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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนเรียน
และหลังเรียนด้วยเทคนิค DR-TA และเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2 ด้วยเทคนิค  
DR-TA ให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ห้อง 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนโพธาวัฒนา
เสนี อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี จ านวน 45 คน ได้มาจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนอ่านแบบชี้น า-ความคิด (Directed Reading Thinking Activity) และแบบทดสอบวัดทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้การสอนอ่านแบบชี้น า-ความคิด สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบที ผลการวิจัยพบว่าคะแนนหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.01  
และนักเรียนมีทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค DR-TA ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 จ านวน 35 คน 
คิดเป็นร้อยละ 77.78 ของจ านวนนักเรียนท้ังหมด 
  

ค าส าคัญ : ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ  การสอนอ่านแบบชี้น า-ความคิด 
 

Abstract  
The purposes of this research were to compare English reading comprehension skills of Matthayomsuksa 2 

students before and after learning through DR-TA technique and to develop English reading comprehension of 
Matthayomsuksa 2 students to pass the criterion of 70 percent. The samples included 45 Matthayomsuksa 2 students 
learning at Phothawattanasaenee School, Photaram District, Ratchaburi Province, who were selected purposively.  
The instruments used for this study were five Directed Reading-Thinking Activity (DR-TA) lesson plans and English reading 
comprehension skill tests. The data analyses included percentage, mean, standard deviation, and t-test. The findings 
revealed that the posttest mean score was higher than the pretest score significantly at 0.01 level and there were 35 
students who passed the 70% required criterion accounting for 77.78 percent of the total students. 

 

Keywords : English Reading Skills, Reading Comprehension, Directed Reading-Thinking Activity (DR-TA) 
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บทน า   
  ในปัจจุบัน โลกได้เข้าสู่สังคมการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งเป็นสังคมท่ีมนุษย์สามารถติดต่อสื่อสารกันตลอดเวลา เมื่อมีการ
ติดต่อสื่อสารกันตลอดเวลา จ าเป็นที่จะต้องมีภาษาสากล ที่ไว้ใช้ติดต่อสื่อสารนั่นก็คือ ภาษาอังกฤษ การเรียนรู้ภาษาอังกฤษจึงเป็นตัว
ช่วยให้เกิดการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ และนอกจากการสื่อสารแล้ว ภาษาอังกฤษยังช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 
รวมถึง การแสวงหาความรู้ของมนุษย์บนโลก ดังนั้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่ส าคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในประเทศไทยที่
เป็นประเทศที่ระบบเศรษฐกิจส่วนใหญ่พึ่งพากิจการท่องเที่ยวเป็นหลัก จึงท าให้ชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวภายในประเทศไทยอยู่
เป็นประจ าและท าให้ในประเทศไทยจะพบเห็นป้ายประกาศ โฆษณาป้ายสินค้าต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษคู่กับภาษาไทย [1] นอกจากนี้ 
ในบางครั้งท่ีการศึกษาหาความรู้ในประเทศไทยนั้น อาจจะไม่เพียงพอ ผู้เรียนหรือผู้วิจัยจ าเป็นต้องศึกษางานวิจัยหรือองค์ความรู้ที่มา
จากต่างประเทศ การเรียนรู้ภาษาอังกฤษจึงเป็น ส่วนส าคัญที่จะผลักดันให้ผู้เรียนได้รับความรู้อย่างรอบด้านมากขึ้น 

จากความส าคัญข้างต้น กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ก าหนดคุณภาพการเรียนการสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาให้มีจุดมุ่งหมาย
คือ เน้นให้นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาต่างประทศ ไม่ว่าจะเป็นทักษะ การฟัง พูด อ่าน และเขียน [2] และทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจเป็นทักษะที่ส าคัญในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เนื่องจากความรู้ที่มีอยู่ในบทความและงานวิจัยต่างๆ  
มีทั้งที่ได้รับการตีพิมพ์เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งหากผู้อ่านต้องการเข้าถึงความรู้ที่นอกเหนือจากภาษาไทย ผู้อ่านต้องเรียนรู้
และฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อที่จะเข้าถึงความรู้ที่มีอยู่ได้อย่างสะดวกและรอบด้าน  ซึ่งสอดคล้องกับสุวีรยาและนิสากร  
ที่ได้กล่าวว่า ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเป็นทักษะพื้นฐานในการแสวงหาความรู้  ทั้งจากในเว็บไซต์ หนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ผู้ที่มี
ความรู้ในทักษะการอ่านภาษาอังกฤษจะได้เปรียบมากกว่าผู้อื่นในการรับความรู้ด้านวิชาการ ข้อมูลข่าวสาร [3] จะเห็นได้ว่าทักษะ
การอ่านจึงมีความส าคัญต่อชีวิตประจ าวันของผู้คน ในการสอนอ่านภาษาอังกฤษ ผู้สอนมักจะพบปัญหาหลายประการ อาทิ นักเรียน
เกิดความเบื่อหน่าย เนื่องจากการสอนอ่านอาจจะเป็นลักษณะการอ่านแบบแปลให้ผู้เรียนฟังเพียงอย่างเดียว  ไม่มีกิจกรรมที่ท าให้
ผู้เรียนได้ฝึกคิดและจินตนาการตามเรื่องที่อ่านหรือเกิดจากเรื่องที่อ่านไม่อยู่ในความสนใจของผู้เรียน จึงไม่เกิดแรงจูงใจในการอ่านใน
ตัวผู้เรียน ส่งผลให้อ่านไม่เข้าใจในเรื่องที่อ่านได้ ไม่สามารถจับใจความส าคัญได้ รวมถึงไม่สามารถหาสาระส าคัญในเรื่องที่อ่านไปใช้
ประโยชน์ได้ [4] ดังนั้นผู้สอนต้องหาวิธี การสอนหรือกิจกรรมที่ท าให้ผู้เรียนสามารถคิดตามเรื่องที่อ่านได้  และเรื่องที่อ่านจะต้องมี
ความน่าสนใจ สามารถกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความรู้สึกอยากอ่านและเข้าใจเรื่องที่อ่านให้ได้  นอกจากนี้ ครูควรจัดกิจกรรมที่ท าให้
ผู้เรียนสามารถจับใจความและเข้าใจเรื่องที่อ่านได้ ซึ่งสอดคล้องกับศุภรณ์ ภูวัด ที่ได้กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการสอนเป็นเครื่องมือที่
ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความอยากเรียนและตั้งใจเรียน ถ้าผู้สอนสามารถหาเครื่องมือที่เหมาะสม โดยการน าสื่อการเรียนและวิธีการใหม่ๆ 
และน่าสนใจ มาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน ก็จะท าให้การสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น [5] 

จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ที่เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
กับผู้วิจัย พบว่า นักเรียนไม่สามารถเข้าใจในเรื่องที่อ่านได ้ซึ่งอาจจะมีสาเหตุจากการที่นักเรียนไม่สามารถหาใจความส าคัญของเรื่องที่
อ่านได้ ส่งผลให้ไม่เข้าใจในเรื่องที่อ่าน และอีกสาเหตุหนึ่งคือ ผู้สอนยังใช้เทคนิคเดิมในการสอนอ่าน หรือยังเป็นการสอนอ่านแบบ
แปลให้นักเรียนฟังอยู่ นักเรียนไม่ได้ใช้ความคิดเป็นของตนเอง ซึ่งเทคนิคการสอนอ่านแบบ DR-TA (Directed Reading-Thinking 
Activity) หรือการสอนอ่านแบบช้ีน า-ความคิด เทคนิคนี้ในช่วงแรกได้รับการพัฒนาโดยรัสเซลล์ จี สตอฟเฟอร์ [6] และต่อมาเทอร์นีย ์
รีดเดนซ์ และดิชเชอร์ได้ปรับปรุงเทคนิคนี้ขึ้นมาใหม่ ซึ่งมีการเน้นการฝึกกระบวนการคิด การคาดเดา และการตรวจสอบข้อมูลที่ไดร้บั
จากการอ่านมากขึ้น โดยในขั้นแรกผู้อ่านจะต้องคาดเดาเนื้อหาก่อนที่จะอ่านบทอ่าน เพื่อที่ผู้อ่านจะได้ตั้งวัตถุประสงค์ในการอ่านได้ 
หลักจากนั้นผู้อ่านจะได้ใช้ทักษะการคิดและการตัดสินใจของตนเองในการอ่านบทอ่าน โดยเทคนิคนี้สามารถประยุกต์ใช้ได้ในบทอ่าน
ทุกระดับเพื่อท่ีจะพัฒนาทักษะการอ่านของผู้เรียน เทคนิคนี้ยังเป็นเทคนิคที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ โดยที่ผู้สอนเป็นผู้
อ านวยความสะดวก ช่วยเหลือนักเรียน และช่วยเช่ือมโยงความรู้เดิมของผู้เรียนกับความรู้ใหม่ รวมถึงเข้าใจและสามารถกระตุ้นการ
เรียนรู้ของผู้เรียนจนกว่าผู้เรียนจะสามารถหาความรู้ได้ด้วยตนเอง [7] การสอนอ่านแบบ DR-TA เป็นการสอนอ่านที่ผู้อ่านจะต้องมี
ปฏิสัมพันธ์กับเรื่องที่อ่านตลอดเวลา หรือกล่าวได้ว่า ผู้อ่านจะต้องคาดเดาเรื่องที่ตนอ่าน โดยใช้ประสบการณ์เดิมมาใช้เพื่อ
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ตีความหมายท าความเข้าใจเรื่องที่อ่าน ผู้อ่านก็จะรู้สึกกระตุ้นความรู้ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังได้ฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้สอนได้พูดคุยและอภิปรายเรื่องที่อ่านไปพร้อมๆ กันอีกด้วย  

จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะอาจารย์ผู้สอนจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 
โดยการใช้เทคนิค DR-TA ซึ่งเป็นเทคนิคที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดการคาดเดาเนื้อเรื่องที่จะอ่าน และตีความโดยใช้ประสบการณ์เดิม  
มาส่งเสริมให้นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เกิดการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 ก่อนเรียนและหลังเรียน
ด้วยเทคนิค DR-TA 

2. เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 ด้วยเทคนิค DR-TA ให้ผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 70 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 

ประชากรเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี  
จ านวน 569 คนและกลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ที่เรียนอยู่ในโรงเรียนเดียวกันนี้ ห้อง 1 จ านวน 45 คน ซึ่งได้มา
จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจยัครั้งนี้ใช้บทอ่านในหนังสือ MOVE IT ที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 3. ขอบเขตด้านระยะเวลา ผู้วิจยัด าเนินการศึกษาในภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จัดการเรียนการสอนจ านวน 5 คาบ 
คาบละ 55 นาที 

4. ขอบเขตด้านตัวแปร ผู้วิจัยก าหนดตัวแปรต้นคือการสอนอ่านแบบช้ีน า -ความคิด (Directed Reading-Thinking 
Activity) ตัวแปรตามคือทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

เปรียบเทียบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยเทคนิค DR-TA 

พัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความ
เข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วย

เทคนิค DR-TA ให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 

การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้เทคนิค DR-TA ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 
1. Pre-reading (คาดเดาเนื้อเรื่องและตั้งจุดประสงค์ในการอ่าน-10 นาที) 
2. While-reading (อ่านในใจและตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน-25 นาที) 
3. Post-reading (สรุปเรื่องราวในบทความและกิจกรรมพัฒนาทักษะที่จ าเป็น-20 นาที) 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
งานวิจัยนี้จัดท าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่  2 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยเทคนิค DR-TA และเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ด้วยเทคนิค DR-TA ให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาตามขั้นตอนดังนี้ 

1. การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จากกลุ่ม
ประชากร จ านวน 569 ที่เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ก าลังศึกษาอยู่ใน
ปีการศึกษา 2563 ได้นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 1 ห้อง จ านวน 45 คน  

2. แบบแผนการวิจัย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มเดียวที่มีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง  
(One group pretest – posttest design) [8] ซึ่งมีแบบแผนการทดลอง ดังนี ้

ก่อนเรียน   ทดลอง   หลังเรียน 1 
    T1      X         T2 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิจัย คือ  T1 แทน การทดสอบก่อนการสอนอ่านแบบ DR-TA 
     T2 แทน การทดสอบหลังการการสอนอ่านแบบ DR-TA 
     X แทน การใช้เทคนิคการสอนอ่านแบบ DR-TA 

3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย การวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ออกแบบและสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยและเก็บข้อมูล ได้แก่ 
3.1 แผนการสอนโดยใช้การสอนอ่านแบบช้ีน า-ความคิด (Directed Reading-Thinking Activity) จ านวน 5 แผน  

แผนละ 55 นาที รวมเป็น 5 ช่ัวโมง โดยมีวิธีการสร้าง ดังนี ้
3.1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 และคู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โดยศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้รายปี  

3.1.2 ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  โดยทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ คือทักษะที่ช่วยให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจเนื้อเรื่องที่อ่านและใจความส าคัญได้  โดยแบ่งเป็นหลายระดับ 
เช่น ระดับที่สามารถเข้าใจและจับประเด็นเรื่องที่อ่านได้ ระดับที่สามารถแปลความ พิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นในบทความ หาสาเหตุและ
สรุป ระดับที่ผู้อ่านสามารถน าสิ่งที่อ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และระดับประเมินค่าที่ผู้อ่านสามารถประเมินค่า ตัดสินเรื่อง
ที่อ่านได้ [8] 

3.1.3 ส ารวจความต้องการของผู้เรียนเกี่ยวกับหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจ แล้วน าผลส ารวจมาสร้างชุดการสอนในแผนการ
จัดการเรียนรู้ โดยผู้วิจัยได้ใช้บทอ่านในหนังสือ MOVE IT จ านวน 5 เรื่อง คือ Olympic, Ella’s Blog, The London Dungeon, 
William Shakespeare และ Supergranny 

3.1.4 ผู้วิจัยสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการทักษะทั้ง 4 ทักษะคือ การฟัง การพูด การอ่านและการ
เขียนจ านวน 5 แผน ใช้เวลาสอน 5 ช่ัวโมง โดยแต่ละแผนจะจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค DR-TA ซึ่งแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นแรก
จะเป็นขั้น ก่อนอ่าน (Pre-reading) คือขั้นที่ให้ผู้เรียนคาดเดาเนื้อเรื่องและตั้งจุดประสงค์เนื้อเรื่อง ขั้นที่สองขณะอ่าน (While-
reading) จะเป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนอ่านบทอ่านและท ากิจกรรมเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน และขั้นสุดท้าย คือขั้นหลังการอ่าน 
(Post-reading) ซึ่งจะเป็นขั้นที่สรุปเรื่องราวในบทความและท ากิจกรรมพัฒนาทักษะที่จ าเป็น 

3.1.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจเพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะทางด้านเนื้อหา 
จุดประสงค์การเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผล 

3.1.6 ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วน ากลับมาให้อาจารย์ที่
ปรึกษาตรวจพิจารณาอีกครั้ง ก่อนน าไปเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 
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3.1.7 น าแผนการสอนโดยใช้การสอนอ่านแบบช้ีน า -ความคิด (Directed Reading Thinking Activity)  
ให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 คน ได้แก่ ด้านการสอนภาษาอังกฤษ ด้านวิธีสอนและด้านวัดผลประเมินผล พิจารณาตรวจสอบความ
เหมาะสมสอดคล้องกับจุดประสงค์โดยใช้อัตราส่วนความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity Ratio: CVR) ซึ่งค่าดัชนีอัตราส่วน
ความเที่ยงตรงอยู่ที ่1.00 [9] 

3.1.8 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านการแก้ไขแล้วไปใช้สอนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสน ี
4. ทดสอบวัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ โดยใช้การสอนอ่านแบบช้ีน า-ความคิด (Directed Reading- 

Thinking Activity) จ านวน 1 ชุดเป็นแบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบ จ านวนแบบทดสอบ 20 ข้อ เวลา 50 นาที โดยมีวิธีการสร้าง
แบบทดสอบดังนี ้

4.1 ศึกษาวิธีสร้างแบบทดสอบจากวารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ 
เรื่องการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน [10] 

