
8. ยี่ห้ออากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน  6.234 0.000* มีความสัมพันธ์กัน 

*ระดับนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์การรับรู้กฎหมายการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ที่น้้าหนักไม่
เกิน 2 กิโลกรัม ที่มีผลต่อแนวโน้มการปฏิบัติตามของผู้บังคับในประเทศไทยซ่ึงจ้าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภค พบว่า ปัจจัย
ส่วนบุคคลของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภค มีความสัมพันธ์กับการรับรู้กฎหมายของการบังคับหรือปล่อย
อากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ที่น้้าหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม ที่มีผลต่อแนวโน้มการปฏิบัติตามของผู้บังคับในประเทศไทยมีนัยความส้าคัญ
ทางสถิติ .05  
 6. การวิเคราะห์การรับรู้และเงื่อนไขกฎหมายการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน  ที่น้้าหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม  
มีผลต่อแนวโน้มการปฏิบัติตามของผู้บังคับในประเทศไทย พบว่า เงื่อนไขและการรับรู้กฎหมายของการบังคับหรือปล่อยอากาศยาน
ซึ่งไม่มีนักบิน ที่น้้าหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม ไม่มีผลต่อแนวโน้มการปฏิบัติตามของผู้บังคับในประเทศไทย 
 

อภิปรายผลและสรุปผล  
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้น้าประเด็นที่มีความส้าคัญต่อเงื่อนไขและการรับรู้กฎหมายการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มี
นักบิน ที่น้้าหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม ที่มีผลต่อแนวโน้มการปฏิบัติตามของผู้บังคับในประเทศไทย โดยมีประเด็นที่น่าสนใจสามารถ
น้ามาอภิปรายได้ ดังนี้  
 1. ความสัมพันธ์การรับรู้กฎหมายการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินท่ีน้้าหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัมที่มีผลต่อแนวโน้ม
การปฏิบัติตามของผู้บังคับในประเทศไทย โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีเงื่อนไขกฎหมายการบังคับหรือปล่อย
อากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ที่น้้าหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัมในระหว่างท้าการบิน มากกว่าเงื่อนไขกฎหมายการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่ง
ไม่มีนักบิน ที่น้้าหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัมก่อนท้าการบิน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เนตรนภา ชินะสกุลชัย [7] ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรม
การใช้กับการรับรู้คุณค่าตราสินค้าโทรศัพท์มือถือยี่ห้อไอโฟนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคให้ความส้าคัญการ
รับรู้คุณค่าตราสินค้าของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อโทรศัพท์มือถือยี่ห้อไอโฟน ด้านการรู้จักตราสินค้า ด้านคุณภาพที่รับรู ้ด้านความสัมพันธ์กับ
ตราสินค้า และด้านความภักดีต่อตราสินค้า ทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับการรับรู้คุณค่าตราสินค้าในระดับมาก และยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ทิวาวรรณ ปิ่นสุวรรณ [5] ได้ศึกษาเรื่อง การรับรู้การเปลี่ยนแปลงองค์การกับขวัญในการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานของ 
พนักงาน: ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานของ บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จ้ากัด พบว่าพนักงานมีการรับรู้การเปลี่ยนแปลงองค์การอยู่ใน
ระดับสูง มีขวัญ ในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีพอใช้ 
 2. การรับรู้กฎหมายการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ที่น้้าหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัมที่มีผลต่อแนวโน้มการปฏิบัติ
ตามของผู้บังคับในประเทศไทย โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส้าคัญกับการรับรู้
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กฎหมายการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ที่น้้าหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม โดยภาพรวมอันดับแรก คือ ด้านการกระท้า 
รองลงมา คือ ด้านการยอมรับ ด้านการตีความ ด้านการตีความ และด้านข้อมูล ซึ่งสอดคล้องกับซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เอกรินทร์ 
จงเสรีเจริญ [10] ได้ศึกษาเรื่อง การรับรู้ของข้าราชการทหารต่อพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 กรณีศึกษา กองพันทหารราบ
ในกองพลทหารราบที ่9 พบว่า การรับรู้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึกฯของข้าราชการทหารฯ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
 3. เงื่อนไขของการปฏิบัติตามของผู้บังคับในประเทศไทย โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
ผู้บริโภคให้ความส้าคัญของเงื่อนไขของการปฏิบัติตามของผู้บังคับในประเทศไทย โดยภาพรวม อันดับแรก คือ ด้านการปฏิบัติตาม 
รองลงมา คือ ด้านพฤติกรรมหลังการปฏิบัติตาม และด้านการกระตุ้นท้าให้เกิดการปฏิบัติตาม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุชีรา 
พระมาลา, กัลยกร ศรีภักดี และมนไท ประมูลจักโก [9] ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การรับรู้และความเข้าใจต่อการกระท้าความผิดตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท้าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ของผู้ใช้บริการร้านอินเตอร์เน็ต กรณีศึกษา:อ้าเภอเมือง
อุบลราชธานี พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการรับรู้ เนื้อหาสาระของ พ.ร.บ. และความเข้าใจต่อการกระท้าความผิดตาม 
พ.ร.บ. ในระดับปานกลาง แต่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมตามกรอบของ พ.ร.บ. ในระดับมาก 
 4. การหาความสัมพันธ์การรับรู้กฎหมายการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ที่น้้าหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม ที่มีผลต่อ
แนวโน้มการปฏิบัติตามของผู้บังคับในประเทศไทย ซึ่งจ้าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อ
เดือน อาชีพจ้านวนอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน มีน้้าหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม และยี่ห้ออากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ที่น้้าหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม 
พบว่า มีความสัมพันธ์กับการรับรู้กฎหมายของการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ที่น้้าหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม ที่มีผลต่อ
แนวโน้มการปฏิบัติตามของผู้บังคับในประเทศไทย ในด้านภาพรวม โดยมีระดับนัยส้าคัญ P ≤ .001 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
ณัฐยา จันทร์คง [6] ได้ศึกษาเรื่อง การรับรู้สิทธิแรงงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2551 ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ของรัฐ พบว่านักศึกษามีการรับรู้สิทธิ แรงงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541 ด้านเวลาการท้างานเกี่ยวกับเวลาท้างาน 
ปกต ิค่าจ้างขั้นต่้า สวัสดิการ และค่าชดเชย ส่วนสิทธิแรงงานเกี่ยวกับค่าล่วงเวลา สัญญาจ้าง และ กฎระเบียบต่าง ๆ 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้และเงื่อนไขกฎหมายของการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน  ที่น้้าหนักไม่เกิน 2 
กิโลกรัม ที่มีผลต่อแนวโน้มการปฏิบัติตามของผู้บังคับในประเทศไทยพบว่า เงื่อนไขและการรับรู้กฎหมายของการบังคับหรือปล่อย
อากาศยานไม่มีผลต่อแนวโน้มการปฏิบัติตามของผู้บังคับในประเทศไทย  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐฏมน เผ่าพันธุ์ และธันยพร 
ตีรณานุวัตร [8] ได้ศึกษาเรื่อง การรับรู้และทัศนคติของผู้ใช้บริการสายการบินภายในกรุงเทพมหานครที่มีต่อข่าวสารการตรวจสอบ
มาตรฐานการบินของไทยขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ พบว่าการรับรู้ข่าวสารของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อเรื่องผลการ
ตรวจสอบมาตรฐานการบินของไทยขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศไม่มีผลต่อทัศนคติด้านความปลอดภัย   
ความน่าเชื่อถือและการให้บริการ 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 

1.1 เพื่อน้ามาใช้พัฒนา ปรับปรุง และเป็นแนวทางในการด้าเนินการ โดยผู้ประกอบกิจการ ควรให้ความส้าคัญกับการ
รับรู้และเงื่อนไขของ พ.ร.บ. การบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน เนื่องจากปัจจัยต่างๆ นี้มีความส้าคัญกับการด้าเนินการ
ปฏิบัติต่อผู้ที่ต้องการซื้อสินค้าไปใช้งาน 

1.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความส้าคัญแก่ประชาสัมพันธ์ โดยการควรปรับกลยุทธ์ช่องทางการสื่อสาร การขาย
ข้อมูลทุกๆ ด้าน จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ของการปฏิบัติและบทลงโทษให้มากขึ้น โดยมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ 
เช่น โทรทัศน ์วิทย ุอินเตอร์เน็ต และสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ให้กับผู้บริโภค 

1.3 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส้าคัญการรับรู้ของเงื่อนไขของ ของ พ.ร.บ. การบังคับหรือปล่อยอากาศยาน
ซึ่งไม่มีนักบิน ในระดับปานกลาง ซึ่งจากการวิจัยแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความส้าคัญกับการให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้งานให้ชัดเจนและ
ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั งต่อไป 

2.1 ควรมีการศึกษาสัมภาษณ์เจาะลึกควบคู่ไปกับการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคที่ซื้อและใช้งาน อากาศ
ซึ่งไม่มีนักบินได้ใช้สิทธิในการแสดงความคิดเห็น ซึ่งจะท้าให้ได้รับข้อมูลในการน้าไปบริหารจัดการองค์การ  

2.2 ควรศึกษาประสิทธิผลการประยุกต์ พ.ร.บ. การบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ในการสร้างการปฏิบัติ
ให้กับผู้ใช้งานได้ตระหนักถึงในการใช้งานให้ถูกต้อง 
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2.3 แนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติตามกฎหมายของการบังคับหรือปล่อยอากาศยานมีน้้าหนักไม่เกิน  2 กิโลกรัม  
ซึ่งไม่มีนักบินของผู้บังคับในประเทศไทย เพื่อการบังคับใช้ พ.ร.บ. ให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.4 แรงจูงใจในการสร้างการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.กฎหมายของการบังคับหรือปล่อยอากาศยานมีน้้าหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม 
ซึ่งไม่มีนักบินของผู้บังคับในประเทศไทย เพื่อกระตุ้นในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ที่ได้ก้าหนดไว้แล้ว 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านก่อนและหลังเรียนของนักศึกษาปริญญาตรีโดยใช้การสอนอ่านที่
เน้นกลยุทธ์การอ่าน และเพื่อหากลยุทธ์การอ่านของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จ านวน 30 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มลู 
ได้แก่ 1) แผนการสอนที่เน้นกลยุทธ์การอ่าน 2) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลัง 3) แบบส ารวจกลยุทธ์การอ่าน และ 4) แบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าทดสอบที  

ผลการวิจัย ดังนี้ 1) คะแนนทดสอบหลังเรียนมีคะแนนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  
2) ผลส ารวจกลยุทธ์การอ่านที่ใช้มากที่สุด ได้แก่ ก่อนอ่านใช้ความรู้และประสบการณ์ที่มีท าความเข้าใจบทอ่าน (�̅�=1.93, S.D.=0.50) ระหว่าง
อ่านใช้การอ่านคร่าว ๆ (�̅�=1.93, S.D.=0.58) และหลังอ่านใช้การตรวจสอบเวลาที่ใช้ในการอ่าน (�̅�=1.96, S.D.=0.41) ตามล าดับ  
ผลการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างพบว่ากลยุทธ์การอ่านช่วยพัฒนาความสามารถในการอ่านของผู้เรียน งานวิจัยนี้ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถ
ในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการพัฒนาอาชีพของผู้เรียน และผู้สอนใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการอ่านของผู้เรียน 
  
ค าส าคัญ : การอ่านเพื่อความเข้าใจ การสอนอ่านโดยใช้กลยุทธ์การอ่าน กลยุทธ์การอ่าน ความสามารถในการอ่าน 
 

Abstract  
The objectives of this research were to compare the reading ability of the undergraduates before and after using 

a strategy-based instruction and to find out the undergraduates’ reading strategies. The samples were 30 fourth year 
English major students studying at Lampang Rajabhat University in the first semester, 2020 academic year, selected by 
using simple random technique.  Instruments used in this study were: 1) a strategy-based instruction lesson plan, 
 2) a reading comprehension pretest and posttest, 3) a reading strategy survey, and 4) a structural interview.  The data was 
analyzed by using mean, standard deviation, and t-test.  

Findings revealed that: 1) the students’ posttest reading comprehension scores were significantly higher than 
their pretest scores at alpha level of .05,  and 2) the students’ reading strategy were using background knowledge (�̅�=1.93, 
S.D.=0.50) for pre-reading, skimming for the key point (�̅�=1.93, S.D.=0.58) for while-reading, and checking reading time 
(�̅�=1.96, S.D.=0.41) for post-reading respectively. The structural interview confirmed that the strategy-based reading 
instruction helped improve their reading ability. This research helps students in empowering their reading comprehension 
and their future career development. Teacher can also use it as a guideline to improve students’ reading ability. 

 
Keywords : Reading Comprehension, Strategy-based Instruction, Reading Strategies, Reading Ability 
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Introduction 
Reading strategy practice is one of the essential trainings for students who use English as foreign language 

(EFL) to accomplish their English competency. It is also important for EFL undergraduates to prepare themselves for 
their future career.  According to the 20-year National Education Plan (2017 – 2036) focusing on the learner aspiration 
target, Thai government has a plan to develop Thai students’ reading competency in order to solve students’ low 
reading rate problem [1]. However, empirical studies showed that Thai FFL undergraduates still need more 
opportunities to practice their reading comprehension.  Studies on EFL reading pedagogy found that Thai university 
teachers focused on the bottom-up reading approach which emphasizing their teaching on grammar, vocabulary, 
and translation.  Teachers also provided less opportunity for their students to practice their reading comprehension 
in the top-down approach which focusing on skimming for topic and main idea out of their classrooms. Focusing on 
students, they also had their basic problems in vocabulary recognition, sentence structure recognition, and using 
reading comprehension strategies to understand the reading text contents.  As students had less opportunity in 
reading comprehension strategies practice, they failed to accomplish their reading goal effectively [2][3][4][5].  
According to the preliminary survey, Thai EFL English major undergraduates in Lampang Rajabhat University gained 
lower scores from their reading comprehension quizzes in their classroom practice.  The informal survey results 
indicated that they had less opportunity to practice reading comprehension, especially, reading strategies. 

Reading comprehension is a key concept to improve EFL undergraduates’ reading ability for their learning 
and their future career development.  According to Miller [6], reading comprehension needs strategic reading to 
understand the text more than words and sentence structures recognition as it relates to reader’s behavior and 
thinking process while reading. Whereas, Day and Park [7] emphasize that reading comprehension is an interactive 
reading process, especially it needs reader’s strategic reading to understand the text clearly through sharing 
opinions, summarizing, and related tasks. 
 To empower EFL students’ reading comprehension, the processing reading is one of the effective ways 
to understand the text, especially, the top-down and the interactive reading process according to Kintch and van 
Dijk [8].  Grabe [9] also pointed out that it is essential for teachers to encourage reading strategies through three 
steps in teaching reading comprehension: pre-reading, while-reading, and post-reading. In the pre-reading step, 
planning, setting goal, predicting, and using reader’s background knowledge are suggested to activate students’ 
reading strategies. For the while-reading step, the following active reading techniques are recommended: 
detecting meanings from context clues, understanding text structures, inferring, summarizing, and evaluating. 
To encourage students’ better text understanding, techniques of summarizing, inferring, problem-solving, giving 
feedback, and evaluating the text are also emphasized in the post-reading step.  Teacher’s role also plays 
important part in supporting students’ reading ability by demonstrating reading strategies, activating students’ 
reading strategies, and doing the follow-up on how the strategies work in students’ reading ability improvement 
through observations, language diaries, questionnaires, interviews, or others [10].  Consequently, strategy-based 
instruction supports students to learn how to improve their reading strategies and find how to solve their reading 
problem by themselves.  
 Reading ability can be indicated students’ reading comprehension task accomplishment by considering 
their reading comprehension test scores.  A number of studies showed how strategy-based instruction worked 
effectively on students’ reading comprehension. For instance, Hatami & Asl [11] and  Par [12] found that explicit 
reading strategic instruction encouraged students to achieve their reading task targets. Amir [13] also found that 
students’ strategic reading accomplishment related students’ speed reading ability. 
 In addition, empirical studies revealed that students gained benefits from attending the explicit strategic 
reading comprehension training. For example, students developed their reading strategy awareness during 
strategic reading training, they learned how to solve their own reading problems, they gained positive attitudes 
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toward reading according to Lee [14] and Akkakoson and Setobol [15], and they became independent readers 
[16]. Strategic reading promoted students’ better memory retention [17]. Moreover, they used their reading 
strategies in their other extensive reading tasks [18]. 

To sum up, the strategy-based instruction not only encourages students’ reading comprehension ability to 
accomplish their reading task, but also promotes them to find how to solve their reading problems independently.  
The explicit strategic reading training would succeed under the teacher’s role in modeling reading strategies, 
encouraging students to use their strategies, and doing the follow-up of students’ reading strategies results.  
 

Research Objectives 
The research objectives were:  
1) to compare students’ reading comprehension ability before and after using the strategy-based instruction, 

and 
2) to find out the strategies students used in their reading process. 

 

Methodology 
 A one group pretest-posttest experimental design was organized to find the results of the effects of using 
reading strategy-based instruction on the students’ reading ability.  The overall design and process was illustrated 
in Figure 1. 

 
Figure 1:  Research method and process 

The research participants were thirty fourth year students studying in the English major, Faculty of 
Education, Lampang Rajabhat University.  The samples were selected by using the simple random technique.  
The research experiment started from May and finished in September 2020.   

Four research instruments in this study were: 1) a 30-hour strategy-based instruction lesson plan, 2) a 60-
item reading comprehension pretest and posttest, 3) a reading strategy survey, and 4) a structural interview.  

The strategy-based instruction was conducted in 5 steps procedure as following 
1) Analyzed documents and research studies focusing on strategy-based instruction for reading 

comprehension. 
2) Analyzed students’ needs to improve their reading ability and analyzed the university curriculum. 
3) Conducted lesson plans and classroom activities according to Brown [19] and Harmer [20] focusing on: 

teaching materials, reading texts, activities, and the teacher’s role. The lesson plan contents consisted of reading 
strategies practice in recognizing meaning from context clues, reading for topic and main idea, reading for details, 
inferring and recognizing pronoun references. 

4) Examined the lesson plans validity by 3 experts in the field of reading instruction, curriculum and 
instruction, and assessment and evaluation, respectively.  The results came with the validity values of 0.78.  
The lesson plans were adjusted according to the experts’ suggestion and then the implementation was made. 

 

 Input 

-  Strategy-based instruction 

-  Teaching reading 
comprehension 

 

Output 

-  Reading ability 

-  Students’ reading 
comprehension strategies 

Process 

1)  Pretest 
2)  30-hour strategy-based 
instruction 
3)  Posttest 
4)  Structural interview 
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5) The 30-hour intervention was conducted during August and September 2020.  The class meeting was 
arranged on Wednesday and Friday afternoon and students spent 3 hours for each class meeting. 

The teacher-made pretest and posttest were designed based on the 2016 Faculty of Education bachelor 
degree curriculum and the tests were relevant to the TOEFL ITP standardized test in the CEFR scope.  Each test 
consisted of 60-item multiple-choice questions focusing on vocabulary, topic, main idea, inferring, summarizing, 
and references.  Both pretest and posttest were checked for the content validity values by 3 experts in the field 
of reading instruction, curriculum and instruction, and assessment and evaluation, respectively.  The value came 
out with 0.78 for the pretest, and 0.80 for the posttest.   

The reading strategy survey focused on reading strategy behaviors which students used in three reading 
steps: pre-reading, while-reading, and post-reading adapted from Lee [14], Akkakoson and Setobol [15], and Hung 
and Ngan [21].  The survey consisted of 3-level scales of reading strategies behavior which students used in their 
reading comprehension: level 1 for seldom use, level 2 for moderate use, and level 3 for most use.  The reading 
strategy survey was examined by 3 experts in the field of reading instruction, curriculum and instruction, and 
assessment and evaluation respectively and gained the content validity values of 0.90.  This survey was used 
after students finished their reading exercises in order to make them familiar with the survey format.  It was also 
used again after students finished their posttest.  

The structural interview was conducted to explore students’ opinions toward the strategy-based 
instruction.  The interview topics included students’ opinions in 5 topics: 1) the strategy-based instruction 
activities, 2) text contents, 3) teaching materials, 4) tests, and 5) the instruction usefulness. The interview contents 
were based on the reading strategy-based instruction usefulness for both teacher and students according to Lee 
[14], Huang & Ngan [20] and Kucukoglu [22].  The validity values were inspected by 3 experts in reading instruction, 
curriculum and instruction, and assessment and evaluation, respectively.  The validity value was 0.86.   

The primary data was collected in August 2020 by using a 60-item pretest with 30 samples, followed by 
the 30-hour intervention focusing on reading strategies training. The procedures were as followed: 

1) At the beginning of the study, teacher made the orientation by informing the course objectives. 
Students then did the 60-item pretest in 1 hour 20 minutes. 

2) Students attended a 30-hour strategy-based instruction focusing on reading comprehension. In each 
reading class meeting, teacher informed the unit objectives and demonstrated reading strategies.   

3) Students practice their assignment focusing on using reading strategies.  Then they completed the 
reading strategy survey.    