4.2 น าเนื้อหาจากบทเรียนมาสร้างแบบทดสอบวัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้การสอนอ่านแบบ
ช้ีน า-ความคิด (Directed Reading Thinking Activity) จ านวน 35 ข้อ 1 ชุด 

4.3 น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เช่ียวชาญทางการสอนภาษาอังกฤษ 3 ท่าน ตรวจแก้ไขเพื่อตรวจสอบคุณภาพ 
โดยพิจารณาว่าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นมานั้น สอดคล้องกับเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้หรือไม่ โดยมีเกณฑ์ก าหนดความคิดเห็นไว ้ 

4.4 น าแบบทดสอบที่ได้จากผู้เช่ียวชาญมาค านวณหาค่า IOC แล้ว คัดเลือกข้อสอบที่ มีค่า IOC มากกว่าหรือเท่ากับ 
0.50 จ านวน 20 ข้อ (ค่าความสอดคล้องของ 20 ข้ออยู่ระหว่าง 0.67 ถึง 1) 

4.5 เกณฑ์การให้คะแนนของแบบทดสอบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ จ านวน 20 ข้อ คือ ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิด
ให้ 0 คะแนน 

4.6 น าแบบทดสอบที่แก้ไขปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2/7 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 
จังหวัดราชบุรี เพื่อหาค่าอ านาจจ าแนกและค่าความยากง่ายของข้อสอบ 

4.7 น าแบบทดสอบที่ได้มาหาค่าอ านาจจ าแนก (r) ค่าความยากง่าย (p) และค่าความเชื่อมั่น (KR-20) ของแบบทดสอบ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรมส าเร็จรูปพบว่าแบบทดสอบมีค่าอ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.42 ถึง 0.83 จ านวน 20 ข้อ และ
แบบทดสอบมีค่าความยาก (p) ตั้งแต่ 0.33 ถึง 0.71 จ านวน 20 ข้อ 

4.8 น าแบบทดสอบที่ผ่านการทดลองใช้มาหาค่าความเช่ือมั่นโดยใช้วิธีค านวณแบบคูเดอร์  ริชาร์ดสัน (Kuder 
Richardson) สูตร KR-20 [9] ได้ค่าเท่ากับ 0.8458 

4.9 น าข้อสอบที่ผ่านการทดลองใช้น ามาให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้โดยวิธี DR-TA หลังจาก
นั้น กลุ่มตัวอย่างศึกษาได้รับการสอนด้วยวิธี DR-TA เป็นเวลา 5 คาบเรียน และทดสอบหลังการเรียนรู้โดยวิธี DR-TA 

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี ้

5.1 วัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจด้วยแบบทดสอบวัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  
โดยใช้การสอนอ่านแบบช้ีน า-ความคิด (Directed Reading Thinking Activity) 

5.2 จัดการเรียนรู้โดยใช้แผนการสอนโดยใช้การสอนอ่านแบบช้ีน า-ความคิด (Directed Reading Thinking Activity) 
จ านวน 5 แผน แผนละ 55 นาที รวมเป็น 5 ช่ัวโมง 

5.3 วัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจด้วยแบบทดสอบวัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ   
โดยใช้การสอนอ่านแบบช้ีน า-ความคิด (Directed Reading Thinking Activity) 
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ผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 แสดง ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 ก่อนเรียนและ
หลังเรียนด้วยเทคนิค DR-TA 

คะแนน N คะแนนเต็ม x̅ S.D. t sig 
ก่อนเรียน 45 20 9.91 2.53 21.71* 0.000 
หลังเรียน 45 20 14.20 2.42 

 จากตารางพบว่า การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 9.91 และ 
14.20 ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียนพบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนแตกต่างกับก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2  
ด้วยเทคนิค DR-TA ให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 

เลขที ่
คะแนน 
(20) 

ร้อยละของคะแนน 
(100) 

เกณฑ์ร้อยละ 70 
ไม่ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ 

1 17 85 0 1 
2 11 55 1 0 
3 15 75 0 1 
4 16 80 0 1 
5 13 65 1 0 
6 14 70 0 1 
7 12 60 1 0 
8 16 80 0 1 
9 14 70 0 1 
10 18 90 0 1 
11 12 60 1 0 
12 15 75 0 1 
13 14 70 0 1 
14 14 70 0 1 
15 13 65 1 0 
16 17 85 0 1 
17 16 80 0 1 
18 15 75 0 1 
19 13 65 1 0 
20 14 70 0 1 
21 16 80 0 1 
22 11 55 1 0 
23 14 70 0 1 
24 14 70 0 1 
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ตารางที ่2 (ต่อ) 

เลขที ่
คะแนน 
(20) 

ร้อยละของคะแนน 
(100) 

เกณฑ์ร้อยละ 70 
ไม่ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ 

25 15 75 0 1 
26 16 80 0 1 
27 14 70 0 1 
28 13 65 1 0 
29 14 70 0 1 
30 10 50 1 0 
31 14 70 0 1 
32 14 70 0 1 
33 15 75 0 1 
34 17 85 0 1 
35 9 45 1 0 
36 16 80 0 1 
37 7 35 1 0 
38 17 85 0 1 
39 10 50 1 0 
40 15 75 0 1 
41 15 75 0 1 
42 18 90 0 1 
43 12 60 1 0 
44 18 90 0 1 
45 16 80 0 1 

จ านวนนักเรียน (45 คน) ไม่ผา่น 13 คน ผ่าน 32 คน 
คิดเป็นร้อยละ  28.89 71.11 

คะแนนเฉลี่ยทั้งห้องเรียน (20 คะแนน) 14.20 คะแนน 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 2.42 

 จากตาราง พบว่า ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 45 คน หลังได้รับ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค DR-TA มีคะแนนหลังเรียนเฉลี่ยทั้งห้องเรียน 14.20 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.42 
และจ านวนนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์มีจ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 71.11 ของจ านวนนักเรียนท้ังหมด และไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 13 คน 
คิดเป็นร้อยละ 28.89 ของจ านวนนักเรียนท้ังหมด 
 

สรุปและอภิปรายผล 
1. การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรยีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 9.91 และ 14.20 ตามล าดบั 

เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียนพบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนแตกต่างกับก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01  
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2. ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 จ านวน 45 คน หลังได้รับการจัด 
การเรียนรู้โดยใช้เทคนิค DR-TA มีคะแนนหลังเรียนผ่านเกณฑ์จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 71.11 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด  
และไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 28.89 ของจ านวนนักเรียนท้ังหมด 
 

อภิปรายผล 
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ด้วย

เทคนิค DR-TA อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 แสดงว่าการใช้เทคนิค DR-TA สามารถพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ได้ดีขึ้น ทั้งนี้ ผู้วิจัยพบว่า การสอนด้วยเทคนิค DR-TA เป็นเทคนิคที่ให้ผู้เรียนได้อ่านบทอ่าน
อย่างมีจุดมุ่งหมายตลอดเวลา ก่อนท่ีผู้เรียนจะอ่านบทอ่าน ผู้เรียนจะต้องคาดเดาเนื้อหาจากรูปภาพหรือหัวข้อเรื่อง ว่าในบทความว่า
เกี่ยวข้องกับอะไร และในระหว่างที่อ่าน ผู้สอนจะใช้ค าถามเพื่อให้ผู้เรียนสามารถตรวจสอบการคาดเดาก่อนอ่านเนื้อเรื่องว่าตรงกัน
หรือไม่ หากไม่ตรงก็สามารถเปลี่ยนแนวคิดได้  จะเห็นว่า การใช้เทคนิค DR-TA ท าให้ผู้ เรียนอยู่กับบทความตลอดเวลา  
และมีจุดมุ่งหมายที่ท าให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาในบทความได้ดียิ่งขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับ เอกลักษณ์ เทพวิจิตร ที่กล่าวว่า เทคนิค DR-TA 
เป็นเทคนิคที่ท าให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ใหม่กับประสบการณ์เดิมของผู้เรียน ไปเช่ือมโยงกับเนื้อหาภายในบทความ จึงท าให้เกิดความ
เข้าใจในบทความได้อย่างถูกต้องและแม่นย าขึ้น [5] 

ก่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค DR-TA ผู้วิจัยได้สอนอ่านบทอ่านโดยการฉายบทอ่านบนโปรแกรมน าเสนอ ใส่รูปภาพ
ประกอบ อ่านบทความให้ผู้เรียนและแปลไปพร้อม ๆ กัน และท้ายคาบมีการท าแบบฝึกหัดในหนังสือ จากการสอนลักษณะนี้ พบว่า 
ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย จึงท าให้ขาดความเข้าใจในสาระส าคัญของบทอ่าน และไม่สามารถท าแบบฝึกหัดได้ แต่หลังจากที่น า
เทคนิค DR-TA มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ พบว่า ผู้เรียนยังเกิดความเบื่อหน่ายอยู่บ้าง ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากเนื้อหาในบทอ่านไม่
น่าสนใจ แต่ผู้เรียนส่วนใหญ่มีปฏิสัมพันธ์กับเรื่องที่อ่านมากขึ้น เนื่องจาก DR-TA เป็นเทคนิคที่ให้ผู้เรียนได้คาดเดาเนื้อเรื่องก่อนท่ีจะ
อ่าน มีการฝึกให้ผู้เรียนตั้งค าถามหรือตอบค าถามก่อน ระหว่าง และหลังจากอ่านบทอ่านตลอดเวลา ผู้เรียนจึงมีความเข้าใจในบทอ่าน
มากขึ้น โดยจะเห็นได้จากการท ากิจกรรมและแบบฝึกหัดหลังเรียนในแต่ละคาบ 

ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 45 คน หลังได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้เทคนิค DR-TA มีคะแนนหลังเรียนผ่านเกณฑ์จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 71.11 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด และไม่ผ่าน
เกณฑ์จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 28.89 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด ผู้วิจัยพบว่า การใช้เทคนิค DR-TA ท าให้ผู้เรียนสามารถ
เชื่อมโยงความรู้เก่าและใหม่กับเนื้อเรื่องในบทความได้ และท าให้ผู้เรียนอยู่กับเนื้อหาในบทความตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม ผู้เรียนบาง
กลุ่มมีพื้นฐานในเรื่องของค าศัพท์ที่น้อย จึงท าให้เป็นอุปสรรคในการอ่านบทความ ซึ่งทางผู้สอนก็ได้แก้ปัญหาโดยการใส่รูปภาพ
ประกอบไปในบทความเพื่อท าให้บทความดูน่าสนใจ และสามารถใช้ในการคาดเดาบริบทภายในบทความได้   จึงท าให้มีผู้เรียนที่มี
ทักษะการอ่านผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70  คิดเป็นร้อยละ 77.78 ของจ านวนนักเรียนท้ังหมด ซึ่งสอดคล้องกับ ณัฐธิดา กลางประชา ที่ได้
ศึกษาการพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  5 โดยใช้เทคนิคการสอนอ่าน
แบบ DR-TA ผลการศึกษา พบว่า นักเรียนมีพัฒนาการในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจเฉลี่ยร้อยละ 78 และจ านวนนักเรียนที่
ผ่านเกณฑ์มีจ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 87.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ที่ตั้งไว ้[12] 

จากการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค DR-TA จะเห็นได้ว่าเป็นเทคนิคที่ช่วยให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 มีทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้น โดยปกติแล้ว เวลาที่นักเรียนอ่านบทความที่เป็นภาษาอังกฤษนักเรียนจะมุ่งอ่านอย่างเดียว  
โดยไม่ได้มีการตั้งค าถามกับเรื่องที่อ่านว่าใจความของเรื่องคืออะไร มีใคร ท าอะไร ที่ไหน และอย่างไร การใช้เทคนิคนี้ ที่ใช้การตั้ง
ค าถามก่อนการอ่านจะท าให้นักเรียนได้อยู่กับบทความตลอดเวลา และนักเรียนท่ีเป็นผู้อ่านจะมุ่งอ่านบทความเพื่อตอบค าถามที่ได้ตั้ง
ไว้ก่อนอ่าน จะเห็นว่า เทคนิคนี้จะช่วยให้นักเรียนมีเป้าหมายในการอ่านบทความและนักเรียนยังได้ฝึกความคิดและพูดแสดงความ
คิดเห็นจากเนื้อเรื่องที่ก าลังอ่านจะท าให้จับใจความและเข้าใจในเรื่องที่อ่านได้มากขึ้น โดยครูอาจจะเขียนค าตอบของแต่ละกลุ่มไว้บน
กระดานหรือประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีโพสต์แสดงความคิดเห็น และตรวจสอบความคิดและข้อคิดเห็นไปด้วยกัน เพื่อให้นักเรียนเกิด
ความสนใจมากขึ้น  
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เทคนิคการอ่านแบบ DR-TA  เป็นเทคนิคที่ฝึกกระบวนการคิดของนักเรียนให้เป็นระบบมากขึ้น  ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเป็น
บทความหรือเนื้อเรื่องที่เป็นภาษาอังกฤษ แต่ยังรวมถึงการอ่านสื่อหรือข้อความอื่น ๆ ด้วย ก่อนอ่านนักเรียนจะต้องคิดได้ว่าจะได้
อะไรจากการอ่านบทความหรือเนื้อหานี้ หรือผู้เขียนต้องการจะส่งสารอะไรให้ผู้อ่านเข้าใจ เมื่อครูได้ใช้เทคนิค DR-TA จนนักเรียนเกิด
ความเคยชินกับระบบการคิดตามเทคนิคนี้แล้ว ในคาบเรียนต่อไป ครูอาจจะไม่ต้องตั้งค าถามให้กับนักเรียน นักเรียนจะสามารถตั้ง
ค าถามในเรื่องที่อ่าน และท าความเข้าใจในเนื้อหาใจความส าคัญได้เอง 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรเลือกบทอ่านตามความสนใจของผู้เรียน ซึ่งจะท าใหผู้้เรียนจะรู้สึกสนใจและมีปฏสิัมพันธ์กับบทอ่านมากขึ้น 
2. ควรมีการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับเทคนิค DR-TA  
3. ควรมีการน าเทคนิค DR-TA ไปประยุกต์ใช้กับเทคนิคอื่น ๆ เช่น เทคนิคการอ่านคร่าวๆ และอ่านหาเฉพาะจุด 

(skimming and scanning) หรือเทคนิคการเช่ือมโยงผังความคิด (Mind mapping) 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาหลักสูตรเสริมทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพ ส าหรับ
นักศึกษาวิชาชีพครู 2) ประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรเสริมทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพส าหรับนักศึกษา
วิชาชีพครู กลุม่ตัวอย่าง คือ นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 25 คน ซ่ึงได้มาจากการเลือก
แบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) หลักสูตรเสริมทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ท้องถิ่น 2) แบบประเมินทักษะอาชีพ และ  
3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อหลักสูตร วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า 1) หลักสูตรเสริมทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครูมีการ
พัฒนาขึ้นโดยมีหลักการท่ีมุ่งเน้นการส่งเสริมทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพ  วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้
เรียนรู้การออกแบบบรรจุภัณฑ์ท้องถิ่น มีเน้ือหาเกี่ยวกับการส่งเสริมทักษะอาชีพในท้องถิ่น และการจัดหลักสูตรเสริมทักษะการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ท้องถิ่น มีขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรตาม AADDR Model ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 การสร้างองค์ความรู้ (Acknowledge 
: A) ขั้ น ต อ น ท่ี  2  แ น ว ท า ง ก า ร ป ฏิ บั ติ  ( Action : A) ขั้ น ต อ น ท่ี  3  ก า ร พั ฒ น า ค ว า ม รู้  Development : D) ขั้ น ต อ น ท่ี  4  
การออกแบบ (Design : D) และขั้นตอนท่ี 5 ผลงานตามสภาพจริง (Review : R) 2) ประสิทธิผลของหลักสูตร มีดังน้ี 2.1) นักศึกษามีทักษะ

อาชีพโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (𝑥̅  = 4.60, S.D. = 0.49) 2.2) นักศึกษามีความคิดเห็นต่อหลักสูตรเสริมทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์

ท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมทักษะอาชีพอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅  = 4.59, S.D.= 0.49) 
  

ค าส าคัญ : การพัฒนาหลักสูตรเสริม การออกแบบบรรจุภัณฑ์ท้องถิ่น ทักษะอาชีพ นักศึกษาครู 
 

Abstract  
The purposes of this research were to; 1) develop the enrichment curriculum on local packaging design skills to 

enhance career skills for teacher students, and 2) evaluate the effectiveness of the enrichment curriculum on local packaging 
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design skills to enhance career skills for teacher students. The participants consisted of 25 students in the Program of Early 
childhood. They obtained by using purposive sampling. Research instruments included of: 1) the enrichment curriculum on 
local packaging design skills 2) career skills evaluation form and 3) the evaluation form of student’s opinion towards 
curriculum. The descriptive statistics including percentage, mean, and standard deviation were used to analyze the data.  