4) When students completed the 30-hour strategy-base instruction intervention in September 2020, they 
did the 60-item posttest in 1 hour 20 minutes again.  After they finished their posttest, they were asked to 
complete the reading strategy survey.   

In order to explore students’ opinions toward the intervention, three students who gained top scores 
were invited for the structural interview focusing on 5 topics: the strategy-based instruction, the text contents, 
teaching materials, tests, and the instruction usefulness.   
 

Research Results 
 The mean difference, standard deviation, and paired sample t-test were used in the pretest and posttest 
comparison analysis. The research results considered 3 findings as follows: 1) the pretest and posttest comparison, 
2) students’ reading strategy, and 3) the structural interview.   

Focusing on the pretest and posttest comparison, t-test results showed that 30 students’ posttest scores 
were significantly higher than pretest scores at the alpha values of .05, according to the table 1 
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Table 1: The pretest and posttest scores 
Test Total 

Scores 
Test Scores 

�̅� 
 

S.D. 
Mean 

Differences 
Standard Deviation 

Differences 
 
t 

Sig  
(one-tailed) 

Pretest 60 26.43 7.94 5.87 4.32 7.44 0.025 
Posttest 60 32.30 6.59 

*p<.05 
After 30 students finished their posttest consisted of 3 parts: pre-reading, while-reading and post-reading. It was 
analyzed by using mean, standard deviation and ranking.  The results revealed pre-reading strategies which 30 
students used as following: 1) using background knowledge to understand the text ( �̅�=1.93, S.D.=0.50),  
2) predicting (�̅�=1.90, S.D.=0.53), 3) setting purpose (�̅�=1.83, S.D.=0.59), and 4) surveying (�̅�=1.70, S.D.=0.63), 
respectively.  The survey results were shown in Table 2 
 

Table 2:  Pre-reading strategy survey 
Pre-reading strategies �̅� S.D. Rank 

I use my background knowledge to understand the text. 1.93 0.50 1 
I predict the content before reading. 1.90 0.53 2 
I set my purpose for reading. 1.83 0.59 3 
I survey before reading. 1.70 0.63 4 

The While-reading strategy which 30 students used were as following: 1) skimming to find the key concept of the 
text (�̅�=1.93, S.D.=0.58), 2) using their imagination to understand the text (�̅�=1.86, S.D.=0.50), and 3) guessing for 
the meanings by using context clues (�̅�=1.83, S.D.=0.59), 4) reducing reading speed when they don’t understand 
the text (�̅�=1.76, S.D.=0.56), 5) using dictionary to find the vocabulary meaning (�̅�=1.66, S.D.=0.47), 6) taking note 
for clearer understanding (�̅�=1.63, S.D.=0.66),  7) reading aloud when they don’t understand (�̅�=1.60, S.D. =0.56), 
8) reading the text again when they don’t understand the text (�̅�=1.43, S.D.=0.50),  9) reading the text again to 
find the answer for their questions (�̅�=1.40, S.D. =0.49), and 10) trying to find the key points and read them 
carefully (�̅�=1.26, S.D.=0.44), respectively. The results were shown in Table 3. 
 

Table 3: While-reading strategy behaviors survey 
While-reading strategies �̅� S.D. Rank 

I skim the reading to find the key concept of the text 1.93 0.58 1 
I use my imagination to understand the text while reading. 1.86 0.50 2 
I guess for the meaning by using context clues. 1.83 0.59 3 
I reduce my reading speed when I don’t understand the text.  1.76 0.56  4 
I use dictionary or other materials to find the vocabulary meanings.  1.66 0.47 5 
I take notes for my clearer understanding.  1.63  0.66 6 
I read aloud when I don’t understand the text.  1.60 0.56 7 
I read the text again when I don’t understand the text. 1.43  0.50 8 
I read the text again to find the answer for my questions. 1.40 0.49 9 
I try to find the key points and read them carefully. 1.26 0.44 10 

The strategy which 30 students used in their post-reading were: 1) checking their reading time (�̅�=1.96, 
S.D.=0.41), taking notes after reading ( �̅�=1.56, S.D.=0.52), and 3) summarizing the text according to their 
understanding (�̅�=1.53, S.D.=0.50), respectively.  The results were shown in the Table 4. 



Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 
12 (May - August)   119 – 126   (2022) Vol. 12, No. 2 124 

  

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 12 (ฉบับที่ 2)  พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2565 

Table 4: Post-reading strategy behaviors survey 
Post-reading strategies �̅� S.D. Rank 

I check my reading time I spend in my reading task.  1.96  0.41 1 
I take note after my reading. 1.56   0.52 2 
I summarize the text according to my understanding.  1.53  0.50 3 

The structural interview was made after the students’ posttest to extend the results of using  
strategy-based instruction by inviting the three-top score students from the posttest to the interview.   
The interview topics considered the following lists: 1) the strategy-based instruction, 2) text contents, 3) teaching 
materials, 4) tests, and 5) instructional benefits.  The interview results were synthesized and summarized as following:  

1) The strategy-based instruction provided guidelines for students to reach their reading task targets.   
It helped students to improve their reading abilities.  

2) Text contents encouraged students’ confidence to practice their reading tasks, especially the texts 
made them familiar with the variety of reading types with clear explanation.   

3) Teaching materials including classroom materials and video clips were helpful for students to study 
and to use in their self-study practice.   

4) Both pretest and posttest were varied in the test contents.   
5) The instruction was useful for students to improve their reading ability and they were able to practice 

their reading independently. 
 

Discussion 
This study aimed to investigate fourth year English major students studying in the Faculty of Education, 

Lampang Rajabhat University in order to find the answers for two research questions: 1) After the strategy-based 
instruction, are the students’ posttest scores higher than the pretest scores? 2 )  What reading strategies did 
students’ use in their reading task? The results obviously showed effects of strategic reading toward students’ 
reading ability as discussed below:  

1. There was an obvious result that after the 30-hour intervention, students’ posttest reading scores were 
significantly higher than their pretest scores.  The finding revealed the correlation between the strategy-based 
instruction and students’ reading ability.  It indicated that during the explicit reading comprehension training students 
were encouraged to use interactive reading approach according to Grabe [9].  Teacher’s role also supported students 
to achieve their reading task efficiently according to Akkakoson & Setobol [15], Chumworatoyee [16], and Par [17]. 
 2. The research revealed that the most strategy used in their pre-reading was using background knowledge, 
the while-reading was skimming, and the post-reading was checking reading time.  According to Miller [6 ]  strategic 
reading was necessary for students to improve the reading comprehension.  Students’ background knowledge was 
an essential strategy for students to understand the text effectively, according to De Debat [10].  Helping students 
to find their appropriate strategies also supported them to understand the text effectively and it could help them 
solve their reading problem on their own [13].  
 3. The structural interview results confirmed that strategy-based instruction supported students to complete 
their reading goal. The variety of reading exercise encouraged them to practice reading and promoted students’ reading 
strategy awareness when they encountered their reading problem according to Akkakoson & Setobol [15], Hatami&Asi 
[11], and Par[12]. Moreover, teaching strategic reading activites, materials, and doing the follow-up also played important 
role to improve students’ reading performance according to Simpson [18].  
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Conclusions 
This study focuses on the effects of EFL reading comprehension teaching by using 30-hour strategy-based 

instruction. The results clearly reveal that explicit strategy-based instruction promotes not only students’ reading 
ability but also students’ awareness in reading strategy techniques. Generally, the posttest results indicate that  
the students’ reading scores were significantly higher than the pretest scores at the statistical level of .0 5 .  
The reading strategy survey encourages students to realize that they use their reading strategies in pre-reading, while-
reading, and post-reading stages to complete their reading achievement. The structural interview also confirms that 
during the strategic reading intervention students have gradually improved their reading abilities, and this 
intervention encourages students’ awareness to solve their reading problems by themselves.  

 

Recommendations 
This study highlights the effects of using strategy-based instruction to improve EFL reading comprehension 

ability. Generally speaking, two suggestions for conducting a reading comprehension classroom are:  
First, reading instruction needs to prepare reading passage step-by-step, from basic to more complex 

step.  In reading strategy practice, it should include speeded reading practice for students to do at the same time 
in order to make them familiar with the reading strategies and the speed reading practice.   
 Second, it is suggested for the future research that reading strategy-based instruction should be 
conducted among first year EFL students in order to prepare them for their future reading competency test.  
The speed reading practice preparation should be organized among the first year students for their fundamental 
reading competency preparation. 
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บทคัดย่อ 
 การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลต่อระบบบริการสุขภาพทั่วโลก เนื่องจากจ าเป็นต้องจ ากัดการเข้าถึงบริการสุขภาพตามมาตรการ
ปิดเมืองหรือการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ส่งผลให้ประชาชนที่เจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยโรคเบาหวานไม่
สามารถเข้ารับการรักษาติดตามอาการอย่างต่อเนื่องได้ตามปกติ จากเหตุผลดังกล่าวจึงอาจท าให้ผู้ป่วยได้รับผลกระทบโดยตรงต่อการควบคุม
ระดับน้ าตาลในกระแสเลือดในระยะยาวซึ่งอาจก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานในอนาคตได้  บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ
น าเสนอแนวทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการส่งเสริมการจัดการสุขภาพตนเองที่เหมาะสม ได้แก่ การเจาะตรวจหาระดับน้ าตาลในเลือด
ด้วยตนเอง การรับประทานอาหาร และการออกก าลังกาย เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19 
  
ค าส าคัญ : การจัดการสุขภาพตนเอง เบาหวาน โควิด-19 
 

Abstract  
The ongoing social distancing and lockdown policy during the COVID-19 pandemic has negatively impacted access 

to health care services among patients with Non-Communicable Diseases, particularly diabetes mellitus. Lack of receiving 
consecutive care and self-management of those patients could directly result in controlling blood glucose, leading to 
diabetes complications in the future. This article provides the practice guideline for healthcare providers to enhance 
diabetes patients with self-monitoring blood glucose (SMBG), diet, and physical activity. Such enhancement maybe 
potential to support patients with diabetes to control their blood glucose level during the ongoing COVID-19 pandemic. 

 
Keywords : Self-Management, Diabetes Mellitus, COVID-19 
 
 

บทน า   
โรคเบาหวานเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-Communicable Disease) ที่มีอุบัติการณ์และความชุกที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทย โดยพบว่าส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 มากกว่าร้อยละ 90 จากจ านวนผู้ที่ได้รับการวินิจฉัย
ว่าเป็นโรคเบาหวานทั้งหมด [1] ซึ่งจุดมุ่งหมายหลักที่ส าคัญของการรักษาพยาบาลโรคเบาหวานคือการควบคุมระดับน้ าตาลในกระแส
เลือดให้อยู่ในระดับที่ปกติเนื่องจากอาจจะช่วยชะลอการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคเบาหวานได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ภาวะแทรกซ้อนทางตา ไต และเท้า [2]  

การจัดการสุขภาพตนเอง (Self-management) ของผู้ป่วยโรคเบาหวาน เช่น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทาน
อาหาร การออกก าลังกาย และการรับประทานยาอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานควบคุมระดับน้ าตาลใน
เลือดได้  อย่างไรก็ตามความส าเร็จในการจัดการสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน จะเกิดขึ้นได้ย่อมต้องอาศัยความร่วมมือเป็น
อย่างดีระหว่างผู้ป่วยและผู้มีส่วนได้เสียในการให้บริการทางสุขภาพ เช่น แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานใน
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สถานบริการสุขภาพ ที่ล้วนแต่จ าเป็นต้องมีความรอบรู้ทางสุขภาพรอบด้านในการส่งเสริมต่อการจัดการสุขภาพตนเองของผู้ป่วย
โรคเบาหวาน เพื่อก าหนดรูปแบบกลยุทธ์ในการให้ค าแนะน าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสุขภาพของตนเองแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
ตัวอย่างเช่น ปัจจัยระดับบุคลของผู้ป่วยที่จ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจติดตามระดับน้ าตาลในเลือดด้วยตนเอง
เพื่อการจัดการสุขภาพของตนเอง ในขณะที่ผู้มีส่วนได้เสียในการให้บริการทางสุขภาพถือเป็นปัจจัยส าคัญในระดับสังคมที่ต้องมีส่วน
ร่วมในการสนับสนุนงบประมาณ และมีส่วนร่วมในการจัดบริการสุขภาพ [3] เป็นต้น 

นับตั้งแต่เกิดการระบาดของโคโรน่าไวรัส (โควิด-19) ทั่วโลกระหว่างปีพุทธศักราช 2563 จนกระทั่งปัจจุบัน พบว่า
สถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าวส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยเฉพาะอย่า งยิ่ง 
พฤติกรรมด้านการรับประทานอาหาร พฤติกรรมด้านการออกก าลังกาย และด้านการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง จากการส ารวจข้อมูล
เกี่ยวกับมุมมองของพยาบาลจ านวน 1,829 รายที่ท างานด้านโรคเบาหวานใน 27 ประเทศแถบยุโรป โดยแบบส ารวจทางออนไลน์ที่
ถูกแปลเป็นภาษาต่างประเทศ 17 ภาษา พบว่าการระบาดของโคโรน่าไวรัส (COVID-19) ส่งผลต่อร่างกายและจิตใจของผู้ป่วย
โรคเบาหวานโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบทางจิตใจที่พบว่ามีความวิตกกังวลของผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 82 มีภาวะซึมเศร้าร้อยละ 
49 ภาวะน้ าตาลในเลือดสูงเฉียบพลันร้อยละ 39 และมีภาวะแทรกซ้อนเท้าจากโรคเบาหวานร้อยละ 18 [14] ซึ่งสัมพันธ์กับการให้
การดูแลและการส่งเสริมการจัดการสุขภาพตนเองแก่ผู้ป่วยโดยผู้ให้บริการทางสุขภาพที่จ าเป็นต้องลดน้อยลงเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
การก าหนดมาตรการเพื่อควบคุมการระบาดของโรคที่ท าให้การเข้ารับบริการแบบเผชิญหน้า  (Face to Face) เป็นไปอย่างล าบาก
มากขึ้น พยาบาลผู้ป่วยเบาหวานแถบยุโรป 27 ประเทศต่างเห็นพ้องต้องกันว่าการระบาดของโคโรน่าไวรัส (COVID-19) ท าให้การ
ส่งเสริมการจัดการสุขภาพตนเอง การให้สุขศึกษาและการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวานลดลงร้อยละ 31, 63 และ34 
ตามล าดับ [14] นอกจากนี้มาตรการจ ากัดการเคลื่อนย้ายบุคคล (Lockdown) ส่งผลท าให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานจ าเป็นต้องอยู่ในพื้นที่
จ ากัดของบริเวณที่อยู่อาศัยซึ่งอาจส่งผลให้การจัดการสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานมีประสิทธิภาพน้อยลงจนเกิดภาวะ
พฤติกรรมเนือยนิ่ง (Sedentary lifestyle) 

ดังนั้น ขอบเขตเนื้อหาของบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอแนวทางปฏิบัติเชิงประจักษ์ในการส่งเสริมการจัดการ
สุขภาพตนเองผู้ป่วยโรคเบาหวานที่บ้านท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีแนวทางปฏิบัติใน
การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานเพื่อให้สามารถควบคุมระดับน้ าตาลในกระแสเลือดได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

การจัดการสุขภาพตนเอง  
แนวคิดของการจัดการสุขภาพตนเองได้รับการอธิบายและถูกน ามาใช้ครั้งแรกมากกว่า  40 ปีโดย โทมัส เครีย (Thomas 

Creer) เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยกระตือรือร้นต่อการรักษาท่ีตนเองได้รับ (Active participants) ปัจจุบันแม้จะมีการใช้ค าอื่นเทียบเคียง เช่น 
การดูแลตนเอง (Self-care) การจัดการตนเอง (Self-regulation) หรือแม้แต่การให้ค าปรึกษาแก่ผู้ป่วย (Patient counselling) แต่ค า
ว่าการจัดการสุขภาพตนเองในเชิงปฏิบัตินั้นครอบคลุมมากกว่าการให้ข้อมูลหรือการเพิ่มความรู้แก่ผู้ป่วย โดยกระบวนการหลักของการ
จัดการสุขภาพตนเองประกอบด้วย 5 องค์ประกอบส าคัญคือ การค้นหาอธิบายปัญหา (Problem solving) การตัดสินใจในการ
แก้ปัญหา (Decision making) การใช้แหล่งทรัพยากรที่เหมาะสม (Resource utilisation) การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้
ให้บริการสุขภาพ (Partnership with healthcare providers) และ การลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ (Taking action) [15] 
 นอกจากนี้การจัดการสุขภาพตนเองยังเป็นส่วนหนึ่งของ 6 องค์ประกอบส าคัญของแนวคิดการดูแลโรคเรื้อรัง (Chronic 
Care Model) เนื่องจากแนวคิดดังกล่าวมุ่งเน้นระบบการจัดการปัญหาสุขภาพเรื้อรังที่เกิดจากมีปฏิสัมพันธ์ที่มีคุณภาพระหว่างผู้ป่วย
และผู้ให้บริการสุขภาพ [15] ดังนั้นการส่งเสริมการจัดการสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของ
โควิด-19 จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือผู้ให้บริการสุขภาพควรมีแนวทางในการด าเนินงานเพื่อช่วยให้ผู้ป่วย
โรคเบาหวานมีความสามารถที่จะดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

การส่งเสริมการตรวจติดตามระดับน  าตาลในเลือดด้วยตนเอง 
การตรวจติดตามระดับน้ าตาลในเลือด (Blood glucose Monitoring) คือ กระบวนการตรวจสอบวัดค่าระดับความเข้มข้น

ของระดับน้ าตาลในกระแสเลือด ซึ่งปกติผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยด้วยโรคเบาหวานทุกรายจะต้องได้รับการตรวจจากเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขที่ให้บริการในหน่วยบริการทางสุขภาพอย่างสม่ าเสมอ เช่น การตรวจเจาะน้ าตาลจากเส้นเลือดฝอยปลายนิ้ว (Fasting 
Capillary Glucose) หรือแม้แต่การตรวจติดตามโดยการเจาะเลือดประจ าปีเพื่อตรวจระดับน้ าตาลเฉลี่ยในกระแสเลือด (HbA1c) 
เพื่อประเมินสมรรถนะของร่างกายต่อการใช้อินซูลินในการควบคุมระดับน้ าตาลในกระแสเลือด แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาด
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ของโรคโควิด-19 เป็นเหตุท าให้ผู้ป่วยไม่สามารถเดินทางไปรับบริการในสถานพยาบาลได้ ซึ่งอาจส่งผลท าให้แพทย์ผู้ท าการรักษาหรือ
แม้แต่ตัวผู้ป่วยเองไม่ทราบการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ าตาลในกระแสเลือดอย่างต่อเนื่อง  

แต่ในทางกลับกันพบว่าปัจจัยส าคัญที่จะท าให้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการจัดการสุขภาพของตนเองในผู้ป่วย
โรคเบาหวานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ผู้ป่วยจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบค่าการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ าตาลในเลือดในแต่ละ
วันเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการสุขภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสม [2] จึงสะท้อนให้เห็นได้ว่าการตรวจหาระดับน้ าตาลในเลือด
ด้วยตนเอง (Self-Monitoring Blood Glucose: SMBG) เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ควรแนะน าและส่งเสริมให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีทักษะและ
ความช านาญในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องที่บ้านด้วยตนเองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยควรได้รับการอบรมใน
การใช้งานอุปกรณ์ ช่วงระยะเวลาในการเจาะ และการบันทึกแปลผลเบื้องต้น  

ดังนั้น การส่งเสริมการตรวจติดตามระดับน้ าตาลในเลือดด้วยตนเองร่วมกับการให้บริการทางสุขภาพในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยสามารถควบคุมระดับน้ าตาลเฉลี่ยในกระแสเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ป่วยควรต้องได้รับการสนับสนุนชุดอุปกรณ์ที่พร้อมใช้  เช่น อุปกรณ์วัดค่าชนิดพกพากลูโคมิเตอร์ (Glucometer)  
เข็มเจาะปลายนิ้ว ส าลีแอลกอฮอล์ ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถจัดหาเองได้ อาจจ าเป็นต้องใช้การยืมอุปกรณ์ดังกล่าวจากสถานบริการ
ในพื้นที่เพื่อส่งเสริมการตรวจหาระดับน้ าตาลในเลือดด้วยตนเองแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน [7] เนื่องจากพบว่าอุปสรรคส าคัญที่ส่งผลการ
ตรวจหาระดับน้ าตาลในเลือดด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องของผู้ป่วยโรคเบาหวานคือ การขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้สัมพันธ์
กับเศรษฐานะของผู้ป่วยที่ไม่เพียงพอต่อการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าว [6] 

2. ผู้ป่วยหรือผู้ดูแลควรได้รับการฝึกฝนทักษะในการตรวจหาระดับน้ าตาลในเลือดด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการอบรมแบบ
เผชิญหน้า (Face to Face) หรือผ่านระบบปฏิบัติการออนไลน์ (Online platform) เพื่อสร้างความมั่นใจและติดตามความถูกต้องอีก
ทั้งประสิทธิภาพของการตรวจหาระดับน้ าตาลในเลือดด้วยตนเอง [7] 

3 .ผู้ป่วยหรือผู้ดูแลควรมีอิสระในการตัดสินใจเลือกเวลาในการตรวจหาระดับน้ าตาลในเลือดด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอด้วยความสมัครใจ (Individual’s Goal Setting)  เช่น ก่อนมื้ออาหารสามเวลา หรือ หลังมื้ออาหารสามเวลา เพื่อให้เกิด
การยอมรับต่อการตรวจหาระดับน้ าตาลในเลือดด้วยตนเอง [7, 8]  อย่างไรก็ดีพบว่า การตรวจหาระดับน้ าตาลในเลือดด้วยตนเอง
ระยะสั้นๆอย่างต่อเนื่องแบบเข้มข้น คือ การตรวจก่อนอาหาร หลังอาหารและก่อนนอน อย่างน้อย 7 วัน จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วย
อย่างยิ่งในการเห็นรูปแบบระดับน้ าตาลในเลือดของตนเองเพื่อท่ีจะวางแผนการจัดการสุขภาพด้านอื่นๆร่วมกัน [5] 
 4. การท าบันทึกผลการตรวจหาระดับน้ าตาลในเลือดด้วยตนเอง (SMBG Record) เป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมการ
จัดการสุขภาพตนเองแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน การบันทึกผลควรแสดงเป็นแผนภูมิเส้น (Line Graph) เนื่องจากผู้ป่วยจะเห็นแนวโน้ม
ของระดับน้ าตาลในกระแสเลือดจากการตรวจหาด้วยตนเอง และเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองดังที่
จะได้กล่าวในหัวข้อต่อไป 
 

การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร 
จากที่ได้กล่าวมาในประเด็นแรกหากสามารถส่งเสริมการตรวจติดตามระดับน้ าตาลในเลือดด้วยตนเองได้อย่างมี

ประสิทธิภาพจะสามารถช่วยให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการสุขภาพของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการควบคุมอาหาร [9]  เช่น การงดอาหารที่มีรสหวานเมื่อทราบว่าระดับน้ าตาลสูง 
และลดการดื่มเครื่องดื่มที่มีรสหวานหลังจากการแนะน าให้ท า SMBG  [10] จึงจะเห็นได้ว่า แนวทางการส่งเสริมการจัดการสุขภาพ
ตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโค
วิด-19 นั้นมีความเกี่ยวพันกับการทราบค่าระดับน้ าตาลในกระแสเลือดเป็นอย่างยิ่ง เพราะหากผู้ป่วยไม่สามารถบริโภคอาหารได้อย่าง
เหมาะสมอันเนื่องมาจากความยากล าบากในการจัดหาอาหารจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อาจส่งผลให้เกิดภาวะ
น้ าตาลในกระแสเลือดต่ า (Hypoglycemia) ดังนั้นแนวทางการในส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารของผู้ป่วย
โรคเบาหวานที่บ้านท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ควรด าเนินการดังนี้ 

1. การวางแผนมื้ออาหารให้ครบทุกมื้ออย่างสมดุล (Balanced Meal Planning) ผู้ป่วยหรือผู้ดูแลควรจัดอาหารให้สามารถ
มีรับประทานได้ครบทั้ง 3 มื้อ แม้จ าเป็นต้องอยู่ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เนื่องจากหากมีการอดอาหารหรือ
ปรับลด/เพิ่มมื้ออาหารอาจส่งผลต่อการเผาผลาญพลังงานของร่างกายเป็นเหตุให้ระดับน้ าตาลในกระแสเลือดไม่คงที่  โดยพบว่าผู้ป่วย
โรคเบาหวานมีแนวโน้มในการเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารโดยลดปริมาณการรับประทานอาหารจ าพวกโปรตีนลดลง เพิ่ม
การรับประทานอาหารประเภทแป้งมากขึ้น [11, 12] ซึ่งควรสมดุลปริมาณมื้ออาหารให้เหมาะสมกับผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยเฉพาะ
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อย่างยิ่งการลดปริมาณคาร์โบไฮเดรต (อาหารจ าพวกแป้ง น้ าตาล) เพิ่มปริมาณโปรตีนและกากใยอาหารในสัดส่วนที่พอๆกันต่อมื้อ
อาหาร [13] นอกจากนี้ยังควรลดปริมาณการรับประทานอาหารที่มีการเติมน้ าตาลหรือมีรสหวานแม้ว่าจะเป็นอาหารแลกเปลี่ยนหรือ
อาหารสุขภาพทางเลือกก็ตาม [13] 

2. บันทึกอาหารที่รับประทาน (Food Record) นอกเหนือจากการสมดุลอาหารตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว การส่งเสริมให้
ผู้ป่วยหรือผู้ดูแลท าการบันทึกอาหารที่รับประทานยังเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถประเมินผลติดตามการจัดการสุขภาพ
ตนเองที่สัมพันธ์กับน้ าตาลในกระแสเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ประโยชน์ส าคัญของการบันทึกรายการอาหารที่รับประทานของ
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน คือ การแสดงให้ผู้ป่วยเห็นภาพรวมของตนเองแล้วสะท้อนคิดแก่ผู้ป่วยจากรายการที่บันทึกว่าผู้ป่วยควรปรับปรุง
พฤติกรรมการรับประทานในแต่ละมื้อ แต่ละวันอย่างไร รวมถึงลักษณะคุณภาพอาหารที่ผู้ป่วยจะเลือกรับประทานอีกด้วย 

3. หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากพบว่ามีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่บ้านมากขึ้นขณะมีการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19  ซึ่งหากผู้ป่วยโรคเบาหวานดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้นย่อมส่งผลต่อการควบคุมระดับน้ าตาลในกระแสเลือดเนื่องจาก
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นประกอบด้วยสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตและน้ าตาลเป็นหลัก  นอกจากนี้การดื่มแอลกอฮอล์ยัง
ส่งเสริมท าให้เกิดความอยากอาหารที่มากขึ้น เช่น พฤติกรรมการรับประทานกับแกล้มคู่กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น [11] 

 

การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกก าลังกาย 
นอกเหนือจากการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารของผู้ป่วยโรคเบาหวานแล้ว การปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการออกก าลังกายยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ควรได้รับการส่งเสริมเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผล
ส าคัญต่อการจ ากัดการเคลื่อนย้ายพื้นที่ของผู้คน ส่งผลให้การมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวทางกายในพื้นสาธารณะถูกจ ากัดไปด้วย ดังนั้น
เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานยังคงสามารถมีกิจกรรมทางกายในการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างต่อเนื่อง  ควรส่งเสริมการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการออกก าลังกายของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่บ้านท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังนี้ 

1. แนะน ากิจกรรมการออกก าลังกายที่เป็นไปตามความต้องการของผู้ป่วยเป็นส าคัญ เนื่องจากผู้ป่วยโรคเบาหวานแต่ละคน
อาจมีลักษณะทางชีวภาพ รูปร่าง พฤติกรรมชีวิต ลักษณะทางกายภาพของสิ่งแวดล้อมรอบบ้านที่แตกต่างกัน ดังนั้น รูปแบบการออก
ก าลังกายที่บ้านที่จะส่งเสริมให้ผู้ป่วยปฏิบัติควรเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและปัจจัยพื้นฐานที่แตกต่างกันออกไป [12] 
เช่น ผู้ป่วยที่มีน้ าหนักร่างกายมากอาจแนะน าเพียงการเดินช้ารอบบ้าน ในขณะที่ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีสมรรภาพทางกายแข็งแรง ไม่
มีภาวะแทรกซ้อนควรออกก าลังกายที่เน้นการใช้ออกซิเจนมากขึ้น ได้แก่ การวิ่งเหยาะ การเต้นแอโรบิค หรือในทางตรงข้ามกลุ่ม
ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เป็นผู้สูงอายุอาจจ าเป็นที่จะต้องเลือกการออกก าลังกายที่ง่ายสะดวกมากขึ้น  เช่น การแกว่งแขน แต่ระยะเวลา 
และจ านวนวันในการเดินควรให้ผู้ป่วยก าหนดด้วยตนเอง (Individual’s Goal Setting) เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถประเมินสมรรถนะ
ตนเองเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างต่อเนื่อง [8] 
 2. ท าบันทึกการออกก าลังกายรายสัปดาห์ (Weekly Physical Activity Record) เช่นเดียวกับการท าบันทึกรายการอาหารที่
รับประทาน จะช่วยให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถประเมินผลการปฏิบัติการออกก าลังกายที่บ้าน และสามารถก าหนดแนวทางในการ
ปรับปรุงพฤติกรรมการออกก าลังกายได้อย่างเหมาะสม เช่น ผู้ป่วยที่มีน้ าหนักร่างกายมากก าหนดการเดินช้ารอบบ้าน เป็นเวลา 30 
นาที จ านวน 2 วันในสัปดาห์แรก แล้วพบว่าตนเองสามารถท าได้ตามแผนที่วางไว้ จึงปรับเพิ่มขึ้นเป็น 3 วัน หรือปรับลดระยะเวลาลง 
เหลือ 20 นาที ในสัปดาห์ต่อมาเนื่องจากมีอาการปวดเข่า เป็นต้น  
 

บทบาทของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการจัดการสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
นอกเหนือจากผู้ป่วยและผู้ดูแลจะมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมการการจัดการสุขภาพตนเองของผู้ป่วย

โรคเบาหวานในประเด็นของการตรวจหาระดับน้ าตาลในกระแสเลือดด้วยตนเอง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร 
และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกก าลังกายให้ประสบผลส าเร็จแล้ว ผู้ป่วยยังจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจาก
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือผู้ให้บริการทางสุขภาพ (Healthcare Providers) ในการแสดงบทบาทของตนเองเพื่อช่วยส่งเสริมการ
จัดการสุขภาพของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังนี้ 

1. บทบาทของการเป็นผู้ให้ความรู้ด้านสุขภาพ (Health Educator) เป็นบทบาทส าคัญอันดับแรกที่จ าเป็นอย่างยิ่ง-ของ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือผู้ให้บริการทางสุขภาพต่อการส่งเสริมการจัดการสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน  เนื่องจากผู้ป่วย
จ าเป็นต้องได้รับความรู้ที่ชัดเจนภายใต้หลักฐานเชิงประจักษ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการตรวจหาระดับ
น้ าตาลในกระแสเลือด ลักษณะอาหารที่รับประทาน หรือลักษณะการออกก าลังกายที่เหมาะสมกับผู้ป่วย ดังนั้น ทีมสหวิชาชีพ เช่น 
แพทย์ พยาบาล นักโภชนาการ นักกายภาพบ าบัด ควรด าเนินการในการจัดระบบปฏิบัติการผ่านช่องทางออนไลน์ที่ง่ายต่อการให้
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ข้อมูลแก่ผู้ป่วยในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น การท ากลุ่มไลน์ทีมสหวิชาชีพ (Line application) 
หรือการจัดท าวิดีโอส าเร็จรูป เพื่อการให้ความรู้การจัดการสุขภาพในประเด็นต่างๆแก่ผู้ป่วย เป็นต้น [12] 

2. บทบาทของการเป็นผู้ประสานความร่วมมือ (Collaborator) เป็นบทบาทที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือผู้ให้บริการทาง
สุขภาพควรด าเนินการอย่างต่อเนื่องในการแสวงหาความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย เช่น ขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อมาสนับสนุนให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถจัดการสุขภาพตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง  ตัวอย่างเช่น  
การเขียนโครงการขอรับการสนับสนุนเครื่องเจาะตรวจหาระดับน้ าตาลในเลือดด้วยตนเองแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่บ้าน  เป็นต้น [6]  
การแสดงบทบาทด้านนี้นอกจากจะส่งผลดีต่อผู้ป่วยแล้วอาจจะเป็นการช่วยให้เกิดกระบวนการทางสังคมในการส่งเสริมสุขภาพของ
ชุมชนอีกด้วย  

3. บทบาทของผู้ให้ค าปรึกษา (Counselor) เป็นอีกบทบาทส าคัญของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือผู้ให้บริการทางสุขภาพที่จะ
ส่งผลให้การส่งเสริมการจัดการสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทการติดตามและ
ประเมินผลความส าเร็จของการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดอันเนื่องมาจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการออก
ก าลังกาย อีกทั้งความต่อเนื่องถูกต้องในการบันทึกข้อมูลผลลัพธ์และคุณภาพของอุปกรณ์ที่ใช้งาน ดังนั้น ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการทางสุขภาพควรจัดตารางกิจกรรมการติดตามผลการจัดการสุขภาพตนเองที่บ้านผ่านระบบออนไลน์อย่างสม่ าเ สมอ เพื่อให้
ค าปรึกษาแก้ไขปัญหาประเมินความต้องการของตัวผู้ป่วย และ/หรือผู้ดูแลเพิ่มเติมตามแนวทางการส่งเสริมการจัดการสุขภาพตนเองทั้ง 3 
ประเด็นที่กล่าวมาข้างต้น [6] นอกจากนี้การติดตามให้ค าปรึกษาดังกล่าวยังเป็นประโยชน์ในการช่วยเสริมพลังอ านาจ (Empowerment) 
แก่ผู้ป่วย และ/หรือผู้ดูแลผู้ป่วยรวมถึงครอบครัวในการมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการจัดการสุขภาพของตนเองอีกด้วย[4] 

 

สรุป 
การส่งเสริมการจัดการสุขภาพตนเองแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวานเพื่อให้การควบคุมระดับน้ าตาลในกระแสเลือดมีประสิทธิภาพ

ท่ามกลางสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโควิด-19 นั้น ผู้ให้บริการทางสุขภาพควรแสดงบทบาทของตนองในการเป็นผู้ให้ความรู้  
เป็นผู้ประสานความร่วมมือและเป็นผู้ให้ค าปรึกษาเพื่อให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถวางแผนเป้าหมายส่วนบุคคล ในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการรับประทานอาหาร การออกก าลังกายโดยใช้ผลจากการตรวจหาระดับน้ าตาลในกระแสเลือดด้วยตนเอง อีกทั้งเสริม
พลังอ านาจแก่ผู้ป่วยในการจัดการสุขภาพของตนเองอย่างต่อเนื่องโดยการประเมินติดตามผลการจัดการสุขภาพของผู้ป่วยผ่าน
ช่องทางระบบปฏิบัติการออนไลน์ที่ง่ายต่อการเข้าถึง ซึ่งหากทั้งผู้ป่วย ผู้ดูแลและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางสุขภาพสามารถ
ประสานความร่วมมือกันตามแนวทางที่วางไว้ย่อมส่งผลให้การจัดการสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานประสบผลส าเร็จได้แม้จะ
มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อใดๆเกิดขึ้นก็ตาม 
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บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ วิเคราะห์สาเหตุแห่งการเกิดเป็นสัตว์นรกตามที่ปรากฏในวรรณกรรมกลอนสวดเรื่อง  
พระมาลัยฉบับเพชรบุรีที่ช าระและปริวรรตโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์ศิริ  แท่นมณี ว่ามีสาเหตุมาจากผลกรรมใด ทั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการ
วิเคราะห์เนื้อหาตามแนวคิดทางพระพุทธศาสนาเรื่องกรรมและนรก ผลการศึกษาพบว่านรกเป็นสถานที่ส าหรับลงโทษสัตว์นรกหรือผู้กระท า
บาปหนักเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์ ทั้งนี้สาเหตุแห่งการเกิดเป็นสัตว์นรกที่ปรากฏในวรรณกรรมกลอนสวดเรื่องพระมาลัยฉบับเพชรบุรีมี
อยู่ด้วยกัน 8 ประการ คือ 1) โลภ เบียดเบียน ข่มเหง รังแกผู้อื่น 2) เบียดเบียนพระสงฆ์และแม่ชีให้ได้รับความเดือดร้อน 3) ด่าตี พ่อ แม่ ปู่ ย่า 
ตา ยาย พระสงฆ์ สามเณร 4) ตัดสินความ ไม่ยุติธรรม 5) เป็นชู้กับเมียผู้อื่น 6) หญิงมักมากในกามคุณ ท าเสน่ห์ยาแฝด 7) เป็นผู้ใหญ่ข่มเหง
ผู้น้อย และ 8) ดื่มสุรา 
  
ค าส าคัญ : สาเหตุแห่งผลกรรม, วรรณกรรมกลอนสวด, พระมาลัยฉบับเพชรบุรี 
 

Abstract  
The purpose of this research article was to analyze the causes of being naraka as depicted in Klon-Suat literature 

entitle “the Phra Malai Petchaburi Version”. Paid and examined by Asst. Prof. Jansiri Thanmani. The results showed that 
Naraka was the place for punishing naraka-beings or heavy papa doers when they still lived in the human world. The 
causes were as follows: 1) having greed, violence, ill-treat, 2) being violent for monks and nuns, 3) disdaining ancestor, 
monks, and novices, 4) judging with injustice, 5) sexual misconduct, 6) incontinence, using love potion, 7) persecution, and  
8) intoxicants. 

 
Keywords : Cause of Result of Karma, Klon-Suat Literature Entitled, Phra Malai Phetchapuri Version 
 
 

บทน า   
พระพุทธเจ้าทรงตรัสเทศนาเรื่องบุญและบาปเอาไว้ตอนหนึ่งว่า “หากบุรุษพึงท าบาปไซร้ ไม่พึงท าบาปนั้นบ่อยๆ ไม่พึงท า