The research finding were as follows: 1) the enrichment curriculum on local packaging design skills to enhance 
career skills for teacher students developed effectively. The principle focused on enrichment curriculum on local packaging 
design skills to enhance career skills. The objective was to enable students to learn local packaging design. There were 
content about enhance career skills and organizing courses to enhance local packaging design skills. There were 5 steps for 
curriculum development according to the AADDR Model: Step 1 Knowledge Creation (Acknowledge : A ), Step 2 Action 
Guidelines (Action : A ) Step 3 Knowledge Development (Development : D) Step 4 Designing (Design : D ) and step 5 Works 
according to Actual Conditions (Review : R). 2) The effectiveness of the curriculum indicated that 2.1) The students' overall 

career skills were at a very good level (𝑥̅  = 4.60, S.D. = 0.49). 2.2) The students' opinions on the local packaging design skills 

to enhance career skills were at the highest level (𝑥̅  = 4.59, S.D.= 0.49). 
 

Keywords : Enrichment Curriculum Development, Local Packaging Design, Career Skills, Teacher Student 
 

บทน า   
  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีได้คาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น  ประชากรใน
ประเทศไทยจะมีช่วงอายุท่ีแตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น 
การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มคีุณภาพและการน าเทคโนโลยทีี่เหมาะสมมาใช้ในการผลติและการบรกิารของประเทศจะเปน็
ความท้าทายส าคัญในระยะต่อไป [1] แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) จึงได้ก าหนดจุดเน้น
และประเด็นพัฒนาหลักในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12 ทางด้านการเตรียมพร้อมด้านก าลังคนและการ
เสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทุนมนุษย์ที่มีศักยภาพสูง 
ภายใต้เง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ โดยเฉพาะทางด้านการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของคน มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะที่
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยเพื่อวางรากฐานให้เป็นคนมีคุณภาพในอนาคต การพัฒนาทักษะสอดคล้องกบัความต้องการในตลาดแรงงาน
และทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของคนในแต่ละช่วงวัยตามความเหมาะสม รวมทั้งการให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาให้มีความพร้อมในการต่อยอดพัฒนาทักษะในทุกด้าน มีทักษะการท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน [2] 

ในปัจจุบันซึ่งเป็นยุคแห่งศตวรรษที่ 21 มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ตลอดจนความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีทุก ๆ ด้าน กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถีการด ารงชีพของทุกคนในสังคมอย่าง
ทั่วถึง คนเป็นครูจึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะส าหรับการ
ออกไปด ารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนไปจากศตวรรษที่ 19 และ 20 จากหนังสือเรื่องวิถีการสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ 
เขียนโดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช [3] ได้กล่าวว่า การศึกษาในศตวรรษที่  21 ที่คนทุกคนต้องเรียนรู้ตั้งแต่ช้ันอนุบาลไปจนถึง
มหาวิทยาลัย และตลอดชีวิต คือ 3R x 7C ซึ่ง 3R ได้แก่ 1. อ่านออก (Reading) 2. เขียนได้ ((W)riting) 3. คิดเลขเป็น ((A)rithmatic) 
ส่วน 7C ได้แก่ 1. ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving)  
2. ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 3. ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน ์
(Cross-cultural understanding) 4. ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration , Teamwork 
and Leadership) 5. ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ (Communications, information & media literacy) 6. 
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร (Computing & ICT literacy) และ 7. ทักษะอาชีพ และทักษะ
การเรียนรู้ (Career & learning skills) จะเห็นได้ว่า ผู้เรียนในยุคปัจจุบันจ าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมทักษะรอบด้าน และ
ทักษะที่ส าคัญจ าเป็นหนึ่งในนั้น คือ ทักษะอาชีพ อันจะเป็นทักษะที่ส าคัญของนักศึกษาในปัจจุบันท่ีจะต้องมีเพื่อพัฒนาชีวิตให้เป็นคน
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คุณภาพ สามารถท่ีจะเอาตัวรอดได้ในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพของประเทศไทยเพื่อก้าว
ทันต่อการแข่งขันในสังคมโลก  

ทักษะอาชีพ (Career Skills) เป็นทักษะหนึ่งซึ่งมีความส าคัญส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากเป็นทักษะที่ผู้เรียน
ต้องน าไปใช้ในการด าเนินชีวิต และเป็นทักษะที่จ าเป็นในอนาคต ช่วยเสริมสร้างให้บุคคลมีความพร้อมส าหรับการประกอบอาชีพท่ีดี
ในอนาคต การพัฒนาทักษะอาชีพเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคคลมคีวามรู้ ความเข้าใจ มีความสนใจและความถนัดที่สอดคล้องกับงาน 
รวมถึงช่วยในเรื่องของการวางแผนส าหรับอาชีพในอนาคต [4] ทักษะอาชีพ คือ การคิดสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบสนองการ
ด ารงชีวิตในสภาพแวดล้อมที่ต่างกันไป น าไปสู่การเผยแพร่ น าเทคนิควิธีการใช้และพัฒนาทักษะการใช้ เกิดเป็นกลยุทธ์การขาย เกิด
เป็นผู้ประกอบการในงานอาชีพ ซึ่งเป็นทักษะอาชีพท่ีต้องมีการส่งเสริมให้ทันในยุคการเปลี่ยนแปลง [5] การพัฒนาการใช้ทักษะอาชีพ
ส าหรับผู้เรียนในสถานศึกษา เริ่มต้นจากการส ารวจความต้องการของผู้เรียน ความสอดคล้องเหมาะสมกับชุมชน บริบทและ
สภาพแวดล้อมของผู้เรียน จากนั้นท าการพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน โดยค านึงถึงความสามารถ ความถนัด 
ความสนใจ แหล่งประกอบการรอบตัวผู้เรียนท่ีสนับสนุนการฝึกทักษะอาชีพ ทั้งนี้กระบวนการพัฒนาผู้เรียนควรจัดให้เป็นระบบและ
ต่อเนื่อง โดยน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์  

ปางอุบล อ านวยสิทธิ์ ได้เขียนลงในบทวิเคราะห์เศรษฐกิจของไทยรัฐออนไลน์ [6] ระบุว่า การแพร่ระบาดของ COVID-19 
ได้ส่งผลกระทบต่อทั้งการด าเนินธุรกิจและวิถีชีวิตของคนแทบทุกกลุ่ม จากข้อมูลส ารวจภาวะการท างานของประชากร อัตราการ
ว่างงานในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 ยังคงอยู่ในระดับสูงที่ 1.9% ของก าลังแรงงานทั้งหมด ทั้งนี้อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นสูง ส่วนหนึ่ง
มาจากการหยุด-เลิกกิจการ รวมไปถึงการเลย์ออฟพนักงานของภาคธุรกิจ โดยสัดส่วนของคนว่างงานที่มีสาเหตุจากการหยุด-เลิก
กิจการ หรือถูกให้ออกจากงานในช่วงครึ่งแรกปีนี้ เพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ 31.9% ของคนว่างงานทั้งหมด จนกลายเป็นสาเหตุหลักของการ
ว่างงานของแรงงานไทยในช่วงที่มกีารแพร่ระบาดของโควิด นอกจากการว่างงานจะเพิ่มจ านวนขึ้นแล้ว การว่างงานยังกินเวลานานขึ้น
อีกด้วย ซึ่งไม่ใช่เฉพาะคนว่างงานกลุ่มที่เคยท างานมาแล้วเท่าน้ัน แต่ "กลุ่มแรงงานหน้าใหม่" ก็ยังใช้เวลาหางานยาวนานกว่าท่ีผ่านมา 
ท าให้รายได้ลดน้อยลง การพัฒนาทักษะของแรงงานหน้าใหม่หยุดชะงัก ท าให้การหางานยิ่งยากขึ้น และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน
ที่ทักษะที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานก าลังมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  หากแรงงานไม่สามารถปรับ-เพิ่มทักษะที่
จ าเป็นต่อการท างานในอนาคตได้ การหางานในระยะข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ยาก หรืออาจมีรายได้ที่ลดลง เนื่องจากงานท่ีสามารถ
ท าได้มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจน้อยลง และงานบางประเภทที่ต้องการทักษะสูงก็จะขาดแคลนคนมาท างานได้  ทั้งนี้ หากแรงงาน
ทักษะน้อยยังไม่ได้รับการปรับ-เพิ่มทักษะให้เพียงพอ พวกเขาก็อาจจะไม่สามารถเปลี่ยนงาน หรือหางานท าได้ในอนาคต น าไปสู่การ
ลดลง หรือขาดรายได้ของคนกลุ่มนี้ ซึ่งจะยิ่งตอกย้ าปัญหาที่ส าคัญอื่น ๆ ของภาคครัวเรือนไทย  

จากปัญหาและความส าคัญดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า การจัดการศึกษาในสถานศึกษาปัจจุบันจ าเป็นต้องมีการจัดการศึกษา
ที่ส่งเสริมทักษะอาชีพ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความตระหนักในความส าคัญ และเห็นคุณค่าการศึกษาด้านอาชีพ โดย
สิ่งส าคัญที่สุดในการส่งเสริมทักษะอาชีพ คือ “หลักสูตร” ที่ตอบสนองความต้องการ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน “หลักสูตร” 
ถือเป็นหัวใจส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้น าไปสู่การด ารงชีวิตในศตวรรษที่  21 เพราะหลักสูตรมี
ความส าคัญต่อการส่งเสริมของบุคคล ในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ผู้เรียนค้นพบความสามารถ ความสนใจ ความถนัดที่
แท้จริงของตนเอง นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือในการจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุวั ตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ [7] ทั้งนี้ จากการส ารวจหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพที่นักศึกษาครู  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีให้ความสนใจอยากท่ีจะพัฒนาตนเองมากที่สุดนั่นก็คือ ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ท้องถิ่น เนื่องด้วยจังหวัดเพชรบุรีเป็น
ดินแดนแห่งขนมหวาน จึงมีร้านค้าและชุมชนจ านวนมากผลิตขนมหวานข้ึนมาจ าหน่ายกันมากมาย แต่บรรจุภัณฑ์ที่บรรจุขนมหวาน
เหล่านั้นยังไม่ค่อยมีความดึงดูดใจเท่าที่ควร ดังนั้น การออกแบบบรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นจึงเป็นสิ่งที่ผู้เรียนต้องการพัฒนาทักษะเพื่อน าไปต่อ
ยอดเป็นทักษะอาชีพของตน ครอบครัว และเผยแพร่ไปยังชุมชนในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับมาเรียม นิลพันธุ์ และคณะ [8] ได้ท าการ
สรุปผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาแนวทางการน ากรอบแผนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตมุ่งสู่ความเป็นเลิศอาชีพท้องถิ่น  
พบว่า ทุกภาคในประเทศไทยมีกรอบการเรียนรู้ท้องถิ่น ได้แก่ 1) ด้านเกษตรกรรมท้องถิ่น 2) ด้านอุตสาหกรรมท้องถิ่น 3) ด้านการ
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บริการท่องเที่ยว ท้องถิ่น 4) ด้านศิลปะการแสดงท้องถิ่น และ 5) ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยแต่ละภูมิภาคจะมีกรอบเนื้อหาสาระที่
แตกต่างกัน ขึ้นกับบริบทของแต่ละพื้นที่ แต่ไม่ว่าจะเป็นกรอบการเรียนรู้ท้องถิ่นใดก็ล้วนสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความรู้ และเกิดทักษะ
อาชีพท้องถิ่น โดยมีการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับชุมชนเข้ามามีบทบาทส่วนร่วมควบคู่ไปกับวิชาชีพครู เช่นเดียวกับ 
ปัทมาพร ท่อชู [9] ที่กล่าวว่า ในโลกยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันทางด้านการค้าสูง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ
ส่งเสริม สร้างบรรจุภัณฑ์ให้สามารถเอื้อประโยชน์ด้านหน้าที่ใช้สอยได้ดี มีความปลอดภัย ประหยัดและมีประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าการใช้
งานของบรรจุภัณฑ์นั้น จะมีไว้เพียงเพื่อบรรจุ และเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ ปัจจุบันได้มีการพัฒนา และเพิ่มความหลากหลายมากข้ึนกว่าที่
เคยมีมา ความก้าวหน้าของเครือข่ายการคมนาคมขนส่งในโลกทุกวันนี้รวมไปถึงความซับซ้อน ของการค้าปลีกสมัยใหม่ ท าให้การบรรจุ
ภัณฑ์มีความส าคัญมากที่สุดในการเก็บรักษาและป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์เกิดความเสียหาย ระหว่างการขนส่งจากโรงงานผลิต  
ไปยังร้านค้าปลีกหรือผู้บริโภค นอกจากน้ีบรรจุภัณฑ์ยังถูกใช้ให้เป็นสื่อโฆษณาที่สามารถเคลื่อนท่ีได้ ป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์มีรอยขีด
ข่วน แสดงรายละเอียด การใช้ หรือแม้แต่เป็นส่วนหน่ึงของผลิตภัณฑ์เอง บรรจุภัณฑ์ยังถือเป็นปราการด่านแรกท่ีผู้บริโภคจะมองเห็น 
เมื่อผู้บริโภคเห็นบรรจุภัณฑ์แล้วเกิดความประทับใจ สะดุดตาในทุกองค์ประกอบของบรรจุภัณฑ์ก็สามารถท่ีจะโน้มน้าวใจให้ผู้บริโภค
เกิดความสนใจและต้องการที่จะรับรู้ข้อมูลต่าง ๆ ของตัวสินค้านั้น ๆ ให้มากขึ้น บรรจุภัณฑ์จึงถือเป็นกลยุทธ์ทางการตลาด อีกทางหนึ่ง
ที่ผู้ผลิตจะสามารถสร้างบรรจุภัณฑ์ให้เป็นที่ดึงดูดตาดึงดูดใจ ท าให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจอยากเข้ามาหยิบบรรจุภัณฑ์พิจารณา
รูปลักษณ์ และรายละเอียดของตัวสินค้ารวมไปด้วย จนท าให้ผู้บริโภคเกิดความประทับใจในตัวสินค้านั้นโดยไม่รู้ตัว [10] สอดคล้องกับ
งานวิจยัของเกศแก้ว ประดิษฐ ์[11] ซึ่งได้ท าการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวกล้องพันธุ์ข้าวหอมกระดังงาที่มีผลต่อการตอบรับในเชิงพาณิชย์
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบอฆอ อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อ
บรรจุภัณฑ์ท่ีพัฒนาในด้านอัตลักษณ์เฉพาะระดับมาก ด้านออกแบบกราฟิกระดับมาก และด้านโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ระดับมาก ผลตอบ
รับในเชิงพาณิชย์ของบรรจุภัณฑ์ท่ีพัฒนาสูงกว่าของบรรจุภัณฑ์เดิม คิดเป็นร้อยละ 26.99 

จากความส าคัญทั้งหมดตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาหลักสูตรเสริมทักษะการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ช้ันปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมอาชีพให้ผู้เรียนได้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถเพื่อน าไปใช้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอาหารท้องถิ่น โดย
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเห็นถึงความส าคัญของวิชาชีพ การประกอบอาชีพ และรู้จักการวางแผนในการประกอบอาชีพ อันเป็นการสร้างอาชีพ
ให้กับผู้เรียน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมทักษะอาชีพ อันเป็นทักษะหนึ่งในทักษะที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรเสริมทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู 

2. เพื่อประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรเสริมทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพส าหรับ
นักศึกษาวิชาชีพครู โดยแบ่งเป็นประเด็นต่าง ๆ ดังนี ้