ความพอใจในบาปนั้น เพราะการสั่งสมบาปน าความทุกข์มาให้” [1] และจะเป็นกรรมที่ติดตัวไปอยู่มิรู้วาย 
 ค าว่า กรรม เป็นค าศักดิ์สิทธิ์ ในทางพุทธศาสนาเปรียบได้กับพระอิศวรที่ดลบันดาลให้มนุษย์หรือสัตว์ทั้งหลาย ประสบกับ
สิ่งดีหรือสิ่งเลวร้าย นอกจากนี้ค าว่า กรรม ในทางพุทธศาสนายังถือเป็นมูลรากส าคัญที่หมุนเวียนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ให้
ด าเนินสภาวะที่แปลกอย่างต่างกัน [2] 
 กรรม ตามความเข้าใจทั่วไป หมายถึง การกระท าที่ส่งผลร้ายมายังปัจจุบัน หรือซึ่งจะส่งผลร้ายต่อไปในอนาคต  
แต่ความหมายในทางพุทธศาสนานั้น หมายถึง การกระท าที่ประกอบด้วยเจตนา คือ ท าด้วยความจงใจหรือจงใจท า ทั้งดีและชั่ว เช่น 
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การขุดหลุมพรางดักคนหรือสัตว์ให้ตกลงไปตายเป็นกรรม แต่หากขุดบ่อน้ าไว้กินไว้ใช้แล้วมีสัตว์ตกลงไปตายไม่ถือเป็นกรรม แต่ถ้ารู้
แก่ใจว่าบ่อน้ าที่ตนขุดไว้อยู่ในที่ซึ่งคนจะพลัดตกได้ง่าย แล้วปล่อยปละละเลยจนมีผู้ตกลงไปตายก็นับว่าเป็นกรรม การกระท าที่ดี
เรียกว่า กรรมด ีการกระท าที่ชั่วเรียกว่า กรรมชั่ว [3] 
 กรรมในทางพุทธศาสนาจึงต้องมีเจตนาเป็นส าคัญ และกรรมเป็นเรื่องของเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับการกระท าของมนุษย์  
นอกจากนี้พระพุทธเจ้ายังทรงสั่งสอนให้มนุษย์ค านึงถึงเรื่องกรรมเอาไว้อย่างสม่ าเสมอ ดังพระพุทธพจน์ว่า “สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงต้อง
ตายเพราะชีวิตมีความตายเป็นที่สุด สัตว์ทั้งหลายจักไปตามกรรม เข้าถึงผลแห่งบุญและบาป คือ ผู้มีกรรมเป็นบาปจักไปสู่นรก ส่วนผู้
มีกรรมเป็นบุญจักไปสู่สุขคติ เพราะฉะนั้นพึงท ากรรมงามอันจะน าไปสู่สัมปรายภพสั่งสมไว้  บุญทั้งหลายย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์
ทั้งหลายในปรโลก” [4] 
  ความจากพระพุทธพจน์ข้างต้นนี้ ท าให้เกิดเป็นความเชื่อของคนไทยที่เชื่อถือต่อกันมาว่าหากท ากรรมดีเอาไว้มาก เมื่อตาย
ไปก็จะได้ไปเกิดบนสวรรค์ หากท ากรรมชั่วเอาไว้มากเมื่อตายไปก็จะตกนรก 
 นรกภูมินั้นประกอบไปด้วย มหานรก นรกบ่าว ยมโลกนรก และโลกันตนรก มีลักษณะเป็นขุม (หลุม) นรกขุมใหญ่  
จะซ้อนหลั่นเรียงกันในแนวดิ่งตามล าดับชั้น แต่ละชั้นจะมีนรกบ่าวและยมโลกเป็นนรกขุมย่อยรายล้อมลงไปอีกทุกแดน        
 แกนกลางของนรกภูมิเรียกว่ามหานรกหรือนรกใหญ่  มีอยู่ด้วยกัน 8 ขุม คือ สัญชีพนรก กาฬสุตตนรก สังฆาตนรก  
โรรุวะนรก มหาโรรุวะนรก ตาปนรก มหาตาปนรก และอเวจีมหานรก นรกทั้ง 8 ขุม จะอยู่เรียงกันเป็นล าดับลงไป ชั้นบนสุด  
ที่อยู่ใกล้พื้นพิภพ คือ สัญชีพนรก ส่วนที่อยู่ลึกที่สุด คือ อเวจีมหานรก สัตว์นรกที่บังเกิดขึ้นในแต่ละขุมจะต้องทนทุกขเวทนาแตกต่าง
กัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลกรรมที่เคยท าไว้ ในนรกนี้ไม่มีที่ว่างเปล่า หากเต็มไปด้วยฝูงสัตว์นรกที่ยัดเยียดเบียดเสียดกันอยู่ทั้งไฟนรกก็ลุก
โชนตลอดเวลา ไม่เคยดับลงชั่วกัปป์ชั่วกัลป์ [5] 
 ตามประวัติวรรณคดีไทย มีวรรณคดีหลายเรื่องที่มีเนื้อหากล่าวถึงนรก แต่ที่มีความโดดเด่นและเป็นที่รู้จักกันในหมู่คนทั่วไป
มีอยู่ 2 เรื่อง คือ ไตรภูมิพระร่วงและพระมาลัย ซึ่งเรื่องพระมาลัยนั้นได้เน้นให้เห็นผลของการกระท าความดีแล้ว จะได้รับความสุขบน
สวรรค์ จึงมีบทพรรณนาให้เห็นถึงความรื่นรมย์ของสวรรค์อย่างละเอียด เพื่อชักชวนให้กระท าความดี ต่างจากไตรภูมิพระร่วงที่เน้นให้
คนเกรงกลัวบาป จึงพรรณนาให้เห็นถึงการรับโทษทัณฑ์อย่างละเอียด [6] ทั้งนี้เรื่องพระมาลัย ยังสนับสนุนความเชื่อในเรื่องโลกนี้และ
โลกหน้าว่า หากท าบุญท ากุศลสะสมไว้มากในโลกนี้ ครั้นตายไปก็จะไปเกิดในยุคของพระศรีอาริย์ อันเป็นโลกหน้าที่มีแต่ความสุข 
ปราศจากความทุกข์ทั้งปวง   
 ในสังคมปัจจุบัน ผู้คนส่วนใหญ่ห่างเหินจากการเข้าวัด ท าให้เกิดการละเลยในการปฏิบัติตนตามครรลองแห่งธรรมะ ไม่เกรง
กลัวบาป เพราะไม่มีตัวอย่างให้เห็นว่าท าบาปท ากรรมอย่างใดจึงท าให้ตกนรก ส่งผลให้สังคมเกิดปัญหาตามมามากมาย ผู้วิจัยเห็นว่า
หากน าวรรณกรรมกลอนสวดเรื่องพระมาลัยฉบับเพชรบุรีที่ช าระและปริวรรตโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์ศิริ  แท่นมณี มาศึกษาให้
เห็นถึงสาเหตุแห่งผลกรรมที่ท าให้เกิดเป็นสัตว์นรก และน าผลการวิจัยไปใช้ในการอบรมธรรมะแก่เยาวชนและคนในสังคม อาจท าให้
ทุกคนเกรงกลัวบาปและไม่อยากเกิดเป็นสัตว์นรก เพราะต้องไปชดใช้กรรมได้รับทุกข์ทรมาน เมื่อคนในสังคมเกรงกลัวบาปก็จะปฏิบัติ
ดี ปฏิบัติชอบ ช่วยให้สังคมเกิดความสงบสุข 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อวิเคราะห์สาเหตุแห่งการเกิดเป็นสัตว์นรกตามที่ปรากฏในวรรณกรรมกลอนสวดเรื่องพระมาลัยฉบับเพชรบุรี 
 

ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ข้อมูลจากพระมาลัยกลอนสวดฉบับเพชรบุรี ซึ่งเป็นฉบับที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์ศิริ แท่นมณี 
อดีตอาจารย์สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ตรวจสอบช าระและปริวรรต     
จากอักขรขอม เมื่อป ีพ.ศ. 2534 เป็นต้นฉบับส าหรับการวิจัย 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
1. แนวคิดเรื่องกรรม 
แนวคิดเรื่องกรรมเป็นหลักธรรมที่ส าคัญในพระพุทธศาสนา ค าว่า กรรม มาจากภาษาสันสกฤตว่า กฤ มีความหมาย

เช่นเดียวกับค าว่า กมฺม ค าว่า กรรม แปลตามศัพท์ว่า การกระท า  
 ตามหลักธรรมในพุทธศาสนา กรรม หมายถึง การกระท าท่ีประกอบด้วยเจตนา หากกระท าไปโดยไม่ประกอบด้วยเจตนาก็ไม่
เรียกการกระท านั้นว่า กรรม เมื่อพิจารณาแยกแยะความหมายให้ชัดเจนกวา่นี้ สามารถแยกแยะความหมายของ ค าว่า กรรม ได้ดังนี้ 
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 1. กรรม หมายถึง เจตนา ได้แก่ เจตจ านง ความจงใจ ความมีเสรีภาพในการกระท า ซึ่งเป็นเครื่องก าหนดทิศทาง  
การกระท าของมนุษย์ ดังปรากฏจากพุทธพจน์ที่ว่า “เจตนาห  ภิกฺขเว กมฺม วทาม ิเจตยิตฺวา กมฺม  กโรต ิกาเยน วาจาย มนสา” แปลว่า 
ภิกษุท้ังหลายเรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรม บุคคลจงใจแล้วจึงกระท าด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ  
 2. กรรม หมายถึง กระบวนการแห่งชีวิตของปัจเจกบุคคลที่ปรุงแต่งโครงสร้างวิถีชีวิต  ได้แก่ สังขาร ที่แปลว่า สภาพ  
ที่ปรุงแต่งจิต คือ ปรุงแต่งจิตให้เป็นกุศล อกุศล หรืออัพยากฤต โดยมีเจตนาเป็นตัวน า จึงสามารถรวมความได้ว่า สังขารก็คือเจตนา
ทั้งหลาย  
 3. กรรม หมายถึง การกระท าที่เป็นสมบัติส่วนบุคคล กล่าวคือ การพูด การคิด การแสดงออกทางกาย ทางวาจา หรือทาง
ความประพฤติต่างๆ ที่มีผลอันบุคคลพึงได้รับทั้งในปัจจุบัน อดีต และอนาคต  
 4. กรรม หมายถึง กิจกรรมของมนุษย์ ได้แก่ การประกอบอาชีพการงาน การด าเนินชีวิต การด าเนินกิจกรรมต่างๆ อันเป็น
ผลมาจากเจตจ านงเสรี การคิดปรุงแต่ง ท าให้เกิดความเป็นไปในสังคม  
 ความหมายของกรรมทั้ง 4 ประการที่กล่าวมาข้างต้น คือ กรรมตามหลักพระพุทธศาสนา ได้แก่ เจตจ านงหรือเจตนา  
ซึ่งเป็นที่มาและแกนพฤติกรรมทุกอย่างของมนุษย์ 
 กรรม แปลตามศัพท์ว่า การงานหรือการกระท า แต่ในทางธรรมต้องจ ากัดความลงไปว่า กรรม คือ การกระท าที่
ประกอบด้วยเจตนาหรือการกระท าที่เป็นไปด้วยความจงใจ ถ้าเป็นการกระท าที่ไม่มีเจตนาหรือมีความจงใจยังไม่เรียกว่ากรรม  
ในความหมายทางธรรม [3] 
 การจัดแบ่งประเภทของ กรรม สามารถแบ่งได้หลายประเภท ในที่นี้จัดแบ่งประเภทของกรรมตามระดับความแรง  
ในการให้ผล ซึ่งแบ่งออกได้ 4 ระดับ คือ [7] 
 1. ครุกรรม คือ กรรมหนัก เป็นกรรมที่มีก าลังมาก จะให้ผลต่อกรรมอื่นๆ ทั้งหมด กรรมหนักในฝ่ายกุศล คือ สมาบัติ 8 
ส่วนกรรมหนักในฝ่ายอกุศล คือ อนันตริยกรรม ได้แก่ ฆ่าบิดา ฆ่ามารดา ฆ่าพระอรหันต์ ท าร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงห้อพระโลหิต   
และสังฆเภท คือ การท าให้สงฆ์แตกความสามัคคีกัน 
 2. พหุลกรรม หรือ อาจิณกรรม เป็นกรรมที่ท ามาก หรือท าเป็นอาจิณ คือ ท าไว้จนชิน เนื่องจากเป็นกรรมที่มีมาก  
จึงมีก าลังในการให้ผลแรงรองลงมาจากครุกรรม หากบุคคลใดไม่มีครุกรรม พหุลกรรมก็จะให้ผลก่อนกรรมอื่นๆ ทั้งหมด 
 3. อาสันนกรรม คือ กรรมใกล้ตายหรือกรรมจวนเจียน กรรมใกล้ดับจิต โดยหน้าที่ส าคัญของอาสันนกรรม คือ น าผู้ที่   
ตายแล้วนั้นไปเกิด กล่าวคือ ถ้าอาสันนกรรมเป็นอกุศลกรรมก็จะน าผู้นั้นไปเกิดในทุคติ  คือ เป็นสัตว์เดรัจฉาน เปรต อสุรกาย  
หรือสัตว์นรก แต่ถ้าอาสันนกรรมเป็นกุศลธรรมก็จะน าผู้นั้นไปเกิดในสุคติ คือ เกิดเป็นมนุษย์ เทวดา หรือ พรหม  
 4. กัตตากรรม คือ กรรมสักแต่ว่ากระท า เป็นกรรมที่ท าด้วยเจตนาอันอ่อน จึงเป็นกรรมที่มีก าลังอ่อน จะให้ผลก็ต่อเมื่อไม่มี
กรรมอื่นที่มีก าลังแรงกว่าให้ผลอยู่ก่อนแล้ว 
 2. แนวคิดเรื่องนรก 
 พุทธศาสนาได้กล่าวถึงนรกไว้ว่าเป็นที่อยู่ของผู้เสียชีวิตจากโลกมนุษย์ ซึ่งจะได้รับผลกรรมตามที่ตนเองได้ก่อไว้ โดยการถูก
ลงโทษ แนวคิดเรื่องนรกเป็นสิ่งยืนยันถึงความเชื่อเกี่ยวกับความมีอยู่ของนรกและสัตว์ที่ตกนรก ค าว่า นรก เมื่อวิเคราะห์โดยศัพท์แล้ว
จะเป็นค าที่มาจากภาษาบาลีว่า นิรยะ แปลว่า สภาพที่ปราศจากความเจริญ สภาพที่ปราศจาก ความสุข เป็นที่เสวยทุกข์ ซึ่งเป็นผล
มาจากการท าบาปหรือความชั่วที่ได้กระท าไว้ เป็นสภาพที่มีแต่ความเร่าร้อน เต็มไปด้วย ความทุกข์ เป็นเหวแห่งความทุกข์อันไม่มี
ความสุขความเจริญ ภาวะเร่าร้อน กระวนกระวาย ที่ไปเกิดและเสวยความทุกข์ของสัตว์ผู้ท าบาป หรือภูมิที่เสวยทุกข์ของคนผู้ท าบาป
ตายแล้วไปเกิด [8] ค าจ ากัดความที่กล่าวนี้สอดคล้องกับพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ที่ให้ความหมายไว้ว่า นรก 
หมายถึง แดนหรือภูมิที่เชื่อกันว่าผู้ท าบาปจะต้องไปเกิดและถูกลงโทษโดยปริยายหมายถึง แดนที่มีแต่ความทุกข์ทรมาน [9] 
 3. พระมาลัยกลอนสวดฉบับเพชรบุรี 
 พระมาลัยกลอนสวดฉบับเพชรบุรีมีหลายฉบับ กระจัดกระจายอยู่ตามวัดต่างๆ บางฉบับเก่าถึงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา 
พระมาลัยกลอนสวดฉบับเพชรบุรีมีอยู่ด้วยกัน 14 ฉบับ คือ [10] 
 1. พระมาลัยกลอนสวดฉบับวัดเกาะ พระมาลัยกลอนสวดฉบับนี้  ไม่ได้บอกศักราชว่าสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ใด แต่พอ 
สันนิษฐานได้ว่า น่าจะสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เพราะตัวอักษรที่ใช้เขียนมีลักษณะคล้ายกับตัวอักษรที่นิยมใช้เขียนใน
สมัยนั้น ความตอนท้ายขาดหายไปเนื่องจากต้นฉบับอยู่ในสภาพที่ช ารุด 
 2. พระมาลัยกลอนสวดฉบับวัดลาด พระมาลัยกลอนสวดฉบับนี้สันนิษฐานว่า น่าจะมีอายุเก่าแก่ถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาตอน
ปลาย เพราะสังเกตจากตัวอักษรโดยเป็นอักษรที่ใช้เขียนในปลายสมัยอยุธยา พระมาลัยกลอนสวดฉบับวัดลาดนี้อยู่ในสภาพ ช ารุด
เสียหายมาก เนื้อความขาดเป็นท่อนๆ เนื้อเรื่องจึงไม่ต่อกัน   
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 3. พระมาลัยกลอนสวดฉบับวัดชีว์ประเสริฐ พระมาลัยกลอนสวดฉบับนี้มีความสมบูรณ์ที่สุด และคงจะมีอายุอยู่ในราวสมัย
รัตนโกสินทร์  
 4. พระมาลัยกลอนสวดฉบับวัดพระรูป มีอยู่ด้วยกัน 3 ฉบับ  
 - ฉบับที่ 1 อยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ท าให้เก็บความได้ไม่ตลอด เนื้อหามีเพียงภาคอธิธรรมและภาคนรก ในเรื่องอายุของพระ
มาลัยกลอนสวดฉบับนี้ คาดว่าคงจะมีอายุอยู่ในราวปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา  
 - ฉบับที่ 2 ต้นฉบับอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ความตอนท้ายกล่าวถึงผู้สร้างพระมาลัยกลอนสวดฉบับนี้ว่า สีกาจันท์ เป็นผู้สร้าง
เพื่ออุทิศถวายประสกเกิด แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2363 ตรงกับรัชกาลที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
 - ฉบับที่ 3 เป็นฉบับที่คัดลอกรูปภาพมาจากฉบับของวัดชีว์ประเสริฐและวัดลาด ความตอนท้ายบอกว่าพ่อหนูวัดพระรูป 
และพ่อแก้วบ้านไร่อ้อย มีจิตศรัทธาสร้างขึ้นจนส าเร็จในวันที่ 1 ธันวาคม 2464 ตรงกับรัชกาลที่ 6 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
 5. พระมาลัยกลอนสวดฉบับวัดบันไดทอง พระมาลัยฉบับนี้เป็นฉบับที่สวยงามและมีความสมบูรณ์มากอีกฉบับหนึ่ง 
สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เพราะภาพจิตรกรรมบนหนังสือพระมาลัย รูปหนึ่ง 
มีรูปคนธรรพ์ยืนถือธงที่เขียนด้วยอักษรอริยกะ ซึ่งเป็นตัวอักษรที่เกิดขึ้นในสมัยของพระองค์      
 6. พระมาลัยกลอนสวดฉบับวัดขุนตรา ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่หอสมุดแห่งชาติสาขาพระนครคีรี ต้นฉบับสมบูรณ์ น่าจะสร้าง
ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 ระยะเวลาใกล้เคียงกับฉบับวัดบันไดทอง เพราะมีรูปคนธรรพ์ถือธงที่เขียนด้วยอักษรอริยกะเหมือนกัน     
 7. พระมาลัยกลอนสวดฉบับวัดมหาธาตุวรวิหาร มีอยู่ด้วยกัน 2 ฉบับ ฉบับแรกเก็บรักษาไว้ที่วัดมหาธาตุวรวิหาร ต้นฉบับ
อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ฉบับที่ 2 ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่ห้องหนังสือหายากและเอกสารโบราณ ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ต้นฉบับไม่สมบูรณ์ ความตอนกลางขาดหายไปเป็นส่วนๆ   
 8. พระมาลัยกลอนสวดฉบับวัดไตรโลก ต้นฉบับอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ความตอนท้ายกล่าวถึงผู้เขียนว่า ล. เพ็ชรพิทยากุล 
เขียน สร้างเสร็จเมื่อวันที ่22 ตุลาคม พ.ศ. 2468 ตรงกับรัชกาลที่ 6 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์          
 9. พระมาลัยกลอนสวดฉบับวัดโพธิ์ทัยมณี ต้นฉบับมีความสวยงามและอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สันนิษฐานว่าคงจะสร้าง ในราว
รัชกาลที่ 4-5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์              
 10. พระมาลัยกลอนสวดฉบับวัดเทพประชุมนิมิตร เป็นหนังสือพระมาลัยรุ่นใหม่ ดังนั้นต้นฉบับจึงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ 
ความตอนต้นมีค าอุทิศเขียนไว้ว่า นางพวง อุทิศให้นายอิ่ม โค้วเพ็ชร์       
 11. พระมาลัยกลอนสวดฉบับวัดจันทาราม พระมาลัยกลอนสวดฉบับนี้มีส านวนโวหารที่แตกต่างไปจากฉบับของ                   
วัดอื่นๆ ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะมีการแต่งเติมเนื้อหาเข้าไปใหม่ แต่ยังคงรักษาเค้าเรื่องเดิมไว้ ความตอนท้ายกล่าวถึงผู้สร้างว่า             
พ่อทับ แม่พูน เป็นผู้สร้าง 
 12. พระมาลัยกลอนสวดฉบับวัดใหม่ภูมิเจริญ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2478 ตรงกับรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว พระครูสีลวัชรคุณ อดีตเจ้าอาวาสเป็นผู้สร้าง 
 13. พระมาลัยกลอนสวดฉบับวัดกุฎีดาว เป็นฉบับที่แปลกที่สุด คือ ไม่มีรูปจิตรกรรม   
 14. พระมาลัยกลอนสวดฉบับวัดพรหมวิหาร พระมาลัยกลอนสวดฉบับนี้มีส านวนโวหารเหมือนกับฉบับวัดไตรโลก  
ทุกประการ 
 พระมาลัยกลอนสวดฉบับเพชรบุรีทั้ง 14 ฉบับ จารด้วยตัวอักษรขอม ต่อมา พ.ศ. 2534 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์ศิริ  แท่น
มณี อดีตอาจารย์สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้น าต้นฉบับพระมาลัยกลอนสวด
ทั้ง 14 ฉบับ มาตรวจสอบช าระและปริวรรตเป็นภาษาไทยและอักษรไทยปัจจุบัน ซึ่งงานวิจัยนี้จะใช้วรรณกรรม กลอนสวดเรื่องพระ
มาลัยฉบับที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์ศิริ แท่นมณี ปริวรรตเป็นภาษาไทยและอักษรไทยปัจจุบัน เป็นต้นฉบับในการวิจัย 
 เนื้อความในพระมาลัยกลอนสวดฉบับเพชรบุรี  เหมือนกับพระมาลัยฉบับอื่นๆ ที่ปรากฏในประเทศไทย คือ กล่าวถึง  
พระอรหันต์รูปหนึ่งชื่อว่าพระมาลัย มีอิทธิฤทธิ์เสมอด้วยพระมหาโมคคัลลาน์ เป็นผู้มีเมตตากรุณามักไปโปรดสัตว์นรกอยู่เสมอ และ
ได้น าเรื่องความทุกข์ทรมานของเหล่าสัตว์นรกมาเล่าให้ญาติๆ ฟัง เพื่อให้ท าบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ ต่อมาท่านได้เหาะขึ้นไปบนสวรรค์
ได้สนทนากับพระอินทร์ และได้พบพระศรีอาริย์ ซึง่พระศรีอาริย์ได้เทศนาให้พระมาลัยฟังว่าพระองค์จะเสด็จมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า 
หลังจากศาสนาของพระสมณโคดมสิ้นสุดเมื่อมีอายุได้ 5000 ป ีมนุษย์ผู้ใดประสงค์จะเกิดทันศาสนาของพระองค์ก็ให้เร่งท าบุญต่างๆ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ผู้วิจัยจะน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ 
(Descriptive Analysis) โดยก าหนดวิธีด าเนินการวิจัยไว้ 4 ขั้นตอน คือ 
 1. ขั้นศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยศึกษาแนวคิดเรื่องกรรม แนวคิดเรื่องนรก และภูมิหลังของวรรณกรรม
กลอนสวดเรื่องพระมาลัยฉบับเพชรบุรี เพื่อน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 2. ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูล รวบรวมวรรณกรรมกลอนสวดเรื่องพระมาลัยฉบับเพชรบุรี  ที่ช าระและปริวรรตโดย  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์ศิริ แท่นมณี ทั้ง 14 ฉบับไว้ 
 3. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล คือ วิเคราะห์สาเหตุแห่งผลกรรมที่ท าให้เกิดเป็นสัตว์นรกจากกลุ่มตัวอย่างตามกรอบแนวคิด  
ในการวิจัยที่ก าหนดไว้ สรุปผล และอภิปรายผลการวิจัย 
 4. ขั้นน าเสนอผลการวิจัย น าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการเขียนแบบพรรณนาวิเคราะห์ 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ท าให้ทราบสาเหตุแห่งการเกิดเป็นสัตว์นรกตามที่ปรากฏในวรรณกรรมกลอนสวดเรื่องพระมาลัยฉบับเพชรบุรี  ทั้งนี้ อาจน า
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปสอนเยาวชนรุ่นหลังให้ตระหนักในการท าความดี ละเว้นความชั่ว หรือน าไปใช้สอนในระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา 