2.1 เพื่อศึกษาทักษะอาชีพของนักศึกษาวิชาชีพครู 
2.2 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาวิชาชีพครูที่มีต่อหลักสูตรเสริมทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ท้องถิ่น 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยช้ันปีที่  2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี จ านวน 25 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
1. ตัวแปรต้น คือ หลักสูตรเสริมทกัษะการออกแบบบรรจุภณัฑ์ท้องถิ่น 
2. ตัวแปรตาม คือ 1) ทักษะอาชีพ 2) ความคิดเห็นของนักศึกษาวิชาชีพครูที่มีต่อหลักสูตรเสริมฯ 

 เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก ่การพัฒนาหลักสตูรเสริมทักษะการออกแบบบรรจภุณัฑ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสรมิทักษะอาชีพ  
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรเสริมทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพส าหรับนักศึกษา

วิชาชีพครู เป็นการวิจัยแบบวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมผสานวิธี 
(Mixed Methods Research) ที่มีลักษณะเป็นแบบแผนเชิงผสมผสานแบบรองรับภายใน (The Embedded Design) ด้วยการศึกษา
วิธีการเชิงปริมาณ (Quantitative Methods)  เสริมด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ (Qualitative Methods) เพื่อด าเนินการวิจัยให้
ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยได้ก าหนดรายละเอียดวิธีด าเนินการวิจัยเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี ้

ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research : R1) เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis : A) และประเมินความ
ต้องการจ าเป็นของการพัฒนาหลักสูตร โดยการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
หลักสูตร นักศึกษา ผู้สอน ทรัพยากร และประเมินความตอ้งการจ าเป็นของการพัฒนาหลักสตูร โดยด าเนินการสัมภาษณ์ความคิดเหน็
ของผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร การสอน และการวิจัย โดยใช้เครื่องมือ คือ 

1) แบบวิเคราะห์เอกสาร ใช้ในการวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักสูตร แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
หลักสูตรเสริมทักษะการออกแบบบรรจภุัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู การวิเคราะห์ความสอดคลอ้ง

จากการประเมินคุณภาพของแบบวิเคราะห์เอกสาร มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅  = 4.67,  
S.D. = 0.52) 

2) แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ จ านวน 5 ข้อ เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสรา้ง (Structured Interview) 
มีลักษณะของข้อค าถามเป็นแบบปลายเปิด (Open-end Questions) โดยมีประเด็นในการสัมภาษณ์เกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การพัฒนาหลักสูตรเสริมทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู  การวิเคราะห์
ความสอดคล้องจากการประเมินคุณภาพของแบบสัมภาษณ์  มีค่ าความเที่ ยงตรงเ ชิง เนื้ อหาอยู่ ในระดับมากที่สุด  

มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅  = 4.50, S.D. = 0.55) 
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development : D1) เป็นการน าข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มาใช้ในการออกแบบและพัฒนา 

(Design and Development : D&D) โดยการออกแบบและพัฒนาโครงร่างหลักสูตร ตรวจสอบคุณภาพของโครงร่างหลักสูตรด้วย
วิธีการสัมมนาอิงผู้เช่ียวชาญ (Connoisseurship) โดยผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มผู้เช่ียวชาญจ านวน 10 ท่าน ประกอบด้วย ผู้เช่ียวชาญ
ทางด้านหลักสูตรจ านวน 3 ท่าน ด้านการวิจัย 1 ท่าน ด้านการวัดและประเมินผล 1 ท่าน ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 2 ท่าน  
ด้านคหกรรม 1 ท่าน ด้านการขายขนมออนไลน์ 1 ท่าน และด้านการสอนปฐมวัย 1 ท่าน จากนั้นด าเนินการปรับปรุง แก้ไข และ
พัฒนาหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้วิธีการตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) 
และความตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) คือ แบบประเมินความสอดคล้องที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ 

ผลการประเมินพิจารณาจากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ด าเนินการดังนี ้
 1) พัฒนาโครงร่างหลักสูตรเสริมทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู  
ซึ่งประกอบไปด้วย 1) แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร 2) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 3) องค์ประกอบของหลักสูตร ได้แก่  
3.1) หลักการและเหตุผล 3.2) วัตถุประสงค์ 3.3) กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3.4) การวัดและประเมินผล  
 2) พัฒนาเครื่องมือประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรเสริมทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ประกอบด้วย 2.1) แบบประเมินทักษะอาชีพของนักศึกษาวิชาชีพครู และ 2.2) แบบสอบถามความคิดเหน็
ของนักศึกษาวิชาชีพครูที่มีต่อหลักสูตรเสริมทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพ 
 3) ตรวจสอบคุณภาพของโครงร่างหลักสูตร ด้วยวิธีการสัมมนาอิงผู้เช่ียวชาญ (Connoisseurship) จากนั้นน ามาปรับปรุง 
แก้ไข หลักสูตรเสริมทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครูตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เช่ียวชาญ โดยโครงร่างหลักสูตรเสริมทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ท้องถิ่น มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาอยู่ในระดับมากที่สุด  

มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅  = 4.50, S.D. = 0.84) 
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4) ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรเสริมทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ท้องถิ่น  
เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ด้วยแบบประเมินความสอดคล้องที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ

ของ Likert (Likert Five Rating Scales) ผลการประเมินพิจารณาจากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน พบว่า 

4.1) แบบประเมินทักษะอาชีพของนักศึกษาวิชาชีพครู มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย  

(𝑥̅  = 4.67, S.D. = 0.82) 
4.2) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาวิชาชีพครูที่มีต่อหลักสูตรเสริมทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อ

ส่งเสริมทักษะอาชีพ มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅  = 4.83, S.D. = 0.41) 
ขั้นตอนท่ี 3 การวิจัย (Research : R2) เป็นขั้นตอน การทดลองใช้หลักสูตรแบบการวิจัยก่อนทดลอง  (Pre-Experimental 

Design) โดยการด าเนินการทดลองน าหลักสูตรไปใช้ตาม AADDR Model ที่มีขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรเสริมทักษะการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ซึ่งกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของหลักสูตรเสริมทักษะ
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ท้องถิ่น ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี ้

ขั้นตอนที่ 1 การสร้างองค์ความรู้ (Acknowledge : A ) เป็นการน าเอาความรู้ความสามารถของนักศึกษามาร่วมกัน
อภิปราย แลกเปลี่ยนพูดคุย โดยใช้องค์ความรู้เดิมของแต่ละคน มาผสมผสานกับความรู้ใหม่ เพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ที่จะน าไป
พัฒนาต่อยอดในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นต่อไป  

ขั้นตอนที่ 2 แนวทางการปฏิบัติ (Action : A ) เป็นการที่นักศึกษาร่วมกันน าเอาองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นมาพัฒนาต่อยอด  
ดูแนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นจากสินค้าที่ประสบความส าเร็จ และคิดเช่ือมโยงถึงบรรจุภัณฑ์ในท้องถิ่นเพชรบุรี  

ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาความรู้ Development : D ) เป็นขั้นตอนที่ให้ผู้เรียนได้ร่วมกันวางแผนระดมความคิดในการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นที่เหมาะสม ตรงตามความต้องการของท้องถิ่น และเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรี  

ขั้นตอนที่ 4 การออกแบบ (Design : D ) เป็นขั้นตอนที่ให้ผู้เรียนได้ร่วมกันน าเอาแนวทางการออกแบบที่ได้วางแผนไว้
มาออกแบบบรรจุภัณฑ์ของตนเองให้เกิดขึ้นจริง  

ขั้นตอนที่ 5 ผลงานตามสภาพจริง (Review : R ) เป็นการร่วมกันประเมินและสะท้อนถึงผลงานที่ออกมา น าเสนอ
ผลงานท่ีได้ออกแบบ และร่วมกันแสดงความคิดเห็น รวมถึงแนวทางการปรับปรุงแก้ไขให้ผลงานช้ินนี้ดีขึ้นกว่าเดิม  

ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development : D2) เป็นขั้นตอนการประเมินประสิทธิผลหลังการใช้หลักสูตรเสริมทักษะ 
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู  เพื่อให้ทราบว่า การพัฒนาหลักสูตรเสริมทักษะ
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู  เมื่อน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างการวิจัยครั้งนี้จะมี
ประสิทธิผลอย่างไรในประเด็นดังน้ี คือ  

1) ทักษะอาชีพ วัดโดยแบบประเมินทักษะอาชีพ จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ทักษะการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์  
2) ทักษะกระบวนการท างาน 3) ทักษะแสวงหาความรู้ 4) ทักษะการจัดการ มีการให้คะแนนตามเกณฑ์รูบริค (Rubric Scoring) 5 ระดับ  

2) ความคิดเห็นของนักศึกษาวิชาชีพครูที่มีต่อหลักสูตรเสรมิทักษะการออกแบบบรรจุภณัฑท์้องถิ่น วัดโดยแบบสอบถาม
ความคิดเห็น จ านวน 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านเนื้อหา 2) ด้านวิทยากร 3) ด้านกิจกรรม 4) ด้านสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ 5) ด้านการประเมิน  
6) ด้านประโยชน์ที่ได้รับ มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale) 

 

ผลการวิจัย 
1. ผลการพัฒนาหลักสูตรเสริมทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู  

“AADDR Model” มีองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ ดังนี ้ 
1) หลักการและเหตุผล (Rationale) การพัฒนาหลักสูตรเสริมทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมทักษะ

อาชีพส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู เป็นการส่งเสริมทักษะอาชีพ โดยผู้เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้จากประสบการณ์เดิมผสมผสานกับ
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ความรู้ใหม่ แล้วน ามาต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น อันจะเป็นการส่งเสริมทักษะอาชีพซึ่งเป็นทักษะหนึ่งที่ส าคัญของทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของผู้เรียน  

2) วัตถุประสงค์ (Objective) เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับนักศึกษาวิชาชีพครู 
3) กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Learning Activities) ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี ้ขั้นตอนท่ี 1 การสร้างองค์

ความรู้ (Acknowledge : A ) ขั้นตอนที่ 2 แนวทางการปฏิบัติ (Action : A) ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาความรู้ Development : D) 
ขั้นตอนท่ี 4 การออกแบบ (Design : D) และขั้นตอนท่ี 5 ผลงานตามสภาพจริง (Review : R)  

 
รูปที ่1 หลักสตูรเสรมิทักษะการออกแบบบรรจุภณัฑ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู (ภาพโดยผู้วิจยั) 

4) การวัดและประเมินผล (Evaluation) หลักสูตรเสริมทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพ
ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู โดยใช้แบบประเมินทักษะอาชีพที่มีการให้คะแนนตามเกณฑ์รูบริค (Rubric Scoring) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  

2. ผลการประเมินประสิทธิผลการพัฒนาหลักสูตรเสริมทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ท้องถิ่น สรุปได้ว่า 

2.1 ผลการศึกษาทักษะอาชีพของนักศึกษาวิชาชีพครู มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ ในระดับดีมาก (𝑥̅  = 4.60,  
S.D. = 0.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า รายการประเมินส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ ด้านทักษะการสื่อสารและมนุษย

สัมพันธ์มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมากเป็นอันดับแรก (𝑥̅  = 4.72, S.D. = 0.46) รองลงมาคือ ด้านทักษะกระบวนการท างาน  

(𝑥̅  = 4.68, S.D. = 0.48) และทักษะการจัดการ (𝑥̅  = 4.52, S.D. = 0.51) เรียงมาตามล าดับ ส่วนด้านทักษะแสวงหาความรู้อยู่ใน

ระดับดี (𝑥̅  = 4.48, S.D. = 0.51)  
2.2 ผลการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาวิชาชีพครูที่มีต่อการใช้หลักสูตรเสริมทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์

ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพ มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  (𝑥̅  = 4.59, S.D. = 0.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า รายการประเมินส่วนใหญ่อยู่ในมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านวิทยากร มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ

มากที่สุด (𝑥̅  = 4.76, S.D. = 0.44) รองลงมาคือ ด้านเนื้อหา (𝑥̅  = 4.68, S.D. = 0.48) ด้านกจิกรรม (𝑥̅  = 4.64, S.D. = 0.49) และ

ด้านประโยชน์ที่ได้รับ (𝑥̅  = 4.69, S.D. = 0.63) เรียงมาตามล าดับ และมีรายการประเมิน 2 รายการมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ

มาก ได้แก่ ด้านสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ (𝑥̅  = 4.48, S.D. = 0.51) และด้านการประเมิน (𝑥̅  = 4.32, S.D. = 0.48) มีระดับความคิดเห็นอยู่
ในระดับต่ าสุด  
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สรุปผลการวิจัย 
 1. หลักสูตรเสริมทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู  “AADDR 
Model” มีองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการและเหตุผล (Rationale) 2) วัตถุประสงค์ (Objective) 3) กระบวนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Learning Activities) ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การสร้างองค์ความรู้ (Acknowledge : A ) 
ขั้นตอนที่ 2 แนวทางการปฏิบัติ (Action : A) ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาความรู้ Development : D) ขั้นตอนที่ 4 การออกแบบ 
(Design : D) และขั้นตอนที่ 5 ผลงานตามสภาพจริง (Review : R) 4) การวัดและประเมินผล (Evaluation) 

 2. ทักษะอาชีพของนักศึกษาครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ย (𝑥̅  = 4.60,  S.D. = 0.49)  
 3. นักศึกษามีความคิดเห็นต่อหลักสูตรเสริมทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ท้องถิ่น (AADDR Model) โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด (𝑥̅  = 4.59, S.D. = 0.49) 
 

อภิปรายผลการวิจัย  
การวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรเสริมทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพส าหรับนักศึกษา

วิชาชีพครู อภิปรายผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 
 1. จากผลการพัฒนาหลักสูตรเสริมทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพส าหรับนักศึกษาวิชาชีพ
ครู (AADDR Model) พบว่า หลักสูตรมีคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาอยู่ในระดับมากท่ีสุด สามารถน าไปใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ได้ มีความเหมาะสม และครอบคลุมความต้องการจ าเป็นในการส่งเสริมทักษะอาชีพของนักศึกษาวิชาชีพครู ทั้งนี้  
อาจเนื่องมาจาก หลักสูตรเสริมทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพได้มีการพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบ  
โดยมีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของ Gratthorn et al. [12] ที่กล่าวว่า กลยุทธ์การพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ
ตามกระบวนการพัฒนาและการน าไปใช้อย่างสอดคล้องและต่อเนื่องกัน โดยเริ่มจากการพัฒนาหลักสูตรเสริมทักษะอาชีพ หลักการ
และเหตุผลของหลักสูตร การพัฒนาจุดเน้น จุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
หลักสูตร สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วารีรัตน์ แก้วอุไร และเทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย; คันศร คงยืน; สมใจ กงเติม ที่ก าหนด
องค์ประกอบของหลักสูตรไว้ใกล้เคียงกัน ประกอบด้วยหลักการและเหตุผล จุดมุ่งหมายของหลักสูตร สมรรถนะที่มุ่งเน้น โครงสร้าง
และเนื้อหาหลักสูตร กระบวนการพัฒนา ระยะเวลาการพัฒนา สื่อการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล [13 - 15] ผู้วิจัยจึงได้
สังเคราะห์กระบวนการจัดการเรียนรู้ของหลักสูตรเสริมทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพส าหรับ
นักศึกษาวิชาชีพครู (AADDR Model) ร่วมกับการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีมีความเกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์โดยใช้
กิจกรรมเป็นฐานส าหรับนักศึกษาครู จากสิ่งที่ด าเนินการมาจึงเป็นผลให้หลักสูตรเสริมทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อ
ส่งเสริมทักษะอาชีพส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู (AADDR Model) มีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 2. นักศึกษาวิชาชีพครูที่เข้าร่วมหลักสูตรเสริมทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ท้องถิ่น มีทักษะอาชีพอยู่ในระดับดีมาก  