 

ผลการวิจัย 
จากการศึกษาวรรณกรรมกลอนสวดเรื่องพระมาลัยฉบับเพชรบุรี ท าให้ทราบว่าผู้ที่เกิดเป็นสัตว์นรกนั้น เพราะกระท าบาป

ต่างๆ อย่างร้ายแรงเมื่อครั้งเป็นมนุษย์ บาปต่างๆ ที่ปรากฏมี 8 ประการ ดังนี้ 
 1. โลภ เบียดเบียน ข่มเหง รังแกผู้อื่น  เปรียบเทียบได้กับศีลข้อที่ 1 คือ ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ 
ซึ่งสอนให้เว้นจากการฆ่า การเบียดเบียน [7] 

ความจากวรรณกรรมกลอนสวดเรื่องพระมาลัยฉบับเพชรบุรี กล่าวถึงผลกรรมที่ท าให้ตกนรกข้อนี้ไว้ว่า หญิงชายทั้งหลาย
เมื่อเป็นมนุษย์ หากมีความโลภ เบียดเบียน ข่มเหงผู้อื่นให้ได้รับความเดือดร้อน ครั้นตายไปย่อมไปเกิดในนรก ทนทุกข์ทรมานด้วย
การถูกไฟเผา ความว่า  
 

   หญิงชายทั้งหลายใด  ใจโลภล้นพ้นคณนา 
  เบียดเบียนแลบีฑา    ข่มเหงท่านให้ทรพล 
   ผู้นั้นครั้นไปล่ปลิด   สิ้นชีวิตจากเมืองคน 
   ตกนรกไฟเผาตน    เจ็บปวดร้อนใช่สามานย์ 
 

 2. เบียดเบียนพระสงฆ์และแม่ชี ให้ได้รับความเดือดร้อน เปรียบเทียบได้กับศีลข้อที่ 1 คือ ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขา
ปะทัง สะมาทิยาม ิซึ่งสอนให้เว้นจากการฆ่า การเบียดเบียน [7] 
 ความจากวรรณกรรมกลอนสวดเรื่องพระมาลัยฉบับเพชรบุรี กล่าวถึงผลกรรมที่ท าให้ตกนรกข้อนี้ไว้ว่า ผู้ใดเป็นผู้อุปถัมภ์ให้
ข้าวให้น้ าแด่พระสงฆ์ แต่กลับใช้พระสงฆ์ไปท าเรือกสวนไร่นา บงการพระสงฆ์ให้ไปหลอกล่อเอาทรัพย์ของผู้อื่น มาเป็นของตน  
ใช้พระสงฆ์ให้ไปดูแลสถานที่ ใช้เเม่ชีจนเสียกิจพระวินัย ครั้นตายไปก็จะไปเกิดในโลหกุมภีนรก ทนทุกข์ทรมานด้วยการถูกต้มในหม้อ
เหล็กเป็นเวลาแปดหมื่นปี ดังความว่า 
 

   ผู้ใดเป็นอุปถัมภ ์   ให้เข้าน้ าแก่เจ้าไทยพลัน 
  ครั้นแล้วใช้เจ้าไทยนั้น   ท าเรือกสวนแลไร่นา 
   เป็นก าลังแก่เจ้าไทย   ให้เจ้าไทยไปรังพา 
  ล่อลวงเอาทรัพย์เขามา   เอามากินเป็นอาหาร 
   ให้เข้าน้ าแก่เจ้าไทย   ใช้เจ้าไทยไปท าการ 
  ให้ท ากุฎีแลสถาน    แล้วกลับใช้เจ้าไทย 
   ใช้ชีมิจฉาจิต   ให้เสียกิจพระวินัย 
  ผู้นั้นครั้นตายไป    ตกนรกโลหกุมภ ี
   หม้อเหล็กเคี่ยวต้มอยู่  ยืนเท่าถึงแปดหมื่นปี 
  บาปตนอันใช้ชี    ให้กินแล้วแลใช้สงฆ์  
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 3. ด่าตีพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย พระสงฆ์ สามเณร เปรียบเทียบได้กับศีลข้อที ่4 คือ มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมา 
ทิยาม ิซึ่งสอนให้เว้นจากการพูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดเพ้อเจ้อ [7] 
 ความจากวรรณกรรมกลอนสวดเรื่องพระมาลัยฉบับเพชรบุรี  กล่าวถึงผลกรรมที่ท าให้ตกนรกข้อนี้ไว้ว่า ผู้ใดด่าตีพ่อ แม่ 
ตลอดจน ปู่ ย่า ตา ยาย รวมถึงพระภิกษุ สามเณร ครั้นผู้นั้นตายไปก็จะต้องไปเกิดเป็นสัตว์นรก ชดใช้บาปกรรมด้วยการถูก กงจักร
พัดอยู่บนหัว ทนทุกข์ทรมานปางตายจนกว่าจะสิ้นพุทธธันดรกัปป์หนึ่ง ดังความว่า 
 

   ผู้ใดตีพ่อแม่   ปู่ย่าแก่แลตายาย 
  ตีด่าสงฆ์ทั้งหลาย    ตีภิกขุแลเจา้เณร 
   ผู้นั้นครั้นตายไป   ด้วยบาปกรรมแลนายเวร 
  บาปตีแม่แลตีเจ้าเณร   ให้ล้มลุกเป็นฉกรรจ์ 
   กงจักรพัดหัวอยู ่   สิ้นพุทธันดรกัลป์ 
  เพราะบาปใจอาธรรม์   ตีพ่อแม่แลตีสงฆ์ 
 

 4. ตัดสินความไม่ยุติธรรม เปรียบเทียบได้กับศีลข้อที่ 2 คือ อทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ ซึ่งสอนให้
เว้นจากการลักทรัพย์ การฉ้อโกง [7] 
 ความจากวรรณกรรมกลอนสวดเรื่องพระมาลัยฉบับเพชรบุรี กล่าวถึงผลกรรมที่ท าให้ตกนรกข้อนี้ไว้ว่า ผู้ใดตัดสินความด้วยใจ
ไม่เป็นธรรม รับสินบน กลับคดีแพ้ให้ชนะ ที่ควรชนะกลับให้เป็นแพ้ ข่มขู่ลูกความให้เกรงกลัว ผู้นั้นครั้นตายไป ก็จะตกนรกรับผลกรรม
ที่ก่อไว ้โดยถูกกงจักรพัดหัวชั่วพุทธธันดรกัปป์หนึ่ง ต่อเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาบังเกิดขึ้นบนโลก จึงพ้นจากผลกรรมที่ท าไว้ ดังความว่า 
 

   ผู้ใดแลสับปลับ   บังคับความมิเที่ยงตรง 
  ใจอาธรรม์มิด ารง    ทั้งสองข้างอันเขาผูกกัน 
   ได้สินจ้างยกชูไว้   ที่มิได้ให้ตกต่ า 
  บังคับความบมิเที่ยงธรรม์   กงจักรผันอยู่ทุกวัน 
   เลือดไหลออกซับซาบ  อาบเลือดอยู่ทั่วท้ังตน 
  เลือดไหลออกทุกเส้นขน   เพราะบาปบังคับความมิเที่ยงตรง 
   เลือดนั้นเน่าเป็นหนอง  เนื้อพุพองทั้งตัวนั้น 
  บังคับความบมิเที่ยงธรรม์   กินเนื้อเน่าหนองตนเอง 
   กงจักรพัดหัวไว้   อดมิได้ร้องครางเครง 
  บังคับความล าเอียงเอง   กงจักรกรดพัดในหัว 
   มิแพ้ท าให้แพ้   ขุกค ารามข่มให้กลัว 
  กงจักรพัดในหัว    เพราะบังคับความบมิเที่ยงธรรม์ 
   กงจักรพัดหัวไว้   สิ้นพุทธันดรกัลป์ 
  มีตัวตีนมือสั่น    อยู่ระเริ่มยืนมิตรง 
   เมื่อใดถึงก าเนิด   พระเจ้าเกิดแต่ละองค์ 
  บังคับความบมิเที่ยงตรง   คราทีนั้นจึงจะหาย 
 

 5. เป็นชู้กับเมียผู้อื่น เปรียบเทียบได้กับศีลข้อที่ 3 คือ กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ ซึ่งสอนให้เว้น
จากการประพฤติผิดในการล่วงเกินภรรยาสามีของผู้อื่น [7] 
 ความจากวรรณกรรมกลอนสวดเรื่องพระมาลัยฉบับเพชรบุรี  กล่าวถึงผลกรรมที่ท าให้ตกนรกข้อนี้ไว้ว่า ชายทั้งหลาย  
ผู้มากด้วยตัณหาราคะ เห็นภรรยาผู้อื่นรูปทรงโสภา แล้วใช้เล่ห์กลล่อลวงมาเป็นชู้ตน ครั้นชายผู้นั้นตายไปจะต้องไปเกิดในนรก  
ทนทุกข์ทรมานด้วยการปีนต้นงิ้ว และชดใช้กรรมเป็นเวลาหนึ่งพันปี ดังความว่า  
 

   ผู้ใดใครทั้งหลาย   เป็นผู้ชายอันโสภา 
  มักมากด้วยตัณหา    ใจโลภล้นพ้นประมาณ 
   เมียท่านหน้าแช่มช้อย  หน้าแน่งน้อยงามนงคราญ 
  ใจร้ายไปเบียนผลาญ   ยุยงเอาด้วยเล่ห์กล 
   ผู้นั้นครั้นไปล่ปลิด   สิ้นชีวิตจากเมืองคน 



Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 
12 (May - August)   133 – 141   (2022) Vol. 12, No. 2 139 

  

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 12 (ฉบับที่ 2)  พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2565 

  ไปขึ้นงิ้วบัดเดี๋ยวดล    ในไม้งิ้วกว่าพันปี 
   หนามงิ้วคมยิ่งกรด   โดยโสฬสสิบหกองคุลี 
  มักเมียท่านหนอมันว่าด ี   หนามงิ้วยอกทั่วทั้งตน 
 

 6. หญิงมักมากในกามคุณ ท าเสน่ห์ยาแฝด เปรียบเทียบได้กับศีลข้อที่ 1 คือ ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิ
ยามิ ซึ่งสอนให้เว้นจากการฆ่า การเบียดเบียน และยังเปรียบเทียบได้กับศีลข้อที่ 3 คือ กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง
สะมาทิยาม ิซึ่งสอนให้เว้นจากการประพฤติผิดในการล่วงเกินภรรยาสามีของผู้อื่น [7] 
  ความจากวรรณกรรมกลอนสวดเรื่องพระมาลัยฉบับเพชรบุรี  กล่าวถึงผลกรรมที่ท าให้ตกนรกข้อนี้ไว้ว่า หญิงมักมากราค
ตัณหา ท าเสน่ห์ยาแฝดให้ผัวรักผัวหลง หรือแอบเล่นชู้กับผู้อื่น แต่งตัวสวยงามเพื่อให้ชายเหลียว ต่อหน้าสามีท าตนเป็นมิตร ที่ดี ลับ
หลังเป็นศัตรู เสแสร้งแกล้งมารยา ด่าว่าผัวเพื่อให้ผัวลุแก่อ านาจ หญิงดังนี้ครั้นตายไปก็จะต้องตกนรกรับผลกรรมตามที่ ตนก่อไว้ โดย
จะต้องปีนต้นงิ้วและถูกยมบาลน าตัวไปแขวนห้อยหัวไว้ จากนั้นยมบาลก็จะเอาหอกแหลมทิ่มแทง แล้วเอาหอก ร้อยปาก ดังความว่า 
 

   หญิงใดใจมักมาก   มักเล่นราคด้วยตัณหา 
  ท ายาแฝดแล้วเรียนมนต์   ให้ผัวตนเมาตัณหา 
   พรางตัวมิให้รู ้   ลักเล่นชู้เสพกามา 
  แต่งตัวให้งามโสภา    เพื่อจะให้ชายอื่นด ู
   ต่อหน้าผัวกระท าเป็นมิตร  ลับหลังคิดเป็นศัตรู 
  แต่งแง่ให้ชายอื่นดู    ลักเล่นชู้ซ่อนเงื่อนง า 
   ท ารักแล้วท าโกรธกริ้ว  ชักหน้านิ่วให้ผัวย า 
  แสร้งไห้แสร้งแกล้งท า   ท ากลหกพกมารยา 
   หญิงนั้นครั้นวอดวาย  หายชีวิตจากโลกา 
  ขึ้นงิ้วยมบาลมา    รุมเอาหอกไล่ทิ่มแทง 
   ผูกแขวนเอาหัวลง   เพราะหญิงนั้นมันใจแข็ง 
  ยมบาลเอาหอกแทง    เพราะบาปใจแข็งเล่นชู้เหนือผัว 
   ต่อด่าต่อตัดพ้อ   บ่มิย่อท้อบ่มิย ากลัว 
  งอหมัดขึ้นเหนือหัว    ยืนสูงชะเงื้อมพ้นเกศา 
 

   ท าเคียดอยู่งันงก   ท ากลหกพกมารยา 
  แปรปรวนผวนไปมา   ให้ผัวลุอ านาจตน 
   ยมบาลเอาหอกแทง   บาปใจแข็งเล่นแสนกล 
  บาปท ายาแฝดแลเรียนมนต์   เขาจึงถูกเอาหัวลง 
   เขาจึงเอาหอกร้อยปาก  เพราะบาปมากมิซื่อตรง 
  เอาหอกปักอกลง    เพราะใจร้ายซ่อนหลายใจ 
 

 7. เป็นผู้ใหญ่ข่มเหงผู้น้อย เปรียบเทียบได้กับศีลข้อที่ 1 คือ ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ ซึ่งสอนให้
เว้นจากการฆ่า การเบียดเบียน [7] 
 ความจากวรรณกรรมกลอนสวดเรื่องพระมาลัยฉบับเพชรบุรี  กล่าวถึงผลกรรมที่ท าให้ตกนรกข้อนี้ไว้ว่า ผู้ใดเป็นผู้ใหญ่
ปกครองผู้น้อย แล้วข่มเหงผู้น้อยให้เป็นทุกข์ เดือดร้อน หรือเป็นนายอ าเภอโกงกินที่ดิน เบียดเบียนทรัพย์สินของผู้น้อยมาเป็นของตน 
ครั้นผู้นั้นตายไปก็จะต้องไปเกิดในนรก ทนทุกข์ทรมานด้วยการถูกแผ่นดินอันเป็นแผ่นเหล็ก มีไฟลุกโชนเผาไหม้เข้าไปในท้อง จนตับ ไต 
ไส้พุงขาดทะลักออกมา ดังความว่า 
 

   ผู้ใดเป็นผู้ใหญ ่   เป็นนายไร่แลนายนา 
  ข่มเหงฝูงประชา    ผู้บุญน้อยให้อับเฉา 
   วัดไร่นาให้ล้ าเลอ   เจ้าอ าเภอข่มเหงเอา 
  บ่เอาแต่ย่อมเยา    ผิดระบอบพระบัญชา  
   ผู้นั้นครั้นตายไป   พิราลัยจากโลกา 
  บาปข่มเหงฝูงประชา   แผ่นดินนั้นกลับเป็นไฟ 
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 8. ดื่มสุรา เปรียบเทียบได้กับศีลข้อที่ 5 คือ สุราเมระยะมัชชะ ปะมาทัฎฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ ซึ่งสอน
ให้เว้นจากการเสพสุรา สิ่งเสพติด [7] 
 ความจากวรรณกรรมกลอนสวดเรื่องพระมาลัยฉบับเพชรบุรี  กล่าวถึงผลกรรมที่ท าให้ตกนรกข้อนี้ไว้ว่า ผู้ใดดื่มสุรา
เนืองนิตย์ ไม่สนใจในพระธรรมค าสอน ครั้นตายไปก็จะถูกยมบาลน าเอาน้ าแสบร้อนเทลงไปในคอจนไหม้เป็นรูทะลุออกมา  ครั้นน้ า
ลงไปถึงอก ท้อง ไส้ และตับ อวัยวะดังกล่าวก็เปื่อยยุ่ยพังลง ดังความว่า 
 

   สัตว์หนึ่งใจหฤโหด   ใจเขลาโฉดกินแต่น้ าเมา 
  บ่ได้จะจ าเอา    ธรรมพระเจ้าสัง่สอนใจ 
   ยมบาลเอาน้ าแสบ   อันเคี่ยวพล่านในกลางไฟ 
  เทลงกระบัดใจ    ปากนั้นก็เปื่อยพัง 
   น้ าแสบตกถึงคอ   คอไหม้พองเป็นมันยัง 
  ถึงอกอกเปื่อยพัง    เป็นรูทะลุปรุออกมา 
   บาปเมื่ออยู่เป็นคน   ได้กินเหล้าแลเมาสุรา 
  อกทะลุปรุออกมา    เพราะบาปกินเหล้าแลเมามาย 
   น้ าแสบลงถึงไส้   ไส้นั้นขาดกระจัดกระจาย 
  ตับพุงเปื่อยทะลาย    เพราะบาปกรรมกินสุรา 
 

อภิปรายและสรุปผล 
 งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สาเหตุแห่งการเกิดเป็นสัตว์นรก  ตามที่ปรากฏในวรรณกรรมกลอนสวด  
เรื่องพระมาลัยฉบับเพชรบุรีว่ามีสาเหตุมาจากผลกรรมใด ผลการศึกษาพบว่าสาเหตุแห่งการเกิดเป็นสัตว์นรกมีทั้งหมด 8 ประการ คือ 
1) โลภ เบียดเบียน ข่มเหง รังแกผู้อื่น 2) เบียดเบียนพระสงฆ์และแม่ชี ให้ได้รับความเดือดร้อน 3) ด่าตี พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย 
พระสงฆ์ สามเณร 4) ตัดสินความไม่ยุติธรรม 5) เป็นชู้กับเมียผู้อื่น 6) หญิงมักมากในกามคุณ ท าเสน่ห์ยาแฝด 7) เป็นผู้ใหญ่ข่มเหง
ผู้น้อย และ8) ดื่มสุรา ทั้งนี้จากการเปรียบเทียบกับศีล 5 ท าให้เห็นว่าผู้ที่เกิดเป็นสัตว์นรกนั้น คือ ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามศีล 5  
 จากการศึกษาเรื่องผลกรรมที่ท าให้เกิดเป็นสัตว์นรก ตามที่ปรากฏในวรรณกรรมกลอนสวดเรื่องพระมาลัยฉบับเพชรบุรี ผล
ที่ปรากฏออกมาเห็นได้ว่า ในตัวบทกล่าวถึงลักษณะของกรรมชั่วที่ท าให้เกิดเป็นสัตว์นรกไว้หลายประการ ซึ่งผลแห่งการท าชั่วก็มีทั้ง
การกระท าชั่วทางกาย วาจา และใจ นอกจากนี้ในตัวบทยังกล่าวเน้นย้ าให้เห็นถึงความทุกข์ทรมาน ความน่ากลัว ความน่าสยดสยอง
ของสัตว์นรกที่ได้รับโทษทัณฑ์ เหตุที่ต้องพรรณนาในลักษณะนี้ นอกจากจะมุ่งหวังให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังเห็นความทุกขเวทนาอันมีอยู่ใน
อบายภูมิเป็นส าคัญแล้ว ยังมุ่งหวังให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังเห็นว่าเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็ควรหมั่นสร้างบุญสร้างกุศล สวดมนต์ไหว้พระ เข้าถึงพระ
รัตนตรัย มุ่งกระท าความดี ไม่ลุ่มหลงอยู่ในความประมาท รู้จักให้ทานเนืองนิตย ์[11] เมื่อทุกคนตั้งอยู่ในความไม่ประมาท มุ่งท าความ
ดีเพราะตระหนักถึงผลแห่งการท าความชั่วว่าจะติดตามไปอีกหลายกัปป์หลายกัลป์  จึงส่งผลให้สังคมมีความสงบสุข [6] ทั้งนี้หากจะ
จัดระดับของกรรมที่ปรากฏจากตัวบทก็สามารถจัดได้ว่าเป็นกรรมในระดับอาสันนกรรม คือ กรรมใกล้ตายหรือกรรมจวนเจียน กรรม
ใกล้ดับจิต โดยหน้าที่ส าคัญของอาสันนกรรม คือ น าผู้ที่ตายแล้วนั้นไปเกิด กล่าวคือ ถ้าอาสันนกรรมเป็นอกุศลกรรมก็จะน าผู้นั้นไป
เกิดในทุคติ คือ เป็นสัตว์เดรัจฉาน เปรต อสุรกาย  หรือสัตว์นรก ถ้าอาสันนกรรมเป็นกุศลธรรมก็จะน าผู้นั้นไปเกิดในสุคติ คือ เกิดเป็น
มนุษย ์เทวดา หรือ พรหม [7] 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการศึกษาวรรณกรรมกลอนสวดเรื่องพระมาลัยฉบับเพชรบุรีในหัวข้อผลบุญที่ท าให้ได้ขึ้นสวรรค์  
2. ควรมีการศึกษาเรื่องการเมืองการปกครองท้องถิ่นที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องพระมาลัย  โดยใช้ส านวนต่างๆ ที่มีใน

ท้องถิ่นเป็นตัวบทในการศึกษา  
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บทคัดย่อ 
บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอสาระส าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาหนังสือเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  ซึ่งหนังสือ

นับเป็นสื่อการเรียนรู้ชนิดหนึ่งที่เด็กชื่นชอบ ช่วยให้เด็กเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน และส่งเสริมให้เด็กเกิดพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน โดย
บทความนี้จะน าเสนอสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหนังสือ ได้แก่ 1) ความหมายของหนังสือส าหรับเด็กปฐมวัย 2) ประโยชน์ของหนังสือ
ส าหรับเด็กปฐมวัย 3) หนังสือกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย และ 4) การพัฒนาหนังสือเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยใช้
กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ซึ่งแสดงรายละเอียดของการส่งเสริมพฒันาการเด็กทั้ง 4 ด้านด้วยหนังสือต่าง ๆ 
รวมทั้งยกตัวอย่างงานวิจัยและหนังสือที่น ามาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในแต่ละด้าน นอกเหนือจากนั้น บทความวิชาการนี้ยังได้
น าเสนอถึงการพัฒนาหนังสือเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยน ากระบวนการวิจัยและพัฒนา 4 ขั้นตอน มาใช้ในการพัฒนาหนังสือเพื่อ
ช่วยพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเหมาะสม สอดคล้องตามความต้องการของเด็กปฐมวัย บทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อครู 
ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้ที่สนใจในการน าแนวคิดที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาหนังสือตามหลักการวิจัยและพัฒนาอันจะช่วยให้ได้สื่อการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพในการน าไปใช้ส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยได้อย่างสมบูรณ์ 
  
ค าส าคัญ : หนังสือส าหรับเด็กปฐมวัย การพัฒนาหนังสือ ส่งเสริมพัฒนาการ เด็กปฐมวัย 
 

Abstract  
The purpose of this academic article was to present the main point of the development of books to enhance early 

childhood development, which books were considered the favorite learning materials for early childhood, helping early 
childhood to have fun and enjoy and enhance early childhood development in all four areas. In addition, this academic 
article presents the development of books, such as 1) the meaning of books for early childhood, 2) benefits of books for 
early childhood, 3) books for early childhood development, and 4) developing books to enhance early childhood 
development by using research and development processes, which shows the details of enhancing early childhood 
development in all 4 areas with various books, including examples of research and books used to enhance early childhood 
development in each aspect. Moreover, this academic article presents the development of books to enhance early childhood 
development by applying a 4-step research and development process to develop quality and effective books that are 
appropriate in accordance with the needs of early childhood. This article will be useful to teachers, parents, and anyone 
interested in applying the ideas gained in the development of books according to research and development principles, 
which will help to get effective learning materials that can be used to enhance and develop early childhood completely. 