(𝑥̅  = 4.60,  S.D. = 0.49) เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเกิดจากความต้องการจ าเป็นของผู้เข้ารับ
การพัฒนา ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะอาชีพ และเจตคติของผู้เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมการอบรมใช้วิธีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน
ระหว่างผู้เข้ารับการพัฒนา และผู้เข้ารับการพัฒนากับวิทยากร มุ่งเน้นการปฏิบัติ จัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ท าให้เกิดการแตกแขนงของ
ความรู้และประสบการณ์ อีกท้ังหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมีการเตรียมการไว้เป็นอย่างดี ตั้งแต่หลักสูตร คู่มือ การออกแบบกิจกรรม สื่อ 
ระยะเวลา และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เป็นกันเอง ระหว่างวิทยากรกับผู้เข้ารับการพัฒนา โดยใช้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
สร้างการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ การลงมือปฏิบัติเป็นระยะ สื่ออุปกรณ์ และระยะเวลาที่เหมาะสม [16 - 18] นอกเหนือจากนั้น ผู้วิจัยได้
ออกแบบการเรียนรู้อย่างเป็นระบบตามแนวคิดของ Kruse [19] คือ ก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรม สร้างกิจกรรมการเรียนรู้ 
พัฒนาและเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ และประเมินตัดสินผล นอกจากนี้ เนื้อหาสาระของหลักสูตรยังมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ท้องถิ่น การเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ที่สะท้อนพฤติกรรมการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตรเสริมทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์
ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพ จะต้องสามารถวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ อีกท้ังหลักสูตรเป็น
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วารสารวชิาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 12 (ฉบับที่ 3)  กันยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2565 

กระบวนการพัฒนาสมรรถนะเน้นการน าความรู้จากประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่หลอมรวมเป็นทักษะใหม่ซึ่งไปต่อยอดสู่การ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ท้องถิ่น อันส่งผลให้สามารถน าความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับนักศึกษาวิชาชีพครูได้อย่างมี
คุณภาพ และเกิดความพึงพอใจในการเข้าร่วมหลักสูตรการออกแบบบรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นที่พัฒนาขึ้น 
 3. นักศึกษามีความคิดเห็นต่อหลักสูตรเสริมทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ท้องถิ่น (AADDR Model) โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมากที่สุด  (𝑥̅  = 4.59, S.D. = 0.49) เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรเสริม
ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นที่ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ขึ้นนั้น มีการด าเนินกิจกรรมที่เป็นขั้นตอนให้นักศึกษาได้เกิดกระบวนการคิด 
วิเคราะห์ และลงมือกระท าด้วยตัวเอง โดยเริ่มตั้งแต่การสร้างองค์ความรู้ (Acknowledge : A) แล้วไปสู่แนวทางการปฏิบัติ (Action : 
A) ต่อยอดไปยังการพัฒนาความรู้ Development : D) การออกแบบ (Design : D) และให้นักศึกษาได้สร้างผลงานตามสภาพจริง 
(Review : R) ซึ่งขั้นตอนในการด าเนินการจัดกิจกรรมเหล่านี้ ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ขึ้นอย่างเป็นระบบ เริ่มตั้งแต่การออกแบบหลักสูตร
เสริมทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นซึ่งได้มาจากการส ารวจความต้องการของนักศึกษา ตลอดจนการออกแบบกิจกรรมให้
นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ตรงตามความสนใจ เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน จึงท าให้นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตรเสริมทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Scott 
[20] ที่กล่าวว่า การจูงใจให้บุคคลเกิดความพึงพอใจต่อการท างานที่ให้ผลเชิงปฏิบัติจะต้องท าให้บุคคลเห็นความสัมพันธ์ของงานกับ
ความปรารถนาส่วนตัว เพื่อให้บุคคลเห็นความหมายของงานท่ีตนท า และงานจะต้องมีการวางแผนและวัดผลส าเร็จโดยใช้ระบบการ
ท างานและการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งหากต้องการให้ได้ผลในการสร้างแรงจูงใจภายในจะต้องให้ผู้ เรียนได้มีส่วนร่วมในการ
ตั้งเป้าหมายและรับทราบผลส าเร็จในการท างานโดยตรง ซึ่งสิ่งที่ส าคัญคืองานท่ีมอบหมายให้ผู้เรียนนั้นต้องเป็นงานท่ีผู้เรียนสามารถท า
ส าเร็จด้วย เช่นเดียวกับแนวคิดของปพนวัจน์ ลภัสภิญโญโชค [21] และบริสุทธ์ธรรม พิมพ์ศิริ [22] ที่กล่าวว่า การเรียนการสอนควร
สร้างจากประสบการณ์และความสนใจของผู้เรียนและผู้เรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพัชรพร ศุภกิจ 
[23] ซึ่งได้ท าการพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู
สาขาวิชาการประถมศึกษา  พบว่า ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบสองภาษาอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ซึ่งจะเห็นได้ว่า หากผู้สอนพัฒนาหลักสูตรได้ตรงตามความสนใจและความต้องการของผู้เรียนแล้วนั้นย่อมท าให้ผู้เรียน
เกิดความคิดเห็นหรือความพึงพอใจในทางบวกและเต็มใจที่จะให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม 

 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช ้

1.1 จากผลการวิจยัด้านทักษะอาชีพจะเห็นได้ว่า ผู้เรียนมีทักษะแสวงหาความรู้อยู่ในระดับต่ าทีสุ่ด ดงันั้น ควรมีการจัด
กิจกรรมทีส่่งเสริมให้ผูเ้รียนไดศ้ึกษาค้นคว้าความรูด้้วยตนเอง โดยให้ผู้เรยีนเป็นผู้เลือกแหล่งเรียนรูด้้วยตนเอง แทนท่ีครูผูส้อนจะเป็น
ผู้จัดหาให ้ 

1.2 จากผลการศึกษาความคดิเห็นของผู้เรียนพบว่า ผูเ้รียนมีระดับความคิดเห็นทางดา้นการประเมินต่ าที่สุด ดังนั้นอาจ
มีการปรับวิธ ีรปูแบบการประเมิน หรืออาจช้ีแจงการประเมินผู้เรยีนให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน  

1.3 ควรมีการเสริมเพิ่มเติมเนื้อหาของการออกแบบบรรจุภณัฑ์ในลกัษณะต่าง ๆ โดยไม่เจาะจงว่าต้องเป็นการออกแบบ
บรรจภุัณฑ์อาหารเท่านั้น เพื่อต่อยอดความคดิของผู้เรยีนให้มีความหลากหลายและสร้างสรรคเ์พิ่มมากข้ึน 

2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
2.1 ควรมีการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบทักษะอาชีพของผู้เรียนที่มีพ้ืนฐานทางครอบครัวที่แตกต่างกัน 
2.2 ควรมีการศึกษาปัญหาและความต้องการในการพัฒนาหลักสตูรการออกแบบบรรจภุัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสรมิทักษะ

ในศตวรรษที ่21 ในด้านอื่น ๆ ของนักศึกษาวิชาชีพครู 
2.3 ควรมีการวิจัยและพัฒนา เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพโดยเปลี่ยนรูปแบบหลักสูตรเป็นหลักสูตรอื่น ๆ ตามที่

ผู้เรียนให้ความสนใจ เช่น หลักสูตรการประกอบอาหาร หลักสูตรการเย็บปักถักร้อย 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและโครงสร้างการบริหารท่ีส่งผลต่อการ
วางแผนภาษีของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ บริษัทท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ านวน 243 บริษัท เครื่องมือที่ใช้การวิจัยโดยใช้แบบรายงานข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) รายงาน
งบการเงินของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อมูล CG Score จากเว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในปี พ.ศ. 2563 สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน ด้วยการวิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 ผลการวิจัยพบว่า สัดส่วนคณะกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับอัตราภาษีเงินได้ท่ีแท้จริง อย่างมีนัยส าคัญ ท่ีระดับ 0.05 และ
พบว่าสัดส่วนของผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับอัตราภาษีต่อสินทรัพย์รวม อย่างมีนัยส าคัญ ท่ีระดับ 0.01 แต่ไม่พบความสัมพันธ์
กับระดับคะแนนการก ากับดูกิจการท่ีดี สัดส่วนของผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ และการกระจุกตัวของคณะกรรมการกับอัตราภาษีเงินได้ท่ีแท้จริง  
และไม่พบความสัมพันธ์กับระดับคะแนนการก ากับดูกิจการที่ดี สัดส่วนคณะกรรมการอิสระ และการกระจุกตัวของคณะกรรมการกับอัตราภาษีต่อ
สินทรัพย์รวม ผลจากการวิจัยผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนภาษีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยเพื่อให้มีก าไรทางภาษีลดลง เช่น การก าหนดกลยุทธิ์ภาษ ีการรู้ประเภทของรายได้และค่าใช้จ่ายท่ีหักภาษีได้ เป็นตน้ 
  

ค าส าคัญ : การก ากับดูแลกิจการท่ีดี การวางแผนภาษี โครงสร้างการบริหาร 
 

Abstract  
The purpose of this research was to study the relationship between the level of good corporate governance and 

management structure in affecting tax planning of companies listed on the Stock Exchange of Thailand. The population 
and samples used in this research were 243 companies listed on the Stock Exchange of Thailand. Research instruments 
consisted of annual data report forms (Form 56-1), financial statements of companies listed on the Stock Exchange of 
Thailand, and CG Score data from the website of the Securities and Exchange Commission in 2020. The statistics used for 
data analysis were descriptive statistics, inferential statistics, Pearson's correlation coefficient analysis, and multiple 
regression analysis. The statistical significance level was set at the 0.05 level. 
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The results showed that the independent committee ratio was positively correlated with the real income tax 
rate at a significant level of 0.05. It was found that the proportion of foreign shareholders was positively correlated with 
the total asset tax rate at a significant level of 0.01, but not correlated with the good corporate governance score of the 
proportion of foreign shareholders and the concentration of the board of directors to the actual income tax rate, and 
there was no correlation with the good corporate governance rating, Non-Executive – NED, and the concentration of the 
board of directors to the corporate tax rate per total assets. The results of the research of executives or related persons 
can be used as a guideline for tax planning of companies listed on the Stock Exchange of Thailand in order to reduce tax 
profits, such as determining tax strategies, knowing the types of income and tax deductible expenses, etc. 

 

Keywords : Corporate Governance, Tax Planning, Administrative Structure 
 
 

บทน า   
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้จัดงานน าเสนอผลส ารวจการก ากับ
ดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจ าปี 2563 ซึ่งในงานดังกล่าวได้น าเสนอผลส ารวจ CGR ประจ าปี 2563 พบว่า จากการส ารวจ
บริษัทจดทะเบียน ทั้งหมด 692 บริษัท คะแนนเฉลี่ยด้านการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย อยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 83 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสูงที่สุดตั้งแต่เริ่มท าการประเมิน CGR ในปี 2544 แสดงให้เห็นว่า บริษัทจด
ทะเบียนไทยให้ความส าคัญในการพัฒนาการก ากับดูแลกิจการของบริษัทเพื่อการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยค านึงถึงบทบาทต่อผู้มี
ส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม รวมถึงมีการปรับบทบาทและภาวะผู้น าของคณะกรรมการในการก ากับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและบุคลากรเพิ่มขึ้น 
ซึ่งเป็นไปตามหลักการใน CG Code และสอดคล้องกับความคาดหวังและสร้างความเช่ือมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ  
หากพิจารณาคะแนนเฉลี่ยรายหมวดของผลส ารวจในปี 2563 พบว่าหมวดที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 80 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปมี 4 หมวด 
ได้แก ่หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และการค านึงถึงบทบาทของ
ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 94, 94, 87 และ 83 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ส่วนหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
แม้จะยังได้รับคะแนนเฉลี่ยอยู่ที ่76 เปอร์เซ็นต์ แต่มีพัฒนาการที่ดีขึ้นกว่าปีท่ีผ่านมาโครงสร้างระบบเศรษฐกิจทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลง
เป็นอย่างมาก บางธุรกิจต้องปิดตัวลง ขณะที่บางธุรกิจสามารถตอบสนองพฤติกรรมของผู้คนที่เปลี่ยนไปได้เป็นอย่างดีส่งผลให้โลกธุรกิจ
มีการแข่งขันสูงมาก นักลงทนุจึงต้องตระหนักถึงปัจจัยต่าง ๆ ก่อนการตัดสินใจลงทุนในธุรกิจแต่ละประเภท  ซึ่งถือเป็นแนวโน้มที่ด ี[1] 
 นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงแผนงานปรับปรุงหลักเกณฑ์ CGR ทั้งในส่วนของหลักเกณฑ์การประเมินและแนวทางพิจารณาให้
คะแนน โดยแต่ละหมวดจะสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน มีความชัดเจนในการน าไปปฏิบัติ ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติของ
บริษัทจดทะเบียนไทยไปสู่ ESG และสามารถเทียบเท่ากับมาตรฐานสากล รวมถึงต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความ
คาดหวังต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระยะหลัง เพื่อเป้าหมายในการเปิดโอกาสและเตรียมความพร้อมบริษัทจดทะเบียนไทยให้มีศักยภาพใน
การแข่งขัน เป็นที่ยอมรับในด้านการก ากับดูแลกิจการเมื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจโลก ที่ส าคัญยังช่วยพัฒนาคุณภาพของตลาด
ทุนไทยในสายตาของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศได้ในระยะยาวต่อไป การก ากับดูแลกิจการในปัจจุบันมีความท้าทายในบริบทท่ี
เปลี่ยนไป แนวโน้มการให้ความส าคัญกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เกณฑ์ CGR มีส่วนส าคัญในการก าหนดทิศ
ทางการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยให้ก้าวไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การให้ความส าคัญในการเตรียมความพร้อมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อเข้าใจหลักเกณฑ์ของ CGR ที่จะมีการปรับปรุงใหม่ให้มีความ
ทันสมัย และครอบคลุมเรื่อง ESG เพื่อสะท้อนการก ากับดูแลกิจการในมิติด้านความยั่ งยืน  ซึ่งถือเป็นบทบาทของ IOD  
ในการสนับสนุนการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน [2] 
 การวางแผนภาษีเป็นแนวทาง วิธีการ ที่จะสามารถลดหย่อยภาษีได้โดยถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่การหลีกเลี่ยงภาษี บริษัท
ที่มีผลการด าเนินงานที่ดีหย่อมหมายถึงการเสียภาษีที่สูงขึ้นตามไปด้วย ในประเทศไทยได้มีการก าหนดอัตราการเสียภาษีเงินได้นิติ
บุคคลไว้สูงสุดถึงร้อยละ 20 ของก าไร หากบริษัทจะต้องเสียเต็มจ านวนก็นับว่าเป็นจ านวนเงินไม่น้อยกว่าเลยทีเดียว ในหลาย ๆ 
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บริษัท การวางแผนภาษีจึงถูกน ามาใช้เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย ท าให้ต้นทุนของบริษัทลดลง ส่งผลให้บริษัทมีก าไรสูงขึ้นการวางแผน
ภาษีจ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญช านาญ จึงอาจท าให้เป็นข้อจ ากัดของบางบริษัท [3]  
 จากงานวิจัยของ น้ าทิพย์ ข าตันวงษ์ (2558) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการก ากับดูแลกิจการกับการวางแผนภาษีของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการในปี พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557 
พบว่าการวางแผนภาษีที่วัดค่าจากอัตราภาษีต่อสินทรัพย์รวม (TAX/ASSET) มีความสัมพันธ์เชิงลบกับการก ากับดูแลกิจการที่วัดค่า
จากผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการ (CGS) และสัดส่วนคณะกรรมการอิสระในคณะกรรมการของบริษัท (BOARD_SORT)  
แต่ไม่ได้กล่าวถึงการวางแผนภาษีท่ีวัดค่าจากอัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริง (ETR) ว่ามีความสัมพันธ์อย่างไรกับการก ากับดูแลกิจการที่วัด
ค่าด้วยผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการ (CGS)  
 จากงานวิจัยในอดีตข้างต้นนี้ได้ท าการศึกษาผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการและโครงสร้างของคณะกรรมการ  คือ 
สัดส่วนของคณะกรรมการอิสระในคณะกรรมการของบริษัทและประธานฝ่ายบริหารกับประธานคณะกรรมการบริหารเป็นบุคคล
เดียวกัน ดังนั้นสิ่งที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา แตกต่างไปจากงานวิจัยข้างต้น คือ ความสัมพันธ์ระหว่างการก ากับดูแลกิจการที่ดีและ
โครงสร้างการบริหารส่งผลต่อการวางแผนภาษีหรือไม่ โดยศึกษาจากคะแนนการก ากับดูแลกิจการที่ดีและเพิ่มโครงสร้างการบริหาร 
คือ สัดส่วนของคณะกรรมการอิสระ สัดส่วนของถือหุ้นชาวต่างชาติและการกระจุกตัวการถือหุ้นของคณะกรรมการ (10 อันดับแรก) 
ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์กลุ่ม MAI ในปี พ.ศ. 2563 เพื่อศึกษาทิศทางของ
ความสัมพันธ์ว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับคะแนนการก ากับดูแลกิจการที่ดีกับการวางแผนภาษีของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างการบริหารกับการวางแผนภาษีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 

 
รูปที ่1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

สมมติฐานของการวิจัย 
 สมมติฐานที ่1 ระดับคะแนนการก ากับดูแลกิจการที่ดีมีความสมัพันธ์กับอัตราภาษเีงินได้ที่แท้จริง 
 สมมติฐานที ่2 ระดับคะแนนการก ากับดูแลกิจการที่ดีมีความสมัพันธ์กับอัตราภาษตี่อสินทรัพยร์วม 

โครงสร้างการบริหาร 
- สัดส่วนคณะกรรมการอิสระ (IDP) 
- สัดส่วนของผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ (FOR) 
- การกระจุกตัวของผู้ถือหุ้นของคณะกรรมการ 
(10 อันดับแรก) (OWN) 

การวางแผนภาษี 
- อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่แท้จริง (ETR) 
- อัตราภาษีต่อสินทรัพย์รวม (TAX/ASSET) 

ระดับคะแนนการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
- คะแนนการก ากับดูแลกิจการทีด่ ี(CGS) 
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 สมมติฐานที ่3 สัดส่วนคณะกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์กับภาษีเงินได้ที่แท้จริง 
 สมมติฐานที ่4 สัดส่วนคณะกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์กับอัตราภาษีต่อสินทรัพย์รวม 
 สมมติฐานที ่5 สัดส่วนของผู้ถือหุน้ชาวต่างชาติมีความสมัพันธ์กับภาษีเงินได้ที่แท้จริง 
 สมมติฐานที ่6 สัดส่วนของผู้ถือหุน้ชาวต่างชาติมีความสมัพันธ์กับอัตราภาษตี่อสินทรัพย์รวม 
 สมมติฐานที ่7 การกระจุกตัวของผู้ถือหุ้นของคณะกรรมการมีความสัมพันธ์กับภาษีเงินได้ที่แท้จริง 
 สมมติฐานที ่8 การกระจุกตัวของผู้ถือหุ้นของคณะกรรมการมีความสัมพันธ์กับอัตราภาษีต่อสินทรัพยร์วม 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
ทฤษฎีการวางแผนภาษี  
Hoffman (4) ได้ให้ความหมายของการวางแผนภาษี คือ ความพยายามที่จะย้ายค่าใช้จ่ายทางภาษีที่ต้องจ่ายให้กับ

หน่วยงานท่ีท าหน้าที่จัดเก็บภาษีให้กลับคืนสู่กิจการ  ซึ่งการวางแผนภาษีสามารถออกแบบได้ภายใต้ขอบเขตของการลดรายได้ที่ต้อง
เสียภาษีให้เหลือน้อยที่สุดและไม่ต้องเสียก าไรทางบัญชี [5] ได้สรุปทฤษฎีการวางแผนภาษีของ [4] ที่ช่ือว่า Hoffman’s Tax 
Planning Theory) ว่าการวางแผนภาษีที่กระทบกับก าไรทางบัญชีมี 2 ลักษณะ คือ 1) ก าไรทางภาษีลดลงแต่ไม่กระทบกับก าไรทาง
บัญชี (Book-Tax Nonconforming Tax Planning) จะท าให้ค่าใช้จ่ายทางภาษีลดลง ก าไรสุทธิทางบัญชีจะเพิ่มขึ้น และกระแสเงิน
สดจะเพิ่มขึ้นด้วยสามารถวัดระดับการวางแผนภาษีโดยใช้ อัตราภาษีที่แท้จริง Effective Tax Rate (ETR) และ 2) ก าไรทางบัญชี
และก าไรทางภาษีลดลง (Book-Tax Conforming Tax Planning) สามารถวัดระดับการวางแผนภาษีโดยใช้อัตราส่วนภาษีต่อกระแส
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน (TAX/OCF) และอัตราภาษีต่อสินทรัพย์รวม (TAX/Total Assets) ถ้าค่า TAX/OCF และ 
TAX/Total Assets มีค่าต่ าแสดงว่ามีการวางแผนภาษีในระดับสูง 

ทฤษฎีตัวแทน 
Jensen and Meckling [6] ได้กล่าวว่าทฤษฎีตัวแทน (Agency Theory) เกิดขึ้นจากการที่ผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของที่เรียกว่า

ตัวการ ต้องมีตัวแทนที่มีความรู้ความสามารถ (Principle) ไม่สามารถบริหารจัดการงานได้เพียงลาพัง จึงเข้ามาช่วยบริหารงานแทน 
หรือที่เรียกว่าตัวแทน (Agent) โดยตัวแทน (Agent) มีหน้าที่ตัดสินใจและบริหารงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งเป็นวัตถุประสงค์
หลักของบริษัท หรือสรุปได้ว่าทฤษฎีตัวแทน (Agency Theory) เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ในทางธุรกิจระหว่างบุคคล 2 ฝ่าย ได้แก่ผู้
ถือหุ้น กับผู้บริหารของบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท หากความสัมพันธ์ระหว่างตัวการ (Principle) และตัวแทน (Agent) เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น  ในทางกลับกัน หากตัวแทนแต่ละฝ่ายมี
แรงจูงใจในการตัดสินใจที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ให้แก่ส่วนตน เมื่อไรก็ตามที่หมดผลประโยชน์ และวัตถุประสงค์ของผู้ถือหุ้นกับ
ผู้บริหารไม่สอดคล้องกัน จะท าให้เกิดปัญหาการขัดแย้งของผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ได้เช่นกัน 

วิภาดา ศิรินพกุล [7] ได้ศึกษาผลกระทบของกลยุทธ์ในระดับธุรกิจต่อความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนคณะกรรมการอิสระกับ
ผลการด าเนินงาน ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2556-2560 จ านวน 180 บริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่าบริษัทที่ด าเนินกลยุทธ์ในระดับธุรกิจที่แตกต่างกัน จะส่งผลให้
ความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนกรรมการอิสระกับผลการด าเนินงานต่างกันหรือไม่ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ 

กาญจนา ตั้งภากรณ์ [8] ได้ศึกษาประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัทที่มีผลต่อการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ  
เพื่อศึกษาประสิทธิผลของคณะกรรมการที่มีผลต่อการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียน 
 ฐานนท์ คงสุข [9] ได้ศึกษาอิทธิพลของการก ากับดูแลกิจการที่ส่งผลต่อมูลค่าของกิจการโดยผ่านการวางแผนภาษีของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : SET 100 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร คือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมบริษัทกลุ่มตลาด MAI แต่ไม่รวมบริษัทท่ีจัดอยู่ใน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และบริษัทที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูการด าเนินงาน ประชากรมี
ทั้งหมด 758 บริษัท [10] 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 243 บริษัท โดยใช้สูตรเครซี่ มอร์แกน [11] ในการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
เพื่อประมาณค่าสัดส่วนของประชากร โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยอาศัยความน่าจะเป็น (Probability Sampling) ด้วยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling) และเลือกตัวอย่างที่มีข้อมูลครบถ้วนทุกตัวแปร 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ตัวแปรอิสระ ระดับคะแนนการก ากับดูแลกิจการและโครงสร้างการบริหาร 
 คะแนนการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CGS)   5 = คะแนนอยู่ในระดับดีเลิศ 
       4 = คะแนนอยู่ในระดับดีมาก 
       3 = คะแนนอยู่ในระดับดี 
       2 = คะแนนอยู่ในระดับพอใช้ 
       1 = คะแนนอยู่ในระดับผ่าน 
        0 = ไม่ผ่านเกณฑ์ หรือ ไม่ได้รับการประเมิน 
 สัดส่วนคณะกรรมการอิสระ (IDP) คือ สัดส่วนของคณะกรรมการอิสระ/จ านวนคณะกรรมการทั้งหมด 
 สัดส่วนของผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ (FOR) คือ สัดส่วนการผู้ถือหุ้นของชาวต่างชาติ 
 การกระจุกตัวของผู้ถือหุ้นของคณะกรรมการ (OWN) คือ สัดส่วนการผู้ถือหุ้นของคณะกรรม 10 อันดับแรก 

ตัวแปรตาม การวางแผนภาษี 
 อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่แท้จริง (ETR) = ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล/ก าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติ 
 บุคคลอัตราภาษีต่อสินทรัพย์รวม (T - Asset) = ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล/สินทรัพย์รวม 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่งสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้
จากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) ได้แก่ แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (56-1) รายงานงบการเงิน 
ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อมูล CG Score จากเว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ [12] ในป ีพ.ศ. 2563  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  

1.1 ค่าเฉลี่ย (Mean) 
1.2 ค่าต่ าสุด (Minimum) 
1.3 ค่าสูงสุด (Maximum) 
1.4 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
2.1 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ด้วยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson 

Correlation Coefficient) เพื่อหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) ระหว่างตัวแปรที่ใช้แต่ละตัวแปร ซึ่งต้องมีค่าต่ ากว่า .80 [13] จึงจะ
ถือได้ว่าตัวแปรทุกตัวท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ีไม่มีปัญหา Multicollinearity 
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2.2 ทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ในการทดสอบ
สมมติฐานผู้วิจัยก าหนดระดับความเช่ือมั่น 95% โดยก าหนดการยอมรับสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

ผลการวิจัย 
ตารางที ่1 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์เพียร์สันระหว่างตัวแปร (Pearson Correlation) 

ตัวแปร CGS IDP FOR OWN ETR T - Asset 
CGS 1      
IDP .082 1     
FOR .984 .480 1    
OWN .334 .691 .059 1   
ETR .372 .038* .358 .222 1  

T - Asset .886 .431 .002** .072 .863 1 

 *, ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05, .01 
 จากตารางที่ 1 ค่าสหสัมพันธ์เพียร์สันระหว่างตัวแปร (Pearson Correlation) พบว่า สัดส่วนคณะกรรมการ (IDP) มี
ความสัมพันธ์กันในระดับท่ีต่ ามากกับอัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริง (ETR) ด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่ .038 มีค่านัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นของชาวต่างชาติ (FOR) มีความสัมพันธ์กันในระดับที่ต่ ามากกับอัตราภาษีต่อสินทรัพย์รวม        
(T-Asset) ด้วยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ที่ .002 มีค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ตารางที ่2 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยเชิงพหุคูณของตัวแปรอิสระกับการวางแผนภาษี ในด้านอัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริง (ETR) 

ปัจจัยการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริง 

t P - Value สัมประสิทธิก์าร
ถดถอย 

ความคลาด
เคลื่อน

มาตรฐาน 
คะแนนการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CGS) .009 .014 .593 .554 
สัดส่วนคณะกรรมการอสิระ (IDP) -.217 .105 -2.068 .040* 
สัดส่วนของผู้ถือหุ้นชาวตา่งชาติ (FOR) .000 .001 -.877 .381 
การกระจุกตัวของผู้ถือหุ้นของคณะกรรมการ 10 อันดับแรก 
(OWN) 

.000 .001 -1.128 .260 

R = .170     R2 = .029     Adjusted R2 = .013     Estimated S.E. = .165     Sig = .135 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่าตัวแปรอิสระที่พบความสัมพันธ์กับการวางแผนภาษี
ในด้านอัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริง (ETR) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (B = -.217, P > 0.05) หนึ่งตัวแปร คือ สัดส่วน
คณะกรรมการอิสระ (IDP) แต่ไม่พบความสัมพันธ์กับระดับคะแนนการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CGS) สัดส่วนของผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ 
(FOR) และการกระจุกตัวของผู้ถือหุ้นของคณะกรรมการ (OWN) 
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ตารางที่ 3 แสดงค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเชิงพหุคูณของตัวแปรอิสระกับการวางแผนภาษี  ด้านอัตราภาษีต่อสินทรัพย์รวม  
(T-ASSET) 

ปัจจัยการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

อัตราภาษีต่อสินทรัพย์รวม 

t P - Value สัมประสิทธิก์าร
ถดถอย 

ความคลาด
เคลื่อน

มาตรฐาน 
คะแนนการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CGS) .000 .003 .053 .958 
สัดส่วนคณะกรรมการอสิระ (IDP) .018 .018 .978 .329 
สัดส่วนของผู้ถือหุ้นชาวตา่งชาติ (FOR) .000 .000 2.978 .003** 
การกระจุกตัวของผู้ถือหุ้นของคณะกรรมการ 10 อันดับแรก (OWN) .000 .000 1.484 .139 
R = .229     R2 = .052     Adjusted R2 = .036     Estimated S.E. = .029     Sig = .013 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 จากตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่าตัวแปรอิสระที่พบความสัมพันธ์กับการวางแผนภาษี
ในด้านอัตราภาษีต่อสินทรัพย์รวม (T-Asset) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (B = .000, P > 0.01) หนึ่งตัวแปร คือ สัดส่วน
ของผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ (FOR) แต่ไม่พบความสัมพันธ์กับระดับคะแนนการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CGS) สัดส่วนคณะกรรมการอิสระ 
(IDP) และการกระจุกตัวของผู้ถือหุ้นของคณะกรรมการ (OWN) 
ตารางที ่4 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานงานวิจัย ผลการวิเคราะห์ 
H1 ระดับคะแนนการก ากับดูแลกิจการที่ดีมีความสมัพันธ์กับอัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริง ปฏิเสธ 
H2 ระดับคะแนนการก ากับดูแลกิจการที่ดีมีความสมัพันธ์กับอัตราภาษีต่อสินทรัพยร์วม ปฏิเสธ 
H3 สัดส่วนคณะกรรมการอสิระมคีวามสัมพันธ์กับอัตราภาษีเงินไดท้ี่แท้จริง ยอมรับ 
H4 สัดส่วนคณะกรรมการอสิระมคีวามสัมพันธ์กับอัตราภาษีต่อสินทรัพย์รวม ปฏิเสธ 
H5 สัดส่วนของผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติมีความสัมพันธ์กับอัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริง ปฏิเสธ 
H6 สัดส่วนของผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติมีความสัมพันธ์กับอัตราภาษตี่อสินทรัพย์รวม ยอมรับ 
H7 การกระจุกตัวของผู้ถือหุ้นของคณะกรรมการมีความสมัพันธ์กับอัตราภาษเีงินได้ที่แท้จริง ปฏิเสธ 
H8 การกระจุกตัวของผู้ถือหุ้นของคณะกรรมการมีความสมัพันธ์กับอัตราภาษตี่อสินทรัพยร์วม ปฏิเสธ 

 จากตารางที ่4 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า สมมติฐานที ่3 สัดส่วนคณะกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางบวกกับอัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริง และสมมติฐานที่ 6 สัดส่วนของผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติมีความสัมพันธ์กับอัตราภาษีต่อสินทรัพย์
รวม ส่วนสมมติฐานที่ 1 และ 7 ระดับคะแนนการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการกระจุกตัวของผู้ถือหุ้นของคณะกรรมการไม่มี
ความสัมพันธ์กับอัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริง สมมติฐานที่ 2 และ 8 ระดับคะแนนการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการกระจุกตัวของผู้ถือ
หุ้นของคณะกรรมการไม่มีความสัมพันธ์กับอัตราภาษีต่อสินทรัพย์รวม สมมติฐานที่ 4 และ 6 สัดส่วนคณะกรรมการอิสระไม่มี
ความสัมพันธ์กับอัตราภาษีต่อสินทรัพย์รวม และสมมติฐานที่ 5 สัดส่วนของผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติไม่มีความสัมพันธ์กับอัตราภาษีเงินได้
ที่แท้จริง 
 