 
Keywords : The Books for Early Childhood , The Development of Books , Enhance Development , Early Childhood 
 
 

บทน า   
  เด็กปฐมวัยในช่วงอายุระหว่าง 0 – 6 ปี ถือว่าเป็นช่วงโอกาสทองของการเรียนรู้  ในวัยนี้สมองเติบโตอย่างรวดเร็ว  
ถ้าเด็กได้รับการพัฒนาและได้รับการกระตุ้นด้วยวิธีการที่ถูกต้อง  จะช่วยสร้างเสริมให้มีความพร้อมสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย  
อารมณ์ – จิตใจ สังคม และสติปัญญา ทั้งนี้การวางรากฐานของพัฒนาการทุกด้านควรเริ่มตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพราะการปูพื้นฐานให้
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เด็กมีความพร้อมนั้นขึ้นอยู่กับการฝึกอบรมเลี้ยงดูเด็กตั้งแต่เยาว์วัย การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการพัฒนาเด็ก จึงควรให้เด็ก
ได้เรียนรู้แบบบูรณาการผ่านการเล่น และกิจกรรมที่เหมาะสม เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เกิดความรู้ ทักษะ 
กระบวนการ คุณธรรม และจริยธรรม ดังนั้น ครูและผู้ปกครองจึงควรส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมผ่าน
กระบวนการที่หลากหลายอันเหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของเด็กปฐมวัย ไม่ว่าจะเป็น การให้เด็กได้เคลื่อนไหว ออกก าลังกาย ปีน
ป่าย อ่านหนังสือ เล่านิทาน เล่นเกมการศึกษา ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ตามพัฒนาการและความสนใจของเด็ก โดยใช้สื่อการเรียนรู้ที่
มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และมีความหลากหลาย เหมาะสมตามวัยและวุฒิภาวะของเด็กมาใช้ในการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการให้กับเด็กปฐมวัย ซึ่งหนังสือถือเป็นสื่อการเรียนรู้ประเภทหนึ่งที่เด็กชื่นชอบ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ ตอบสนองความ
ต้องการ และช่วยส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านให้กับเด็กปฐมวัยได้เป็นอย่างดี 

“หนังสือเป็นการสะสมความรู้และทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ได้สร้างมา ท ามาคิดมาแต่โบราณกาลจนทุกวันนี้ หนังสือจึง
เป็นสิ่งที่ส าคัญ เป็นคล้าย ๆ ธนาคารความรู้และเป็นออมสิน เป็นสิ่งที่จะท าให้มนุษย์ก้าวหน้าได้โดยแท้” พระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้ทรงพระราชทานแก่คณะสมาชิกห้องสมุดทั่วประเทศ ณ ศาลาดุสิตาลัย สวน
จิตรลดา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2514 จะเห็นได้ว่าหนังสือมีความส าคัญกับคนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะในเด็กปฐมวัย เนื่องจาก
หนังสือคือคลังความรู้ เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า อันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาให้เด็กมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน ส่งเสริมจินตนาการ 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สมาธิ สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม และทักษะการแก้ไขปัญหา นอกเหนือจากนั้น เด็กยังได้รับความรู้และ
ความสนุกสนานเพลิดเพลินกับเรื่องราวที่สอดแทรกมาในหนังสือ ท าให้เด็กกล้าแสดงออก และยังช่วยส่งเสริมความอบอุ่นให้เกิดขึ้น
ภายในครอบครัว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ต้องอาศัยผู้ใหญ่ในการพิจารณาเลือกหนังสือที่จะน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับเด็กให้มากที่สุด  

ดังนั้น หนังสือที่น ามาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยจะต้องเป็นหนังสือที่มีคุณภาพ ตอบสนองต่อความสนใจ และ
เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ซึ่งขั้นตอนในการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เป็นแนวทางหนึ่งที่
สามารถน ามาใช้ในการพัฒนาหนังสือได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 

ความหมายของหนังสือส าหรับเด็กปฐมวัย 
 “หนังสือ” ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 [1] หมายถึง เครื่องหมายใช้ขีดเขียนแทนเสียง
หรือค าพูด เช่น อ่านหนังสือ เขียนหนังสือ ลายลักษณ์อักษร เช่น ขอให้เขียนเป็นหนังสือไว้ด้วย จดหมายที่มีไปมา เช่น หนังสือ
ราชการ เอกสาร บทประพันธ์ ข้อความที่พิมพ์หรือเขียน เป็นต้น แล้วรวมเป็นเล่ม มุ่งให้เด็กเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ส่งเสริม
จินตนาการ สติปัญญา และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ซึ่งมีหลายรูปแบบ และมีวิธีการเขียนที่แตกต่างจากหนังสือส าหรับผู้ใหญ่ [2] เขียน
ขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนอ่านโดยเฉพาะ หรือถ้าเด็กยังเล็กอาจให้ผู้ใหญ่อ่านให้เด็กฟัง โดยมุ่งเน้นที่จะให้เด็กเกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน ส่งเสริมจินตนาการโดยสอดแทรกเนื้อหาสาระด้านต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ตามวัตถุประสงค์ของผู้เขียน จัดอยู่ใน
ประเภทหนังสืออ่านเพิ่มเติม และหนังสือส่งเสริมการอ่าน มีทั้งหนังสือบันเทิงคดี และหนังสือสารคดี [3] สอดคล้องกับวิภารัตน์ 
ส าเภาทอง [4] ที่ได้ให้ความหมายของหนังสือส าหรับเด็กว่า หมายถึง หนังสือที่เขียนให้เด็กและเยาวชนอ่านโดยเฉพาะ หรืออาจให้
ผู้ใหญ่อ่านให้ฟังก็ได้ถ้าเด็กยังเล็ก โดยมุ่งเน้นที่จะให้เด็กเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน เพื่อให้ความรู้ เพื่อใช้ประกอบการศึกษา ท า
ให้ผู้อ่านได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน บันเทิง อาจเป็นนิยาย นิทาน วรรณคดีประเภทต่าง ๆ ที่สามารถปลูกฝังให้เด็กเติบโตเป็น
ผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ฉลาด และรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม คุณนิสัย 
การศึกษา และทรรศนะต่าง ๆ อันแตกต่างไปจากหนังสือแบบเรียน อีกทั้งยังเพิ่มพูนความสามารถในการอ่าน และเข้าใจภาษาจนเกิด
นิสัยรักการอ่านหนังสือ เด็กได้เลือกอ่าน มีเนื้อหาสาระและใช้ภาษาที่ง่ายและเหมาะสมกับวัยของเด็ก จัดท าขึ้นส าหรับเด็กอายุ 3 – 5 ปี 
หนังสือที่จัดท าเป็นสมุดภาพประกอบค า โดยมีค าบรรยายเป็นประโยคสั้น ๆ ใต้ภาพหรือรวมทั้งมีภาพ ไม่มีค าประกอบ ท าให้ผู้อ่าน
ได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน บันเทิง อาจเป็นนิยาย นิทาน วรรณคดีประเภทต่าง ๆ สามารถปลูกฝังให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่
สมบูรณ์ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ฉลาด และรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งให้ความเพลิดเพลิน เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
คุณลักษณะนิสัย การศึกษา และทรรศนะต่าง ๆ อันแตกต่างไปจากหนังสือแบบเรียน [5]  

สรุปได้ว่า หนังสือส าหรับเด็กปฐมวัย หมายถึง หนังสือที่จัดท าขึ้นมาเพื่อให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้ด้วยการดูจากรูปภาพ หรือ
ฟังจากเรื่องราวที่ผู้ใหญ่เล่า โดยมีเนื้อหาสาระที่เหมาะกับวัยและวุฒิภาวะของเด็ก มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รับความรู้และ
คุณธรรมที่แฝงไปด้วยความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ส่งเสริมจินตนาการ และทักษะต่าง ๆ ให้กับเด็ก โดยเนื้อหาในหนังสืออาจมีค า
บรรยายหรือไม่มีค าบรรยายก็ได ้
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การส่งเสริมให้เด็กเกิดพัฒนาการทั้ง 4 ด้านอย่างสมบูรณ์ นอกจากสภาพแวดล้อม การได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่  

และการจัดประสบการณ์จากครูแล้ว หนังสือยังเป็นส่วนส าคัญอีกส่วนหนึ่งที่มีส่วนช่วยส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านให้แก่เด็กเป็น
อย่างดี หนังสือไม่เพียงแต่ให้ความบันเทิง แต่ยังให้สาระความรู้ ประสบการณ์อันมีค่ากับตัวเด็กอีกมากมายนานัปการ ดังนั้นพ่อแม่ 
ครู ผู้ปกครอง จึงควรส่งเสริมให้เด็กได้อ่านหนังสือตั้งแต่วัยเยาว์ ซึ่งหนังสือส าหรับเด็กปฐมวัยมีประโยชน์มากมายดังต่อไปนี้ 

1. ส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกาย ให้เด็กได้เคลื่อนไหวร่างกายในขณะที่ท าท่าทางประกอบการฟังนิทาน รวมทั้งรู้จักการ
ดูแลรักษาสุขอนามัยจากเรื่องราวของตัวละครในนิทาน 

2. ส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์ เปิดโอกาสให้เด็กได้หัวเราะร่วมกันกับเพื่อน ท าให้เด็กมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน และ
ช่วยพัฒนาความเจริญงอกงามทางจิตใจของเด็กด้วย  

3. ส่งเสริมพัฒนาการทางสังคม หนังสือส าหรับเด็กช่วยให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างกัน รู้จักที่จะปฏิบัติตนอย่างไรต่อ
ผู้อื่น เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น ช่วยให้เด็กตัดสินใจได้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่สังคมยอมรับ และควรปฏิบัติในสังคม 

4. ส่งเสริมพัฒนาการทางความคิดและสติปัญญาให้กับเด็กปฐมวัยหลากหลายด้าน  ทั้งช่วยฝึกทักษะการสังเกต  
การเปรียบเทียบ การจัดกลุ่ม การสรุปความ อีกทั้งยังช่วยขยายประสบการณ์และความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลให้กับเด็กปฐมวัย เริ่มต้น
ตั้งแต่การเริ่มเปิดหนังสือ ไปจนถึงการเริ่มอ่าน ล าดับภาพ ตัวหนังสือ กระทั่งคิดหาเหตุผลจากเรื่องราวในหนังสือที่อ่านได้ 

5. ส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาให้กับเด็กปฐมวัยได้อย่างเป็นองค์รวม ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเด็ก
จะเรียนรู้จากสัญลักษณ์และตัวหนังสือจากการอ่าน  

6. ส่งเสริมทักษะการฟังจับใจความและการคิดวิเคราะห์ให้กับเด็ก การเล่าเรื่องซ้ า ๆ ให้เด็กฟัง จะท าให้เด็กจ าได้ทั้งเรื่อง 
เด็กจะมองภาพรวมของเรื่องทั้งหมดออก ท าให้เด็กรู้จักจับใจความ กลายเป็นคนที่จับใจความได้เก่ง ย่อความเก่ง รู้จักมองสรรพสิ่ง
เป็นระบบ ตีประเด็นแตก เข้าใจเรื่องราวต่าง ๆ ได้เร็วขึ้น 

7. ส่งเสริมพัฒนาการทางบุคลิกภาพ เด็กจะได้เรียนรู้อารมณ์ ความรู้สึก และการควบคุมอารมณ์ต่าง ๆ ไปพร้อมกันตัว
ละครในหนังสือ ท าให้เด็กได้พัฒนาบุคลิกภาพของตน ส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง เข้าใจตนเอง เข้าใจคนอื่น และรู้จักที่จะ
ยอมรับและนับถือผู้อื่น  

8. ส่งเสริมจินตนาการให้เด็กกล้าคิด กล้าฝัน เกิดเป็นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กปฐมวัย 
9. ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เมื่อเด็กได้เลือกและได้อ่านหนังสือที่มีเรื่องราวที่สนุกสนานอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ อาจเกิดนิสัย

รักการอ่านซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ควรติดตัวเด็กไปเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น หรือวัยผู้ใหญ ่
10. ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาให้กับเด็กปฐมวัย โดยเมื่อเด็กฟังนิทานหรือเรื่องราว เด็กจะสมมติตัวเองเข้าเป็นตัวละคร

และจะคอยดูว่าตัวละครแก้ปัญหาอย่างไร เขาจะได้อาศัยวิธีนั้นแก้ปัญหาของเขาด้วย  
11. ส่งเสริมสมาธิให้กับเด็ก ในขณะฟังนิทานเด็กมักจะฟังอย่างตั้งใจ จดจ่อ เด็กจะเข้าใจและอยากรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น  

เป็นการสร้างสมาธิให้กับเด็ก  
12. ส่งเสริมคุณธรรมแก่เด็ก หนังสือส าหรับเด็กจ านวนมากแต่งขึ้นเพื่อสอดแทรกคุณธรรม ทักษะชีวิต หรือข้อคิดต่าง ๆ 

เป็นอุทาหรณ์ให้ผู้รับฟังได้ตระหนักไว้ เช่น เรื่องราชสีห์กับหนู สอนถึงการรู้จักช่วยเหลือ และทดแทนบุญคุณของผู้อื่น หรือนิทาน
เรื่อง เด็กเลี้ยงแกะ สอนให้ลูกเป็นคนที่ไม่พูดโกหก ซึ่งคุณธรรมทั้งหลายที่ลูกได้ฟังตั้งแต่วัยเด็กจะจ าฝังอยู่ในตัวเด็กและน าไปใช้ใน
วัยรุ่น และวัยผู้ใหญ่ได้ 

สรุปได้ว่า หนังสือส าหรับเด็กปฐมวัยนั้นมีประโยชน์อย่างมากมาย ไม่เพียงแต่ช่วยให้เด็กเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน
ในขณะฟังนิทาน แต่ยังช่วยส่งเสริมให้เด็กเกิดพัฒนาการทั้ง  4 ด้าน ไม่ว่าจะด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
นอกเหนือจากนั้นยังช่วยสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จินตนาการ สมาธิ ท าให้เด็กกล้าแสดงออก 
และยังช่วยส่งเสริมความอบอุ่นให้เกิดขึ้นภายในครอบครัว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ต้องอาศัยผู้ใหญ่ในการพิจารณาเลือกหนังสือที่จะน ามาใช้
ให้เกิดประโยชน์กับเด็กให้มากที่สุด  
 

หนังสือกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
พัฒนาการ คือ การเปลี่ยนแปลงความสามารถและพฤติกรรมของมนุษย์ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบตามล าดับขั้นตอนตั้งแต่

แรกเกิดจนโต สามารถแบ่งพัฒนาการได้เป็น 4 ด้าน คือ พัฒนาการทางร่างกาย พัฒนาการทางอารมณ์ พัฒนาการทางสังคม และ
พัฒนาการทางสติปัญญา เด็กปฐมวัยควรได้รับการส่งเสริมพัฒนาการผ่านสิ่งแวดล้อม การเลี้ยงดู และการได้รับประสบการณ์ที่
หลากหลายอย่างเหมาะสมตามวัยของเด็ก ซึ่งการส่งเสริมให้เด็กเกิดพัฒนาการทั้ง 4 ด้านอย่างสมบูรณ์นั้น นอกจากสภาพแวดล้อม 
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การได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่ และการจัดประสบการณ์จากครูแล้ว หนังสือนับว่าเป็นสื่อประเภทหนึ่งที่มีส่วนช่วยส่งเสริมพัฒนาการ
ให้กับเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้าน ดังนี้ 

พัฒนาการทางร่างกาย 
 มีหนังสือส าหรับเด็กปฐมวัยหลายเล่มที่สามารถน าไปพัฒนาร่างกายของเด็กปฐมวัย เช่น เรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาตนทาง
ร่างกาย การรักษาตนให้ปลอดภัย การบ ารุงรักษาร่างกาย การออกก าลังกาย หนังสือฝึกระบายสีเป็นการฝึกข้อมือ หนังสือจ าพวกให้
ผูกเชือกรองเท้า ติดกระดุม เป็นการฝึกความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย และยังสามารถน าหนังสือประเภทต่าง ๆ มาจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก ดังเช่นงานวิจัยของ อังคณา กวีวัฒนถาวร [6] ที่ได้ท าการศึกษาผลการพัฒนา
กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ด้วยกิจกรรมเล่านิทานประกอบการพับกระดาษ ผลการวิจัยพบว่า พัฒนาการกล้ามเนื้อ
เล็กของเด็กปฐมวัยอยู่ในระดับพอใช้ และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้านพบว่า พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อเล็กทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
ท างานประสานสัมพันธ์กันระหว่างมือกับตา ด้านการท างานด้วยกล้ามเนื้อมัดเล็ก ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กช่วยเหลือตนเอง และ
ด้านการใช้อุปกรณ์ในการเขียน อยู่ในระดับปานกลาง หลังการจัดกิจกรรมเล่านิทานประกอบการพับกระดาษ เด็กมีคะแนนการ
ประเมินเชิงปฏิบัติการพัฒนาการกล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก และจากการประเมินเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาการกล้ามเนื้อเล็กโดยรวมหลังจากได้รับการจัดกิจกรรมเล่านิทานประกอบการพับกระดาษสูงกว่าก่อนการทดลอง  สอดคล้อง
กับงานวิจัยของสิริพรรณ พนมสวรรค์ [7] ที่ได้ท าการศึกษาผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ร่วมกับนิทานเสริมจินตนาการเพื่อ
พัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและความคิดสร้างสรรค์ส าหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  1 ผลการวิจัยพบว่า 
ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและความคิดสร้างสรรค์หลังการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ร่วมกับนิทานเสริมจินตนาการ
ส าหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 สูงกว่าก่อนจัดกิจกรรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งครูหรือผู้ปกครองสามารถใช้หนังสือ
เพื่อพัฒนาร่างกายให้แก่เด็กปฐมวัยได้ดังต่อไปนี้  

1. น าหนังสือที่มีเรื่องเกี่ยวกับสุขอนามัยต่าง ๆ มาสอนให้เด็กเห็นความส าคัญของการบ ารุงรักษาความสะอาดร่างกาย 
จากนั้นให้เด็กสนทนาร่วมกันว่าจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงได้อย่างไร  

2. น าหนังสือที่มีรูปภาพประกอบมาเล่าเรื่องให้เด็กฟัง แล้วให้เด็กท าท่าประกอบเพื่อฝึกกล้ามเนื้อใหญ่ในท่ากบกระโดด 
กระต่ายกระโดด ปลาว่ายน้ า หรือท าท่าประกอบเพื่อฝึกกล้ามเนื้อเล็ก เช่น หนอนคลาน นกร้อง ผีเสื้อบิน 

 

ตัวอย่างหนังสือที่ใช้พัฒนาร่างกายของเด็กปฐมวัย ดังรูปที ่1 

 
รูปท่ี 1 หนังสือนิทาน เรื่อง คุณฟอง นักแปรงฟัน [8] 

 

พัฒนาการทางอารมณ ์
ในขณะที่พัฒนาการทางร่างกายเติบโต พัฒนาการทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัยก็จะแสดงออกได้ชัดเจนขึ้นเช่นกัน เด็กจะมี

ความสนใจในเรื่องต่าง ๆ ค่อนข้างสั้น เวลาที่แสดงออกทางอารมณ์จะแสดงอารมณ์ออกมาอย่างเต็มที่  เช่น หากเด็กมีอารมณ์โกรธก็
จะแสดงทีท่าบึ้งตึง ขึงขัง โวยวาย ไปจนถึงก้าวร้าว ท าลายข้าวของ หากมีอารมณ์เสียใจก็จะแสดงออกทางอารมณ์ถึงการร้องไห้ งอแง
เสียงดัง อารมณ์ที่เกิดกับเด็กปฐมวัยจะมีทั้งอารมณ์ด้านบวก ได้แก่ อารมณ์รัก อารมณ์ดีใจ และอารมณ์ด้านลบ คือ อารมณ์โกรธ 
อารมณ์กลัว อารมณ์เสียใจ อารมณ์อิจฉา ซึ่งหนังสือมีส่วนช่วยในการส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัยได้เป็นอย่างดี  
กล่าวคือ เมื่อเด็กได้ฟังนิทานแล้วนั้น จะช่วยให้เด็กรู้จักจัดการอารมณ์เมื่อพบเจอปัญหา รู้จักควบคุมอารมณ์ด้านต่าง ๆ ของเด็กได้ดี 
สามารถควบคุมอารมณ์ได้เมื่อโกรธ หรือเสียใจ เข้าใจในอารมณ์ของผู้อื่น ท าให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น ดังเช่นงานวิจัย
ของ จุไรรัตน์ มณีฉาย [9] ที่ได้ท าการศึกษาการใช้หนังสือนิทานประกอบภาพเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ประกอบกิจกรรมการ

 หนังสือนิทาน เรื่อง คุณฟอง นักแปรงฟัน   
 เรื่องและภาพโดย ชีวัน วิสาสะ   
 ส านักพิมพ์ แพรวเพื่อนเด็ก 
 เหมาะสมกับเด็กอายุ 3 – 5 ป ี

 หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดของฟัน ซึ่งเด็กปฐมวัย
ต้องรู้จักวิธีการแปรงฟันที่ถูกวิธี และการดูแลช่องปากให้สะอาด นอกจากนี้หนังสือเล่ม
นี้ยังสอนให้เด็กปฐมวัยได้แสดงออกถึงความมีน้ าใจโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนจากสิ่งที่ท า
ให้กับผู้อื่น 
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เล่านิทานของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่า หลังจากการจัดกิจกรรมเด็กปฐมวัยมีการพัฒนาความฉลาดทาง
อารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ความรู้สึกโกรธได้ สามารถแสดงความรู้สึกดีใจ ชอบใจที่ได้ท ากิจกรรมที่ตนเองต้องการ สามารถ
เรียนรู้แบบอย่างที่ดีจากนิทานอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งครูหรือผูป้กครองสามารถใช้หนังสือเพื่อพัฒนาอารมณ์ให้แก่เด็กปฐมวัยได้ดังต่อไปนี้  

1. ชวนเด็กร่วมพูดคุยถึงอารมณ์ของตัวละครในหนังสือ เพื่อให้เด็กรู้จักและเข้าใจในการจัดการกับอารมณ์ความรู้สึก 
2. แสดงหุ่น อาจจะใช้หุ่นนิ้วมือ หุ่นที่ตัดจากโฆษณา รวมทั้งหุ่นที่ครูท าขึ้น เมื่อแสดงแล้วก็ให้เด็กมาสัมผัสหุ่น และให้เขา

ลองแสดงเองบ้าง 
 

ตัวอย่างหนังสือที่ใช้พัฒนาอารมณ์ของเด็กปฐมวัย ดังรูปที ่2 

 
รูปท่ี 2 หนังสือนิทาน เรื่อง ถู แตะ เป่า เขย่า สนุกจัง [10] 

 

พัฒนาการทางสังคม 
 เด็กปฐมวัยเป็นช่วงวัยที่ยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง มักให้ความสนใจในตนเองมากกว่าสนใจผู้อื่น มักคิดว่าสิ่งของรอบตัวเป็น
ของตนเอง และไม่แบ่งปันให้กับผู้อื่น ซึ่งการปูพื้นฐานพัฒนาการทางสังคมในช่วงปฐมวัยจะส่งผลไปจนกระทั่งเติบโตเป็นผู้ใหญ่   
หากเด็กปฐมวัยได้รับการปลูกฝังทางด้านคุณธรรม การแบ่งปัน ความเสียสละ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ในอนาคตก็จะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่
ที่มีคุณธรรม มีน้ าใจ อันจะท าให้สังคมมีความน่าอยู่มากขึ้น ดังนั้น ครูและผู้ปกครองจึงควรส่งเสริมพัฒนาการทางสังคมให้กับเด็ก
ปฐมวัย โดยการให้เด็กได้อ่านหรือรับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ดีงามทางสังคม สนทนาพูดคุยแลกเปลี่ยนจากนิทานที่ฟัง  
เมื่อเด็กฟังเรื่องราวในหนังสือแล้วนั้น เด็กจะพยายามเลียนแบบตัวละครในเรื่องที่เขาเห็นว่าดีเป็นต้นแบบ ทั้งนี้ครูและพ่อแม่ก็ต้อง
คอยย้ าเตือนอยู่เสมอจนกระทั่งเด็กได้พัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของเขาขึ้น ดังเช่นงานวิจัยของนฤมล จิ๋วแพ [11] ที่ได้ท าการศึกษา
ผลการเล่านิทานประกอบภาพที่มีต่อพฤติกรรมความเอื้อเฟื้อของเด็กปฐมวัย ซึ่งผลการวิจัยพบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรม
เสริมประสบการณ์การเล่านิทานประกอบภาพมีพฤติกรรมความเอื้อเฟื้อสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 สอดคล้องกับ
งานวิจัยของอริสา โสค าภา [12] ที่ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานอีสป
ประกอบการใช้สถานการณ์จ าลอง ซึ่งผลการวิจัยพบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานอีสปประกอบการใช้
สถานการณ์จ าลองมีพฤติกรรมทางสังคมสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งครูหรือผู้ปกครองสามารถใช้หนังสือเพื่อพัฒนา
สังคมให้แก่เด็กปฐมวัยได้ดังต่อไปนี้  

1. เล่านิทานที่มีเรื่องเกี่ยวกับบุคคลในอาชีพต่าง ๆ ให้เด็กฟัง หลังจากนั้นให้เด็กท าท่าทางเป็นบุคคลในอาชีพหนึ่งแล้วให้เพื่อนทาย  
2. ให้เด็กเล่าถึงครอบครัวของตนเองว่ามีสมาชิกในครอบครัวกี่คน แต่ละคนมีภาระหน้าที่อะไร หลังจากนั้น ครูเล่านิทาน

เรื่องเกี่ยวกับบ้านหรือครอบครัวให้เด็กฟัง 
3. ให้เด็กแสดงบทบาทสมมติประกอบการเล่าเรื่อง หรือพูดคุยกันถึงวิธีการที่จะท าให้เพื่อนๆ รัก 
4. เล่านิทานเกี่ยวกับการท างานร่วมกัน การอยู่ร่วมกันในสังคม แล้วชวนเด็กพูดคุยถึงตัวละครในนิทาน และลอง

เปรียบเทียบว่า หากเด็กเป็นตัวละครในนิทานเด็กจะท าอย่างไร 
 
 
 
 
 

 หนังสือนิทาน เรื่อง ถู แตะ เป่า เขย่า สนุกจัง!     
 เรื่องและภาพโดย  Herve  Tullet     แปลโดย  รตีลดา ประพันธ์กานต์     
 ส านักพิมพ ์ นานมีบุ๊คส์ คิดตี้ 
 เหมาะสมกับเด็กอายุ 2 ปีขึ้นไป 

              หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องการผสมสี  แต่เป็นกิจกรรมที่เด็ก
ปฐมวัยจะได้เล่นสนุกไปกับหนังสือ สามารถที่จะพัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์  
ความสนุกสนาน พัฒนาสมองทั้งสองซีก เรียนรู้เกี่ยวกับสี การนับ รูปร่าง จ านวน 
และเหนือสิ่งอื่นใดจะช่วยสานสัมพันธ์ในครอบครัวให้แน่นแฟ้นจากการท ากิจกรรม
ร่วมกันมากยิ่งขึ้น 
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ตัวอย่างหนังสือที่ใช้พัฒนาสังคมของเด็กปฐมวัย ดังรูปที ่3 

 
รูปท่ี 3 หนังสือนิทาน เรื่อง กุริ กับ กุระ [13] 

 

พัฒนาการทางสติปัญญา 
 พัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กปฐมวัยจะเจริญขึ้นอย่างงอกงาม ตั้งแต่เริ่มเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว ผ่านประสาทสัมผัสและ
การเคลื่อนไหว ด้วยการฟังเสียงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และเมื่อเริ่มโตขึ้นก็จะเริ่มเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้ดีขึ้น เริ่มใช้ค าพูดในการบอกความหมาย
ของสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวได้มากขึ้น เรียกชื่อได้อย่างถูกต้อง บอกความแตกต่างของสิ่งต่าง ๆ ได ้ซึ่งพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กจะ
พัฒนาขึ้นได้นั้น จะต้องอาศัยการจัดประสบการณ์ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 อันประกอบด้วย รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส โดยมีกิจกรรม
ตัวอย่างดังนี้ การทายปัญหา การเล่นเกม การเล่าเรื่อง การเล่นบทบาทสมมติ การฟังนิทาน การอ่านหนังสือ เป็นต้น ซึ่งหนังสือจะช่วย
ให้เด็กเกิดพัฒนาการทางสติปัญญาด้านภาษา จากการที่เด็กได้ฟังนิทาน อ่านภาพประกอบเรื่อง พูดเล่าเรื่อง รวมไปถึงการเขียนภาพ
หรือวาดภาพตามจินตนาการที่ได้รับจากหนังสือ สอดคล้องกับงานวิจัยของอ้อมใจ วนาศิริ [14] ซึ่งได้ท าการวิจัยเรื่อง การใช้หนังสือ
นิทานเล่มใหญ่เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการฟังและพูดของเด็กปฐมวัย ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ความสามารถด้านการฟังและพูดของ
เด็กปฐมวัยจากการใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่ มีคะแนนการประเมินความสามารถด้านการฟังจากแบบสังเกตพฤติกรรมโดยรวมอยู่ใน
ระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.80 และมีความสามารถด้านการพูดโดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.79 แสดงให้เห็นว่าการใช้
หนังสือนิทานเล่มใหญ่สามารถพัฒนาความสามารถด้านการฟังและพูดของเด็กปฐมวัยให้ดีขึ้น  ซึ่งหนังสือไม่เพียงแต่ช่วยเตรียมความ
พร้อมทางด้านภาษาให้กับเด็กปฐมวัยเท่านั้น หนังสือยังช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญาด้านการคิดให้กับเด็กปฐมวัย ดังเช่น
งานวิจัยของชนาธิป บุบผามาศ [15] ที่ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง การคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน
อีสปประกอบค าถาม ผลการวิจัยพบว่า หลังจากที่เด็กปฐมวัยได้รับฟังนิทานอีสปประกอบค าถาม เด็กปฐมวัยเกิดการพัฒนาการคิดเชิง
เหตุผลสูงขึ้น ซึ่งครูหรือผู้ปกครองสามารถใช้หนังสือเพื่อพัฒนาสติปัญญาให้แก่เด็กปฐมวัยได้ดังต่อไปนี้  

1. ให้เด็กเล่าเรื่องจากหนังสือนิทานภาพที่ไม่มีค าบรรยายตามจินตนาการของเด็ก หรือเล่านิทานไม่จบเรื่อง และให้เด็กเล่าต่อ
จนจบก็ได้ 

2. เล่านิทานจากหนังสือภาพ แล้วซักถามความเข้าใจของเด็กเกี่ยวกับนิทาน สอบถามความคิดเห็น หรืออาจให้เด็กร่วมกัน
แก้ไขปัญหาจากเรื่องราวในนิทาน 

3. ใช้หนังสือที่มีมโนมต ิเช่น ใหญ่–เล็ก สูง–เตี้ย บน–ล่าง ประกอบการสอนเกี่ยวกับมโนมติ 
4. ท าหนังสือที่เด็กสามารถสัมผัสได้ ให้เด็กลูบคล า เพื่อศึกษาความหยาบ – ละเอียด แข็ง – นุ่ม  

 

ตัวอย่างหนังสือที่ใช้พัฒนาสติปัญญาของเด็กปฐมวัย ดังรูปที ่4 

 
รูปท่ี 4 หนังสือนิทาน เรื่อง ทายซิ ทายซ ินั่นตัวอะไร [16] 

 หนังสือนิทาน เรื่อง กุริ กับ กุระ     
 เรื่องโดย ริเอโกะ นาคางาวะ    ภาพโดย ยูริโกะ โอมูระ   
 ส านักพิมพ์ แพรวเพื่อนเด็ก 
 เหมาะสมกับเด็กอายุ 3 – 5 ป ี

  หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือเกี่ยวกับการท างานร่วมกัน ความสามัคคี การคิด
แก้ไขปัญหา เด็กปฐมวัยจะยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง แต่นิทานเรื่องนี้สอนให้เด็กรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น สอนให้ช่วยกันแก้ไขสถานการณ์ จึงจะท าให้ประสบ
ความส าเร็จ 
 

 

 หนังสือนิทาน เรื่อง ทายซิ ทายซิ นั่นตัวอะไร    
 เรื่องและภาพโดย ตุลย์ สุวรรณกิจ   
 ส านักพิมพ์ แพรวเพื่อนเด็ก 

 เหมาะสมกับเด็กอายุ 3 – 5 ป ี
     หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือเกี่ยวกับทักษะการสังเกต การคาดเดา การตั้งสมมตฐิาน 

เมื่อเด็กปฐมวัยได้ฟังนิทานจากครูและเห็นภาพเงาด า ก็สามารถที่จะฝึกทักษะการสังเกต
และการแสดงความคิดเห็นกับภาพที่เห็น และยังได้เรียนรู้จักชื่อสัตว์ นานาชนิด 
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การพัฒนาหนังสือเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)  
การพัฒนาหนังสือเพื่อใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยนั้น ผู้พัฒนาควรต้องศึกษาลักษณะส าคัญของหนังสือ วิธีการ

จัดท า รวมทั้งศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการและความจ าเป็นในการพัฒนาหนังสือ เพื่อให้ได้หนังสือที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
ตรงตามความต้องการ และสามารถส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็กปฐมวัยได้โดยแท้จริง ซึ่งขั้นตอนในการวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development) เป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถน ามาใช้ในการสร้างหนังสือที่มีคุณภาพ เหมาะสม สอดคล้องตามความ
ต้องการ และช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยได้ เนื่องจากการวิจัยและพัฒนาเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้  ศึกษาค้นคว้า 
ประดิษฐ์คิดค้น นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ โดยกระท าอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สร้างสรรค์และพัฒนาขึ้นให้เป็นสิ่งใหม่โดยการศึกษา
ข้อมูลความต้องการจากผู้ใช้ ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) เพื่อน าผลมาพัฒนานวัตกรรมแล้วน าไปใช้ และ
มีการประเมินผลที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ [17] โดยขั้นตอนการพัฒนาหนังสือตามหลักการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development : R&D) มี 4 ขั้นตอน ดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research: R1) ในขั้นนี้เป็นการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนา
หนังสือ (Analysis : A) เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหนังสือ โดยศึกษาจากแหล่งข้อมูล ดังนี้ 

1) ศึกษาจากแหล่งข้อมูลเอกสารทางด้านหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาหนังสือส าหรับเด็กปฐมวัย ความหมายของหนังสือ ประเภทของหนังสือ หนังสือที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยในแต่ละช่วงวัย 
ตลอดจนหนังสือที่ได้รับรางวัลจากการประกวด การศึกษาส่วนประกอบต่าง ๆ ในหลักสูตรดังกล่าว ต้องอาศัยการวิเคราะห์  
การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ และผลกระทบที่มีต่อกัน น าไปสู่การตัดสินใจหรือสังเคราะห์งานที่จะน าไปสู่การวางแผนและเตรียมการ
เพื่อสร้างต้นฉบับหนังสือส าหรับเด็กปฐมวัยต่อไป 

2) ศึกษาจากแหล่งข้อมูลบุคคล โดยสอบถามความต้องการของเด็กปฐมวัย ครูปฐมวัย ผู้ปกครอง และผู้ทรงคุณวุฒิที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหนังสือส าหรับเด็กปฐมวัย รวมทั้งพิจารณาความรู้ ความสามารถ ธรรมชาติ และพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
เพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการวางแผนเตรียมการในการสร้างต้นฉบับหนังสือส าหรับเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย 

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Develop: D1) คือ การออกแบบและพัฒนาหนังสือส าหรับเด็กปฐมวัย โดยน าผลที่ได้จาก
ขั้นตอนที่ 1 (R1) มาใช้ในการพัฒนาหนังสือเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย จากนั้นน าไปตรวจสอบคุณภาพ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญท า
การประเมินคุณภาพของหนังสือส าหรับเด็กปฐมวัย มีรายละเอียดการพัฒนาหนังสือ ดังนี้ 

1) น าแนวคิดที่ได้จากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและวิเคราะห์ความต้องการในขั้นตอนที่  1 มาใช้ในการพัฒนาหนังสือเพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยก าหนดจุดมุ่งหมายในการจัดท าขอบข่ายเนื้อหาที่เหมาะสมกับอายุของผู้อ่าน และด าเนินการ
พัฒนาหนังสือดังนี้ 

1.1) ก าหนดวัตถุประสงค์ของการสร้างหนังสือว่าสร้างเพื่อวัตถุประสงค์อะไร จะสอนเรื่องใดกับเด็ก 
1.2) ก าหนดรูปแบบของหนังสือ ตลอดจนเนื้อหาสาระของหนังสือ เพื่อเป็นการวางแผนว่าหนังสือที่จะพัฒนานั้น มีแก่น

เรื่อง การด าเนินเรื่อง การเปิดและปิดเรื่อง ตัวละคร ภาษา ท่วงท านองการเขียน ทัศนะ ความยาวของเรื่อง ชื่อเรื่อง และฉากของเรื่อง
นั้นมีลักษณะอย่างไร 

1.3) ตั้งชื่อเรื่องให้น่าสนใจ น่าตื่นเต้น และสามารถคาดเดาได้ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร โดยพิจารณาจากจุดเด่นของ
เรื่องนั้น ๆ เช่น ตัวเอกของเรื่อง จ านวนตัวละคร สถานที่ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย 

1.4) เขียนเค้าโครงเรื่อง โดยก าหนดเรื่องย่อ ๆ เพื่อให้เห็นว่าใคร ท าอะไร ที่ไหน อย่างไร น าเสนอตอนต้น ตอนกลาง 
และตอนจบของเรื่อง  

1.5) เขียนบทสคริปต์ โดยวาดภาพและเขียนค าบรรยายตั้งแต่หน้าปกถึงหน้าสุดท้าย (หากเป็นหนังสือภาพที่ไม่มี
ตัวหนังสือให้ใช้การวาดภาพร่าง โดยไม่ต้องมีค าบรรยาย) เพื่อแสดงรายละเอียดของเรื่อง  

1.6) จัดท ารูปเล่มจ าลองหรือดัมมี่ คอื การเขียนหนังสือจ าลองขึ้นมา ซึ่งอาจจัดท าเป็นหนังสือเล่มเล็ก โดยวาดภาพและ
เขียนเนื้อเรื่องไปในแต่ละหน้า เพื่อท าให้ผู้เขียนเห็นความชัดเจนของหนังสือที่เขียนมากขึ้น 

1.7) จัดท ารูปเล่มหนังสือฉบับจริง โดยน ารูปเล่มจ าลองหรือดัมมี่ที่ผ่านการแก้ไขปรับปรุงแล้วมาจัดท าให้เป็นฉบับ
สมบูรณ์  