อภิปรายผลการวิจัย  
 การศึกษาวิจัยในเรื่องปัจจัยการก ากับดูแลกิจการที่ดีที่ส่งผลต่อการวางแผนภาษีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย คะแนนการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CGS) สัดส่วนคณะกรรมการอิสระ (IDP) สัดส่วนของผู้ถือหุ้น
ชาวต่างชาติ (FOR) การกระจุกตัวของผู้ถือหุ้นของคณะกรรมการ (OWN)  ที่ส่งผลต่อการวางแผนภาษี ได้แก่ อัตราภาษีเงินได้นิติ
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บุคคลที่แท้จริง (ETR) และอัตราภาษีต่อสินทรัพย์รวม (T – Asset) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 จากผลการศึกษาพบว่าสัดส่วนคณะกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์กับอัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริง และมีความสัมพันธ์ไปใน 
ทิศทางบวก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ [14] ได้ศึกษาผลกระทบของอิทธิพลร่วมระหว่างสัดส่วนคณะกรรมการอิสระและกลยุทธ์ตอ่
ผลการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสัดส่วนคณะกรรมการอิสระส่งผลการด าเนินงานใน
ระยะยาว โดยวัดจากอัตราส่วนผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยส าคัญ และพบว่า สัดส่วนของผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติมีความสัมพันธ์
กับอัตราภาษีต่อสินทรัพย์รวม สอดคล้องกับผลการศึกษาของ [15] ที่พบว่านักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจในการลงทุนในบริษัทท่ีมี
การก ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งการมีคะแนนการก ากับดูแลกิจการที่ดีสามารถดึงดูดนักลงทุนชาวต่างชาติได้ รวมถึงสามารถสร้างความ
มั่นใจในประเด็นการด าเนินงานอย่างชอบธรรม และมีความโปร่งใส  

นอกจากน้ียังพบว่าผลการศึกษาระดับคะแนนการก ากับดูแลกิจการที่ดีไม่มีความสัมพันธ์กับอัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริง ซึ่งไม่
สอดคล้องกับทฤษฎีตัวแทนท่ีได้เสนอแนะว่าหลักการก ากับดูแลกิจการ นอกจากจะสามารถช่วยลดและป้องกันการเกิดปัญหาตัวแทน
แล้วนั้น การที่กิจการได้น าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติและบริหารงานภายในกิจการ กล่าวคือ การที่กิจการมีการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี ย่อมส่งผลให้การบริหารจัดการภายในกิจการมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และระดับคะแนนการก ากับดูแลกิจการที่ดไีมม่ี
ความสัมพันธ์กับอัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยที่เคยท าการศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างระดับคะแนนการก ากบั
ดูแลกิจการประเมินโดย IOD  กับผลการด าเนินงานช่วงก่อนการปรับปรุงและพัฒนาในปี 2557 ที่พบว่าไม่มีความสัมพันธ์ระหว่าง
ระดับคะแนนการก ากับดูแลกิจการที่ดีกับผลการด าเนินงาน กล่าวคืองานวิจัยนี้ไม่สามารถตอบได้ว่าบริษัทที่มีการก ากับดูแลกิจการที่
ดีจนได้รับผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการที่มีช่วงคะแนนแตกต่างกันไปจนมีความสัมพันธ์กับมูลค่าของกิจการ  [8] และ
สอดคล้องกับการศึกษาของ [16] ที่ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนคณะกรรมการอิสระของบริษัท กับอัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์ของบริษัทตามสมมติฐานที่คาดการณ์ไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ [17] ที่มีผลการศึกษาว่าคณะกรรมการอิสระอาจไม่มี
ความรู้ความเข้าใจที่ดีเพียงพอในการด าเนินงานของบริษัทเนื่องจากข้อมูลบริษัทส่วนใหญ่ถูกเก็บโดยผู้บริหารระดับสูง  และสัดส่วน
ของผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติไม่มีความสัมพันธ์กับอัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริง สอดคล้องกับงานวิจัยของ [18] ที่พบว่าความหลากหลายทาง
เชื้อชาติไม่ได้มีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัท แต่ประสิทธิภาพของผลการด าเนินงานแตกต่างกันในปีน้ัน ๆ ขึ้นอยู่กับความ
แตกต่างในช่วงเวลา และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ [19] พบว่ากรรมการชาวต่างชาติไม่สามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสัดส่วนของผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ ท าให้ไม่สามาถวัดระดับความสัมพันธ์ได้อย่างชัดเจน และการกระจุกตัว
ของผู้ถือหุ้นของคณะกรรมการไม่มีความสัมพันธ์กับอัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริง สอดคล้องกับงานวิจัยของ [20] ที่พบว่าสัดส่วนผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ 5 อันดับแรกไม่มีความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงานของบริษัท แสดงว่าสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 5 อันดับแรกจะมากหรือ
น้อยก็ไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ [21] ที่พบว่าขนาดของคณะกรรมการ
บริษัทมีความสัมพันธ์กับการบริหารรายจ่ายภาษีที่วัดโดยอัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริงของงวดปัจจุบัน แสดงให้เห็นว่าความหลากหลาย
ในด้านทักษะความเช่ียวชาญ ความสามารถและประสบการณ์ของคณะกรรมการ ทักษะที่แตกต่างกันน าไปสู่ค าแนะน าที่ดียิ่งขึ้นใน
การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ เนื่องจากจ านวนคณะกรรมการที่มากขึ้นมีมุมมองที่กว้างขึ้น มีโอกาสน ากลยุทธ์ต่าง ๆ ทางภาษีมาใช้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการกระจุกตัวของผู้ถือหุ้นของคณะกรรมการไม่มีความสัมพันธ์อัตราภาษีต่อสินทรัพย์รวม สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ [22] ที่พบว่าสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 5 อันดับแรกไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญกับผลการ
ด าเนินงาน ซึ่งวัดโดยมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ (EVA) ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการก ากับดูแล
กิจการกับผลการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่พบว่าสัดส่วนของจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือ
หุ้นใหญ่ 5 อันดับ ไม่มีความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงานของบริษัท [20] แสดงว่าไม่ว่าสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 5 
อันดับแรกจะมากหรือน้อยก็ไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียน 
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ข้อเสนอแนะผลการวิจัย 
 1. ข้อเสนอแนะการวิจัยไปใช้ประโยชน์  

จากการวิจัยเรื่อง ปัจจัยการก ากับดูแลกิจการที่ดีที่ส่งผลต่อการวางแผนภาษีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยใช้ตัววัดค่าและกลุ่มตัวอย่างท่ีแตกต่างจากงานวิจัยในอดีต ผลจากการวิจัยผู้บริหารหรอืผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปใช้
เป็นแนวทางในการวางแผนภาษีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้มีก าไรทางภาษีลดลง  เช่น  
การก าหนดกลยุทธ์ภาษี การรู้ประเภทของรายได้และค่าใช้จ่ายที่หักภาษีได้ เป็นต้น 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป  
2.1 ควรพิจารณาปัจจัยการก ากับดูแลกิจการที่ดี ด้วยตัวแปรอื่นที่น่าสนใจ หรือมีตัวแปรควบคุมเพิ่มเติม เพื่อให้ได้

ข้อมูลที่เหมาะสมและน่าเช่ือถือมากยิ่งขึ้นต่อการวางแผนภาษี เช่น ขนาดของกิจการ ลักษณะของกิจการ เป็นต้น  
2.2 ควรลองศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการก ากับดูแลกิจการที่ดีต่อการวางแผนภาษีด้วยตัวแปรอื่นเพิ่มเติม เช่น  

อัตราภาษีกับกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 
2.3 ควรมีการศึกษาถึงแนวทางในการวางแผนภาษีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้มี

ก าไรทางภาษีลดลง  
2.4 ควรศึกษาการวางแผนภาษีและความสัมพันธ์ระหว่างการวางแผนภาษีกับมูลค่าของกิจการและโครงสร้างการถือหุ้น

ที่มีการกระจายการถือหุ้น 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษารูปแบบและปัจจัยท่ีส่งผลต่อการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2) เพื่อหาแนวทางพัฒนาและปรับปรุงการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) กลุ่มตัวอย่างการวิจัยครั้งน้ีได้แก่
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่มีหน้าท่ีในการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 8 คน ซ่ึงการศึกษา
ในครั้งน้ีเป็นการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) เพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกครอบคลุมประเด็นท่ีศึกษา เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่
การศึกษาเอกสารร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึก การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) 
ผลการวิจัย พบว่า  

1. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ได้แก่  
1) ด้านบุคลากร 2) ด้านระยะเวลา 3) ด้านระเบียบ/ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 4) ด้านนโยบายมหาวิทยาลัย และ 5) ด้านอ านาจ
หน้าท่ีตัดสินใจในการประเมินผลปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทุกปัจจัยล้วนส่งผลต่อการด าเนินงาน  

2. แนวทางพัฒนาและปรับปรุงการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้แก่ 
2.1 ควรให้ความส าคัญกับการประเมินแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมากขึ้นและก าหนดเกณฑ์การประเมินท่ี

เหมาะสมสามารถสะท้อนผลการด าเนินงานในระดับผลกระทบได้อย่างชัดเจน ตรงตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ 
2.2 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงประโยชน์ของการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
2.3 พัฒนาระบบสารสนเทศทางการบริหารเพื่อใช้รวบรวมและประมวลผลความส าเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ  และแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัย  
2.4 พัฒนาการสื่อสารในองค์กรให้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ เพิ่มพลังเชิงบวกในการบริหาร ให้บุคลากรมีมุมมองในเชิงบวกในการ

พัฒนาองค์กร การพัฒนาตนเอง และการพัฒนาแนวทางการประเมินผลการด าเนินงานรายบุคคลให้มีความสอดคล้องกับภาระงาน และ
สถานการณ์ของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันและอนาคต เพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป 
  

ค าส าคัญ : การประเมิน แผนปฏิบัติราชการ นโยบายมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

Abstract  
The purposes of this research were: 1) to study the patterns and factors affecting the assessment of Phetchaburi 

Rajabhat University’s action plan in fiscal year 2020 2) to find a way to develop and improve the assessment of Phetchaburi 



 Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 

12 (September - December) 33 – 40  (2022) Vol. 12, No. 3 
34 

  

วารสารวชิาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 12 (ฉบับที่ 3)  กันยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2565 

Rajabhat University’s action plan in fiscal year 2020. This research was a qualitative research study. This sample group 
included 8 personnel who were responsible for the assessment of Phetchaburi Rajabhat University’s action plan in fiscal 
year 2020. This research was a purposive sampling to obtain in-depth information covering the topics studied. Research 
tools included documentary research combined with in-depth interviews. Content analysis was used to analyze the data. 

Research indicated the following results: 
1. Factors affecting the assessment of the government action plan for the fiscal year 2020 of Phetchaburi Rajabhat 

University were: 1) personnel aspects 2) timing aspects 3) rules/regulations related to operations 4) university policies and 
5.) In terms of decision-making powers in the performance appraisal for the fiscal year 2020, all factors affect the operation. 

2. Guidelines for developing and improving the assessment of the government action plan for the fiscal year B.E. 
2020 of Phetchaburi Rajabhat University, such as; 

2.1 The university should pay more attention to the assessment of the Phetchaburi Rajabhat University Action Plan 
and set appropriate assessment criteria that can clearly reflect the performance at the impact level and meet the targets. 

2.2 Knowledge Development of Personnel Understanding and realizing the benefits of the annual government 
action plan assessment. 

2.3 Development of administrative information systems for collecting and processing achievements according 
to government action plans and university development plans. 

2.4 Developing communication in the organization to be creative increase positive energy in management by 
giving personnel a positive perspective on organizational development, self-development, and the development of 
individual performance appraisal guidelines that are consistent with the workload and the situation of the university now 
and in the future to further develop the organization. 

 

Keywords : Assessment, Government Action Plan, University Policies, Fiscal Year 2020, Phetchaburi Rajabhat University 
 
 

บทน า   
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นสถาบันการศึกษาเก่าแก่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า  90 ปี 
โดยก่อตั้งครั้งแรกที่ต าบลอู่เรือ จังหวัดราชบุรี จากการเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมประจ าจังหวัดราชบุรี  ในปี พ.ศ. 2469 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  มีภารกิจในการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ท านุบ ารุง 
ศิลปวัฒนธรรม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริให้เป็นที่ยอมรับของสังคมส าหรับการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัย
มุ่งท่ีจะผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถพ้ืนฐาน ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ สามารถออกไปพัฒนา ประเทศในด้านต่าง ๆ เพื่อตอบสนองตลาดแรงงานของท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลยั
ราชภัฏเพชรบุรีมีวิสัยทัศน์ในการมุ่งมั่นที่  “จะเป็นมหาวิทยาลัยช้ันน าที่มีความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยว  ในปี พ.ศ. 
2564” โดยมหาวิทยาลัยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-
2564) โดยอนุมัติในการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งท่ี 11/2561 วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2561 โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ภายในปี 2564 
จะเป็นมหาวิทยาลัยช้ันน าด้านอาหาร และสร้างองค์ความรู้ด้วยศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” ซึ่งแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 อนุมัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2562 วันท่ี 16 กันยายน 2562  

ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณของมหาวิทยาลัย เริ่มจากการก าหนดยุทธศาสตร์ และโครงการพร้อม
ตัวช้ีวัดและงบประมาณ โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย จากนั้นกองนโยบายและแผนจะด าเนินการถ่ายทอด
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อท่ีจะได้ทราบถึงตัวช้ีวัดในโรงการต่างๆ จะจัดท ากิจกรรมเพื่อขอ
งบประมาณ จากนั้นผู้ที่รับผิดชอบพิจารณากิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบโครงการนั้น ๆ 
จากนั้นกองนโยบานและแผน จะด าเนินการรวบรวมกิจกรรมภายใต้โครงการที่ได้รับการพิจารณาจากรองอธิการบดี เป็นแผนปฏิบัติ
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ราชการประจ าปีฉบับสมบูรณ์ จากนั้นเสนออนุมัติจากคณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณ คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั ตามล าดับ เมื่อได้รับอนุมัติแผนจึงประกาศให้หน่วยงานด าเนินการตามแผนปฏบิตัิ
ราชการประจ าปี ต่อไป 

จากการด าเนินงานที่ผ่านคณะกรรมการสภามหาวิทาลัย  มักมีค าถามต่อฝ่ายบริหารถึงผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัย พบว่า กิจกรรมบางกิจกรรมไม่ได้ด าเนินการ เลื่อนการด าเนินงานไม่ตรง
ตามปฏิทินที่ก าหนดไว้ หรือมีการด าเนินการแต่ผิดวัตถุประสงค์และตัวช้ีวัดไม่ตรงตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  ท าให้ผลการ
ประเมินแผนปฏิบัติราชการประจ าปีไม่บรรลุเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ 

การวิจัยในครั้งนี้จึงเป็นไปเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ีและหาแนวทางพัฒนาและปรับปรุงการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี 

2. เพื่อหาแนวทางพัฒนาและปรับปรุงการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย  
 

 
 
 

 
 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งมีขั้นตอนด าเนินงานวิจัยดังนี้
ขอบเขตการวิจัย 

ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ได้แก่ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่มีหน้าท่ีในการประเมินแผนปฏิบตัิราชการ
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2563 จ านวน 8 คน 

กลุ่มตัวอย่าง การศึกษาในครั้งนี้จะใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การประเมินแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดังนี ้

1) รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านนโยบายและแผน จ านวน 1 ท่าน 
2) ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี จ านวน 1 ท่าน 
3) ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน จ านวน 1 ท่าน 
4) คณบดี จ านวน 4 ท่าน ได้แก่ (คณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ คณบดีคณะวิทยาการจดัการ) 

ตัวแปรต้น 
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1) ด้านบุคลากร 
2) ด้านระยะเวลา 
3) ด้านระเบียบ/ข้อบังคับท่ีเกี่ยวขอ้งกับการปฏิบัติงาน 
4) ด้านนโยบายมหาวิทยาลยั 
5) ด้านอ านาจหน้าท่ีตัดสินใจ 

ตัวแปรตาม 
แนวทางพัฒนาและปรับปรุงการประเมิน
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี 
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5) ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 1 ท่าน 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาเชิงคุณภาพในครั้งนี้  ได้แก่ แบบสัมภาษณ์กึ่ง