2) สร้างคู่มือการใช้หนังสือ เพื่อประกอบการใช้หนังสือที่พัฒนาขึ้น ซึ่งเมื่อผู้อื่นน าหนังสือไปใช้ จะสามารถใช้ได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์และประโยชน์ของหนังสือ อันจะส่งผลให้การใช้หนังสือส าหรับเด็กปฐมวัยเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยนั้น
เป็นไปอย่างราบรื่นและตรงตามวัตถุประสงค์ของหนังสือที่ก าหนดไว้ 
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3) น าหนังสือและคู่มือการใช้หนังสือที่สร้างเสร็จแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน  5 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพของหนังสือ  
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Analysis)  

4) น าข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขหนังสือและคู่มือการใช้หนังสือ จากนั้นหาประสิทธิภาพของ
หนังสือกับเด็กปฐมวัยที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย แต่มีสภาพบริบทที่ใกล้เคียงกัน ดังนี้  

4.1) หาประสิทธิภาพของหนังสือแบบรายบุคคล (Individual Tryout) โดยน านวัตกรรมไปทดลองใช้กับเด็กปฐมวัย
จ านวน 3 คน ที่มีระดับความสามารถเก่ง ปานกลาง และอ่อน อย่างละ 1 คน แล้วท าการสังเกตพัฒนาการและความสนใจของเด็ก
ปฐมวัยในด้านที่ต้องการศึกษาในขณะที่ท ากิจกรรมโดยใช้หนังสือ พร้อมทั้งสังเกตข้อบกพร่องในระหว่างการใช้หนังสือเพื่อน า
ข้อบกพร่องนั้นไปปรับปรุงต่อไป 

4.2) หาประสิทธิภาพของหนังสือแบบกลุ่มเล็ก (Small Group Tryout) โดยน านวัตกรรมที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไป
ทดลองใช้กับเด็กปฐมวัยจ านวน 9 คน ที่มีระดับความสามารถที่ต่างกัน แล้วท าการสังเกตพัฒนาการและความสนใจของเด็กปฐมวัยใน
ด้านที่ต้องการศึกษาในขณะที่ท ากิจกรรมโดยใช้หนังสือ พร้อมทั้งสังเกตข้อบกพร่องในระหว่างการใช้หนังสือเพื่อน าข้อบกพร่องนั้นไป
ปรับปรุงต่อไป 

4.3) หาประสิทธิภาพของหนังสือแบบภาคสนาม (Field Tryout) โดยน านวัตกรรมที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้
กับเด็กปฐมวัยจ านวน 1 ห้องเรียน แล้วท าการสังเกตพัฒนาการและความสนใจของเด็กปฐมวัยในด้านที่ต้องการศึกษาในขณะที่ท า
กิจกรรมโดยใช้หนังสือ พร้อมท้ังสังเกตข้อบกพร่องในระหว่างการใช้หนังสอืเพ่ือน าข้อบกพร่องนัน้ไปปรับปรุงต่อไป 

ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (R2) คือ การน าหนังสือที่ผ่านการหาคุณภาพและประสิทธิภาพที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์แล้วไปทดลอง
ใช้กับเด็กปฐมวัยกลุ่มเป้าหมาย โดยออกแบบใช้แบบแผนการทดลอง (Experimental Design) ประกอบกับเทคนิคการสอนโดยใช้
หนังสือ เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการใช้หนังสือเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย  

ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (D2) คือ การประเมินผลการใช้หนังสือ โดยท าการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย และ
สอบถามความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยและผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อการใช้หนังสือ จากนั้นน าผลการประเมินมาปรับปรุงการพัฒนาหนังสือ 
โดยการพิจารณาและรับรองจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ  หรือน าไปขยายผลกับผู้ใช้กลุ่มอื่นที่มีลักษณะไม่แตกต่างกันกับเด็ก
ปฐมวัยกลุ่มเป้าหมาย (ในขั้นตอนที่ 3) เพื่อให้ได้หนังสือที่มีทั้งคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพื่อน าไปใช้ส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยได้อย่างสมบูรณ์ต่อไป 

 

สรปุ 
การพัฒนาหนังสือส าหรับเด็กปฐมวัย มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รับสาระความรู้  ความบันเทิง ความสนุกสนาน  

ต่อยอดจินตนาการ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ส่งเสริมทักษะทางภาษา พัฒนากระบวนการคิด และส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
จากการที่เด็กได้เล่น หยิบ จับ หรืออ่านหนังสือที่เด็กชื่นชอบ ดังนั้น ในการพัฒนาหนังสือส าหรับเด็กปฐมวัย ผู้พัฒนาควรศึกษา
กระบวนการและขั้นตอนในการพัฒนาหนังสือตามหลักกระบวนการวิจัยและพัฒนา ซึ่งหากการพัฒนาหนังสือเป็นไปตามกระบวนการ
ที่เป็นระบบและเป็นขั้นตอน ก็จะท าให้ได้หนังสือที่มีทั้งคุณภาพ และประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการและความสนใจของเด็ก
ปฐมวัย สามารถน าไปใช้ในการเติมเต็มสาระความรู้ที่เหมาะสมกับช่วงวัยและวุฒิภาวะของเด็กปฐมวัย  อันจะท าให้เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการสมวัย พร้อมท่ีจะเติบโตเปน็ผูใ้หญ่ท่ีมีคณุภาพในอนาคตต่อไป 
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กำรส่งบทควำมต้นฉบับเพื่อกำรตีพิมพ์ 
ของวำรสำรวิชำกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี 

 

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เป็นวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่บทความ   ท่ีจะไดร้ับการ
เผยแพรต่้องไดร้ับการประเมินคณุภาพโดยผู้ทรงคณุวุฒิ (peer review) ในสาขาวิชานั้นๆ  อย่างน้อย 3 ท่านต่อ 1 
บทความในรูปแบบผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบช่ือผู้พิจารณา (Double-blind peer review) 
โดยบทความวิจยัที่ไดร้ับการพิจารณาตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ถอืเป็น
กรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี ห้ามนา้ข้อความทั้งหมดหรือบางส่วนไปพิมพ์ซ้้า เว้นแตจ่ะไดร้ับอนุญาต
จากมหาวิทยาลัยเป็นลายลักษณ์อกัษร หรือมีการอ้างอิงอย่างเหมาะสม โดยเนื้อหาต้นฉบับท่ีปรากฏในวารสารฯ 
เป็นความรับผิดชอบของผู้นิพนธ์บทความหรือนักวิจัยผู้เขียนบทความ ท้ังนี้ไม่รวมความผดิพลาดอันเกดิจากเทคนิค
การพิมพ์กองบรรณาธิการฯ  
 

วัตถุประสงค์และขอบเขตของวำรสำร 
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นวารสารกลุ่ม สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
เปิดรับบทความวิชาการ (review article) และบทความวิจัย (research article) ของทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ 
อาจารย์ นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่มีประสบการณ์หรือมุมมองทางด้านงานวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์
แบบบูรณาการที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างกว้างขวาง โดยบทความ
ดังกล่าวต้องน้าเสนอองค์ความรู้หรือแนวคิดใหม่ที่ได้มาจากการศึกษาค้นคว้า การวิจัยที่ลุ่มลึก และไม่เคยถูกน้าไป
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงมาก่อน  
 

ก ำหนดพิมพ์เผยแพร่ 
วารสารมีก้าหนดพิมพ์เผยแพร่ปลีะ  3 ฉบับ ดังนี้   
ฉบับท่ี  1  เดือนมกราคม – เมษายน   
ฉบับท่ี  2  เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 
ฉบับท่ี 3   เดือนกันยายน – ธันวาคม 
 

ข้อก ำหนดของบทควำมต้นฉบับ 
ต้นฉบับต้องพิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟตเ์วิร์ด (Microsoft Word) เวอร์ช่ัน 2010 ขึ้นไป หน้ากระดาษ A4 ความ
ยาวไม่เกิน 8-10 หน้ากระดาษ รวมตาราง รูปภาพ และเอกสารอ้างอิง ด้านบนและด้านในเว้นหา่งจากขอบกระดาษ 
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2.7 เซนติเมตร ด้านล่างและด้านนอกเว้นห่างจากขอบกระดาษ 1.5 เซนติเมตร มีเลขหน้าก้ากับทุกหน้า ที่ด้านบน
ขวาของเอกสาร  บทความต้องมีลกัษณะดังนี ้
-  ชื่อเร่ืองภำษำไทย  พิมพ์ด้วยตวัอักษร TH SarabunPSK ตัวหนาขนาด 20 pt จัดกลางหน้า 
-  ชื่อเร่ืองภำษำอังกฤษ พิมพ์ด้วยตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 20 pt จัดกลางหน้า 
- ชื่อผู้เขียนภำษำไทย พิมพ์ด้วย TH SarabunPSK ตัวปกติ ขนาด 16 pt จัดกลางหน้า เว้นห่างจากช่ือเรื่อง
ภาษาอังกฤษ  1  บรรทัด 
- ชื่อผู้เขียนภำษำอังกฤษ พิมพ์ด้วย TH SarabunPSK ตัวปกต ิ ขนาด 16 pt จัดกลางหน้า เวน้ห่างจากผู้เขียน
ภาษาไทย  1  บรรทัด 
- หน่วยงาน สถานท่ีท้างาน หรืออีเมล์ของผู้เขยีนพิมพ์ด้วย TH SarabunPSK  ตัวปกติ ขนาด 16 pt จัดกลางหน้า 
- บทคัดย่อ พิมพ์ด้วย TH SarabunPSK ตัวหนา ขนาด 16 pt เนื้อหาในบทคัดย่อ พิมพ์ด้วยTH SarabunPSK ตัว
ปกติ ขนาด 14 pt ความยาวไม่เกิน 300 ค้า ซึ่งควรประกอบด้วยรายละเอียดโดยสรุปของวัตถปุระสงค์การวิจัย 
ระเบียบวิธีการวิจัยและผลของการวิจัยเป็นต้น  
 - ค ำส ำคัญ 3-5 ค้า พิมพ์ด้วย TH SarabunPSK  ตัวปกติ ขนาด 14 pt ไม่ต้องคั่นด้วยเครื่องหมาย comma โดย
เว้นห่างจากบทคัดย่อ 1 บรรทดั 
- Abstract พิมพ์ด้วย TH SarabunPSK ตัวหนา ขนาด 16 pt เนื้อหาใน Abstract พิมพ์ด้วย TH SarabunPSK ตัว
ปกติ ขนาด 14 pt ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับบทคัดย่อและการเขียนถกูต้องตามหลักไวยากรณด์้านภาษา   
- Keywords มี 3-5 ค้า พิมพ์ด้วย TH SarabunPSK ตัวปกติ ขนาด 14 pt เว้นห่างจาก abstract 1 บรรทัด  
- บทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้เรียงล้าดับเหมือนกันดังนี ้คือ ช่ือเรื่อง, ช่ือผู้เขียน, หน่วยงาน, บทคัดย่อ, 
ค้าส้าคญั, Abstract และ Keywords จากนั้นจึงตามด้วยเนื้อเรื่อง 
- เนื้อเร่ืองภาษาไทย หรือ เนื้อเรื่องภาษาอังกฤษ พิมพ์ด้วย TH SarabunPSK ตัวปกติ ขนาด 14 pt จัดกระจายแบบ
ไทย และจดัเป็นแบบ 1 คอลัมน ์ควรประกอบด้วย บทน้า (Introduction) วัตถุประสงค์ (Objectives) ระเบียบวิธี
วิจัย (Methodology) ผลการวิจยั (Results) หรือ ผลและวิจารณผ์ลหรืออภิปรายผล (Result & Discussion) สรุป
ผลการวิจัย (Conclusion) และ ขอ้เสนอแนะ (Suggestion ) 
- ตำรำงและภำพประกอบ  
      ตำรำง  
      ให้ระบุชื่อตารางที่กระชับและสื่อถึงเนื้อหาในตารางโดยพมิพ์เหนือตาราง (ชิดซ้าย) และเรยีงล้าดับตารางด้วย
ตัวเลขอารบิคจากน้อยไปมากตามล้าดับ (ตำรำงที่ 1 ตำรำงที่ 2, Table 1, Table 2) ซึ่งในตารางอาจใช้ตัวย่อได้
แต่ต้องอธิบายเพิ่มเติมใตต้ารางแบบเชิงอรรถ (footnote) ให้ชัดเจน  หากจ้าเป็นต้องระบุที่มาของตารางให้ระบุใน
รูปแบบของการอ้างอิงแทรกในเนื้อหา (ดูหลักกำรเขียนอ้ำงอิงแทรกในเนื้อหำ)   
      ภำพประกอบ 
     ให้ระบุชื่อภาพประกอบให้ระบุท่ีมาไว้ใต้รูปภาพ (จัดกลาง) กรณีที่มีรูปภาพหลายภาพ ใหร้ะบลุา้ดับของรูปภาพ 
(รูปที่ 1 รูปที่ 2, Figure 1 , Figure 2) หากจ้าเป็นต้องระบุท่ีมาของรูปภาพให้ระบุในรูปแบบของการอ้างอิงแทรก
ในเนื้อหา (ดูหลักกำรเขียนอ้ำงอิงแทรกในเนื้อหำ) และหากเปน็รูปภาพท่ีผูเ้ขียนจัดท้าหรือถ่ายรปูนั้นเองให้ระบุ
หลังจากช่ือภาพหรือค้าอธิบายใตภ้าพด้วยข้อความดังนี้ “(ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย)” แนบไฟลภ์าพประกอบท่ีใช้ใน
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บทความโดยบันทึกแต่ละไฟล์ในรปูแบบ .JPG หรือ .PNG หรือ .PDF ภาพต้องคมชัดและมีขนาดที่สามารถเห็น
รายละเอียดได้อย่างครบถ้วน 
- เอกสำรอ้ำงอิง  ให้เรียงเอกสารที่ใช้อ้างอิงทั้งหมดตามล้าดับตัวอักษรตัวแรกของรายการที่อ้างอิง  โดยยดึวิธีการ
เรียงตามพจนานุกรม  และใช้วิธีการอ้างอิงรูปแบบแวนคูเวอร์ (Vancouver) 
 

กำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิง 
 เอกสารอ้างอิงทุกฉบับต้องมีการอา้งหรือถูกกล่าวในบทความ  การเขียนเอกสารอ้างอิงใช้รูปแบบแวนคูเวอร์โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
 1. กำรอ้ำงอิงแทรกในเนื้อเร่ือง 
  เมื่อสิ้นสุดข้อความที่ต้องการอ้างอิง  ใส่หมายเลขอ้างอิงไว้ในวงเล็บใหญ่  โดยใช้เลขอารบิค เช่น [1] หรือ 
[1, 5] หรือ [1-3] 
 2. กำรอ้ำงอิงท้ำยบทควำม 
  2.1 วำรสำร   
   ช่ือผู้เขียน.  ช่ือเรื่อง. ช่ือวารสาร ปีท่ีพิมพ์; เล่มที:่หน้าแรก-หน้าสดุท้าย.  เช่น 
   [1] นวลจันทร์ วันเพ็ญผ่อง. การบูรณาการข้อมลูประชากร. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุ ี
2554;3:20-29. 
   [2] จิราภรณ์ จันทร์จร. การใช้โประแกรม EndNote: จัดการเอกสารอ้างอิงทางการแพทย์. 
จุฬาลงกรณ์เวชสาร 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.  
   หากเป็นภาษาอังกฤษให้ใช้ช่ือสกุลก่อน  ตามด้วยอักษรย่อตัวหน้าตวัเดียวของช่ือตัวและชื่อรอง กรณี
มีผู้นิพนธ์มากกว่า 6 คน ให้ใส่ช่ือเพียง 6 คนแรก และคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (comma-,) แล้วตามด้วย et al. 
(ในภาษาอังกฤษ) 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 เลิศอรรฆยมณ,ี เอมอร รักษมณ,ี อนุพันธ์ ตันติวงศ์, กรุณา บุญสุข, อิงอร นิลประดับ, พุฒฑิ
พรรณี วรกิจโภคาทร, และคณะ. ความเสี่ยงและประสิทธิผลของการผ่าตัดต่อมลูกหมาก. จดหมายเหตุทางแพทย ์
2545;85:1288-95. 
  2.2 วิทยำนิพนธ์   
   ช่ือผู้เขียน. ช่ือเรื่อง [ประเภท/ระดับปริญญา). เมืองที่พิมพ์: มหาวิทยาลัย; ปีท่ีได้ปรญิญา. เช่น 
   [1] เข็มทอง ศิริแสงเลิศ. การวิเคราะห์ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
กรุงเทพมหานคร [ดุษฎีนิพนธ์ปรญิญาครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต]. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย; 2540. 
   [2] Kaplan SJ. Post-hospital home health care: the elderly’s access and utilization 
[dissertation]. St. Louis, MO: Washington University; 1995.  
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  2.3 หนังสือ   
   ช่ือผู้เขียน.  ช่ือหนังสือ.  ครั้งท่ีพิมพ์. เมืองที่พิมพ์: ส้านักพิมพ;์ ปีท่ีพิมพ์. เช่น 
   [1] น้้าทิพย์ วิภาวิน และนงเยาว์ เปรมกมลเนตร. นวัตกรรมห้องสมดุและการจัดการความรู้. พิมพ์ครั้ง
ที่ 1. กรุงเทพฯ: ซีเอที โซลูช่ัน; 2551. 
   [2] Janeway CA, Travers P, Walport M, Shlomchick M. Immunobiology. 5th ed. New 
York: Garland Publishing; 2001.  
   หนังสือท่ีผู้แต่งเป็นบรรณาธิการหรือผู้รวบรวม 
   [3] ภานุมาศ ทักษณา, บรรณาธิการ.  รอยยิ้มของในหลวง.  พิมพ์ครั้งท่ี 2. ล้าพูน: ณัฐพลการพมิพ์; 
2553.  
   [4] Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health care for elderly people. New York: 
Churchill Livingstone; 1996.  
  2.4 อินเทอร์เน็ต   
   ช่ือผู้เขียน.  ช่ือเรื่อง.  [ประเภทของสื่อ/วัสดุ].  ปีท่ีพิมพ์ [เข้าถึงเมื่อ ปี เดือน วันท่ี]. เข้าถึงได้จาก URL 
address เช่น 
   [1] จิราภรณ์ จันทรจร. การเขียนรายงานการอ้างอิงในเอกสารวิชาการทางการแพทย.์ [อินเทอร์เน็ต]. 
กรุงเทพฯ: คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551[เข้าถึงเมื่อ 18 ตุลาคม 2554]. เข้าถึงได้จาก: 

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 and the Automotive Industry. [Internet]. 2011 [cited 2011 November 22]. Available 
from:http://www.w3.org/2001/sw/sweo/public/UseCases/Volkswagen/ 
 
  2.5 รำยงำนกำรประชุม (conference proceeding) 
   ช่ือผู้เขียน. ช่ือเรื่อง. ช่ือการประชุม;วัน เดือน ปีท่ีประชุม; สถานท่ีจดัประชุม. เมืองที่พิมพ์: ปีท่ีพิมพ์. 
หน้าแรก-หน้าสุดท้าย. 
   [1] ฐิติพรรณ บรรลือทรัพย,์ ปัญญา ทองนิล, กาญจนา บญุส่ง. การบริหารจดัการศึกษาโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นของโรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี. การประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ ครั้งท่ี 3 ท่าเรือน้้าลกึทวายกับเขตเศรษฐกิจพิเศษต่อการเปลีย่นแปลงกาญจนบุร;ี 7 กันยายน 2561; 
มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบรุ.ี จังหวัดกาญจนบุร:ี 2561. 220-231. 
 
 
 
 
 

http://lib.med.psu.ac.th/libmed2557/images/Libservice/van1nov1.pdf
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กำรส่งต้นฉบับ 
 ส่ง “ไฟล์ต้นฉบับ” พร้อมท้ัง “แบบฟอร์มการส่งต้นฉบับเพือ่พิจารน้าลงวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุร”ีผ่านทางระบบ THAIJO 2.0 หรือผา่นทาง https://so03.tci-thaijo.org/index.php/ajpbru/  

 

สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม 
กองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุี  หรือ E-mail: acad@mail.pbru.ac.th 

https://so03.tci-thaijo.org/index.php/ajpbru/


รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้ประเมินบทความ (Peer Review) ประจ าฉบับ 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.มารุต พัฒผล  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
รองศาสตราจารย์ ดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธา สุคนธ์ธารา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ วังราษฎร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงจันทร์ เดี่ยววิไล  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทายวุฒิ โพธิ์ทองแสงอรุณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภาพร กล่ าสกุล  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขศิริ ประสมสุข  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดชาพันธ์ รัฐศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินจง โพชารี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินทร์ ลัดดากลม บุญเชิดชู  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิฤมล สุวรรณศรี  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ จันทะหิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญนันท์ บุญอยู่  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทร์ ศรีปัญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพงศ์ ไชยฤกษ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา ใจมโน  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาทินี สุนทรา  มหาวิทยาลัยมหิดล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัลยา คงประดิษฐ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปทิตตา พูพะเนียด  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรี คนเที่ยง  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
ดร.นิธิมา สุทะพินธ ์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
ดร.อังคาร คะชาวังศรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
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