โครงสร้าง (Semi-structured Interview) การสังเกต และการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
วิธีวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) เป็นการรวบรวมข้อมูลเอกสาร และการสัมภาษณ์

เพื่อให้ได้ถ้อยค าหรือประโยค ใจความส าคัญ มาจัดกลุ่มข้อมูลให้สามารถเป็นจ านวนที่วัดได้ แบ่งกลุ่มแยกหัวข้อให้ชัดเจนและน ามา
สร้างข้อมูลแบบอุปนัย (Induction) จากข้อมูลดังกล่าว โดยแบ่งประเภทตามเนื้อหาได้แก่ 1) ด้านบุคลากร 2) ด้านระยะเวลา  
3) ด้านระเบียบ/ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 4) ด้านนโยบายมหาวิทยาลัย และ 5) ด้านอ านาจหน้าท่ีตัดสินใจ 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล นักวิจัยได้แบ่งข้อมลูออกเป็น 2 ประเภท โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมลู ดังนี ้
1) ศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมินแผนปฏิบัติราชการในรูปแบบของกฎหมาย  บทบัญญัติต่าง ๆ  

แนวทางการบริหารงานในภาครัฐและเอกชนในด้านทรัพยากรในการบริหาร แนวคิดทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสื่อประเภท
ต่าง ๆ ได้แก่ หนังสือ บทความ วารสาร และรายงานการประชุม 

2) ใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) ประกอบกับการสังเกตการณ์แสดงออก กิริยาท่าทาง 
หรือภาษาท่าทาง ตลอดจนความสอดคล้อง หรือขัดแย้งของการแสดงออกกับค าพูด การใช้ภาษา  

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้การวิจัย  การศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยก าหนดแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นโดยให้
ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นายสะอาด  เข็มสีดา ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง และ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ พิจารณาตรวจสอบแบบสัมภาษณ์ เนื้อหา ภาษาที่ใช้ในแบบสอบถามนั้น ครอบคลุมเนื้อหา
ที่จะท าการศึกษาหรือไม่ ทั้งนี ้เพื่อการตรวจสอบและแก้ไขอย่างถูกต้อง 

 

สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยเอกสาร และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก จากบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่มีหน้าที่ในการประเมิน

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยวิธีการการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชัฏเพชรบุรี  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
1. การสร้างความโดดเดน่ด้านอาหาร และการท่องเที่ยว 2. การยกระดับคุณภาพบัณฑิต 3. การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู 4. การวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม 5. การพัฒนาท้องถิ่น 6. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร โดยมีผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หลังทบทวน ปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) โครงการเดิม 48 โครงการ ปรับลดเหลือ 28 โครงการ ตัวช้ีวัดทั้งสิ้น 123 ตัว บรรลุเป้าหมาย 84 ตัว คิดเป็นร้อยละ 
67.48 และสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย  ระยะ 5 ปี จ านวน 29 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 63.04  
จากตัวช้ีวัดทั้งหมด 46 ตัวช้ีวัด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.ปัจจัยที่ส่งผลต่อการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุ ี
  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้แก่ 

1) ด้านบุคลากร 2) ด้านระยะเวลา 3) ด้านระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 4) ด้านนโยบายมหาวิทยาลัย และ  
5) ด้านอ านาจหน้าท่ีตัดสินใจในการประเมินผลปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทุกปัจจัยล้วนส่งผลต่อการด าเนินงาน 
แตกต่างกันดังนี ้

1) ด้านบุคลากร ในหน่วยงานถือว่าปัจจัยส าคัญในทุกภารกิจและเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Key Success) หากบุคลากร
มีความเข้าใจเห็นเป้าหมายเดียวกัน ร่วมคิดร่วมท า เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการด าเนินงานก็จะบรรลุตามเป้าหมายในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม โครงการ ตลอดจนการด าเนินงานการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของภาระ
งานที่ต้องขับเคลื่อนไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งต้องมีการรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานโครงการตามไตรมาส และเวลาที่
ก าหนดในแต่ละโครงการกิจกรรม ซึ่งต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  ซึ่งบุคลากรใน
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มหาวิทยาลัยยังมีความรู้ความสามารถไม่เพียงพอ ยังต้องมีการถ่ายทอดแผน การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และพัฒนาบุคลากรในด้านนี้
ต่อไป 

2) ด้านระยะเวลา มีผลกระทบต่อการด าเนินงานเป็นอย่างมาก เนื่องจากระบบบริหารงบประมาณยึดตามปีงบประมาณ  
แต่ในการจัดการศึกษายึดตามปีการศึกษา ผู้รับผิดชอบกิจกรรม โครงการต้องมีการวางแผนการด าเนินงานตามก าหนดเวลา ซึ่งหาก
การจัดสรรงบประมาณล่าช้าไม่เป็นไปตามเวลาก็จะกระทบกับกิจกรรมโครงการที่วางไว้ซึ่งหากกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษา หากเป็น
ช่วงปิดภาคเรียนก็ไม่สามารถด าเนินกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ได้ ตามเวลาที่ก าหนด เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลไปถึงการประเมินที่ล่าช้า 
หรือไม่บรรลุเป้าหมายการด าเนินงานได้ โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิดท าให้การติดต่อประสานงานต่าง ๆ เป็นไปด้วยความ
ยากล าบาก การรวมกลุ่มด าเนินกิจกรรมไม่สามารถท าได้เหมือนในสถานการณ์ปกติ  จึงไม่สามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมการได้
ตามก าหนดเวลา หรือต้องเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินงานการไปจากเดิมที่ก าหนดไว้ รวมทั้งการปรับลดค่าเป้าหมาย หรือการยกเลิก
โครงการ/กิจกรรม 

3) ด้านระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อการด าเนินงานและการประเมินแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นส่วนราชการการด าเนินงานต่าง ๆ เป็นไปตามตัวบท
กฎหมายให้อ านาจ จึงส่งผลต่อการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณด้วย ซึ่งปัจจุบันเห็นว่าระเบียบ / ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องยังไม่ครอบคลุมทุกภารกิจ และยังไม่สะท้อนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน เช่น การแนะแนวให้นักศึกษาเข้ามาเรียนต่อและการด าเนินงานของบุคลากร  ตลอดจนการประเมินผลสัมฤทธิ์
รายบุคคลที่มีตัวช้ีวัดและเกณฑ์การประเมนิท่ีจ ากัด ขณะที่มหาวิทยาลัยก็มีภารกิจท่ีหลากหลายและแตกแขนงออกไปเรื่อย ๆ ในขณะ
ที่ จ านวนบุคลากร ตัวบทกฎหมาย และหลักเกณฑ์การประเมินความดีความชอบยังเป็นแบบเดิม ซึ่งไม่เป็นธรรมต่อผู้ปฏิบัติงาน  
จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขให้ทันสมัย ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องมีการด าเนินการทบทวนเพื่อตอบสนองต่อการท างานของผู้ปฏิบั ติงาน 
โดยเฉพาะระเบียบด้านการเงิน และงบประมาณเพื่อให้เกิดความสะดวก คล่องตัวได้ รวมทั้งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับทั้ง
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน และผู้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ให้เข้าใจตรงกับก่อนลงมือปฏิบัติงานโดยต้องจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อน
งานเพื่อลดความผิดพลาดเพื่อขับเคลื่อนไปตามาระบบอย่างลื่นไหล 

4) ด้านนโยบายมหาวิทยาลัย ส่งผลต่อการด าเนินงานและการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เนื่องจากเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนให้มีการด าเนินงานในทุก ๆ ด้าน ให้มีความสะดวก
เรียบร้อย ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาลง ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานมีความคล่องตัว เนื่องจากหน่วยงานต้องปฏิบัติตามพันธกิจ
และนโยบายของมหาวิทยาลัยซึ่งหน่วยงานต้องด าเนินงานตามนโยบาย  ซึ่งการประเมินก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามนโยบายที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยบรรจุลงในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงานตามอ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เนื่องจากเป็นสิ่งที่
ส่งเสริม ผลักดันและสนับสนุนการด าเนินงานให้ส าเร็จตามนโยบายที่ตั้งไว้ซึ่งหน่วยงานต้องวิเคราะห์ความสอดคล้อง ความเช่ือมโยง
บรรจุลงในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน และหากพบปัญหาหรือข้อขัดข้องในการด าเนินงานก็จะมีแนวทางหรือผู้รับผิดชอบเข้า
มาร่วมแก้ไข โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบายที่ชัดเจน ซึ่งการด าเนินงานจึงต้องเป็นไปตามนโยบายที่ตั้งไว้ 

5) ด้านอ านาจหน้าที่ตัดสินใจ ส่งผลต่อการการด าเนินงานและการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เนื่องจากเป็นตัวก าหนดขอบเขตของการด าเนินงานของหน่วยงานและบุคคล โดยเฉพาะ
อ านาจในการประเมินผลและติดตามตรวจสอบซึ่งเป็นเรื่องส าคัญ ซึ่งนอกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจะมีกองนโยบายและแผน
แล้ว ก็ยังมีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งในทุกระดับก็มีอ านาจในการด าเนินงานจนถึง
ติดตามประเมินผลได้อยู่แลว้เพียงแต่ต้องก าหนดกรอบเวลาที่ชัดเจน ผู้มีอ านาจต้องรู้การตัดสินใจของผู้บริหารที่ได้รบัมอบหมายสง่ผล
ต่อการด าเนินงานและการประเมินแผนปฏิบัติราชการพอสมควร ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการมอบอ านาจไว้อย่างชัดเจนและเป็นระบบ  
แต่ในการด าเนินงานอาจต้องมีกลไกขับเคลื่อนให้เกิดความส าเร็จและบรรลุไปตามวัตถุประสงค์ 

2. แนวทางพัฒนาและปรับปรุงการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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วารสารวชิาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 12 (ฉบับที่ 3)  กันยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2565 

1) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีควรให้ความส าคัญกับการประเมินแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมากข้ึน 
เนื่องจากการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เป็นสิ่งแสดงถึงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย
รวมทั้งยังแสดงให้ทราบถึงต าแหน่งปัจจุบัน (Positioning) ของมหาวิทยาลัยที่สามารถด าเนินการตามแผนงานพัฒนามหาวิทยาลัยทั้ง
ระยะสั้น และระยะยาว ตามวิสัยทัศน์ที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งหากไม่มี
การประเมินผลการด าเนินงานในระดับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี มหาวิทยาลัยก็ไม่สามารถขับเคลื่อนหรือด าเนินงานให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์ได้ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยต้องมีการก าหนดเกณฑ์การประเมินที่เหมาะสมสามารถสะท้อนผลการ
ด าเนินงานในระดับผลกระทบได้อย่างชัดเจน ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

2) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีควรเร่งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ความเข้าใจและตระหนักถึงประโยชน์ของการ
ประเมินแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เนื่องจากหากบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงประโยชน์ของการด าเนินการแล้วจะ
ท าให้เกิดความร่วมมือ ความราบรื่น การเล็งเห็นถึงปัญหา การเสนอแนวทางแก้ปัญหา การร่วมกันขับเคลื่อนและผลักดันจนเกิด
ความส าเร็จ จนสามารถพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่ดี อันมีพื้นฐานส าคัญจากความเข้าใจของผู้ปฏิบัติในระดับล่างจึงต้องเร่งสร้างความรู้
ความเข้าใจที่ตรงกันมีมุมมองและสามารถเห็นภาพเดียวกันได้  เพื่อให้การประเมินแผนปฏิบัติราชการประจ าปีเป็นมากกว่าเพียง
รายงานฉบับหน่ึง หรือเพียงงานประจ าที่ต้องปฏิบัติตามหน้าท่ีไม่สามารถน าไปใช้ในการพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาในองค์กรได้ 

3) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบริหารเพื่อใช้รวบรวมและประมวลผล
ความส าเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อเป็นเครื่องมือให้ผู้บริหารใช้ในการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการด าเนินงานได้แบบทันทีทันใด (Real-time)  

4) มหาวิทยาลัยควรพัฒนาการสือ่สารในองค์กรให้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ เพิ่มพลังเชิงบวกในการบรหิาร ให้บุคลากรมี
มุมมองในเชิงบวกในการพัฒนาองค์กร การพัฒนาตนเอง ตระหนักถงึความส าคัญของหน้าท่ีของตนเอง ให้บุคลากรไดม้ีส่วนร่วมในการ
พัฒนา รับรู้และแก้ปัญหา และรบัผลส าเร็จร่วมกัน  

5) มหาวิทยาลัยควรพัฒนาแนวทางการประเมินผลการด าเนินงานรายบุคคลให้มีความสอดคล้องกับภารงาน  
ภารกิจ และสถานการณ์ของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมบุคลากรที่มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน 
ทั้งยังสร้างแรง เกิดพลังในเชิงบวกแก่ผู้ปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดแนวทางใหม่ๆ ในการปฏิบัติงาน และพัฒนาองค์กรต่อไป 
 

อภิปรายผลการวิจัย  
 มหาวิทยาลัยราชัฏเพชรบุรี มีการก าหนดยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1.การสร้างความโดดเด่นด้านอาหาร และ 
การท่องเที่ยว 2.การยกระดับคุณภาพบัณฑิต 3.การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู 4.การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 5.การพัฒนาท้องถิ่น      
6.การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จากการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีโดยศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี ้
 ด้านบุคลากรในมหาวิทยาลัยยังมีความรู้ความสามารถไม่เพียงพอ มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเพิ่มการ
ด าเนินการในการถ่ายทอดแผน การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้บุคลากรทุกคนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว รวมทั้งควรจัดกิจกรรม
พัฒนาบุคลากรซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของฝ่ายเลขานุการ ก.บ.จ. ล าพูน [1] พบว่า ความให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในด้านความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดของบุคลากรในหน่วยงานโดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการแผนพัฒนาจังหวัดและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  โดยเชิญอาจารย์ที่มีความรู้
ความสามารถมาให้ความรู้แก่บุคลากร รวมทั้งการส่งเสริมให้มีการน าเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานและจัดท าแผน 
เช่น การเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ทางเว็บไซต์จังหวัดล าพูน การจัดตั้งกลุ่มรายเฉพาะที่เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าป ีการน าเอา QR CODE มาใช้ในการจัดส่งเอกสารเพื่อความรวดเร็วและลดปริมาณการใช้ทรัพยากร เป็นต้น 
 ด้านระยะเวลา พบว่าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ใช้การจัดสรรงบประมาณตามปีงบประมาณ 
ตุลาคม พ.ศ. 2562 – กันยายน พ.ศ. 2563 การจัดการศึกษายึดตามปีการศึกษา กรกฎาคม พ.ศ. 2562 - มิถุนายน พ.ศ. 2563 
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วารสารวชิาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 12 (ฉบับที่ 3)  กันยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2565 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม โครงการต้องมีการวางแผนการด าเนินงานตามก าหนดเวลา เป็นเพราะมหาวิทยาลัยจะต้องเร่งด าเนินการ
เบิกจ่ายงบประมาณทั้งหมดภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 ตามที่ส านักงบประมาณก าหนด สอดคล้องกับประกอบ บ ารุงผล [2]  
ได้ให้ความหมายการวางแผนคือการคาดเหตุการณ์ในอนาคต การก าหนดวัตถุประสงค์ การก าหนดนโยบาย การก าหนดโครงการและ
งานที่จะท า ก าหนดวิธีที่จะปฏิบัติ และการก าหนดงบประมาณ หากขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณล่าช้าไม่เป็นไปตามเวลาก็จะ
กระทบกับกิจกรรมโครงการที่วางไว้ซึ่งหากกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาตรงกับช่วงช่วงปิดภาคเรียนท าให้ไม่สามารถด าเนินกิจกรรม
โครงการต่าง ๆ ได้ ตามเวลาที่ก าหนด 
 ด้านระเบียบ/ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน พบว่าปัจจุบันระเบียบ / ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องยังไม่ครอบคลุมทุกภารกจิ 
และยังไม่สะท้อนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติงาน จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขให้ทันสมัย ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องมีการ
ด าเนินการทบทวนเพื่อตอบสนองต่อการท างานของผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะระเบียบด้านการเงิน และงบประมาณเพื่อให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วในการด าเนินงาน รวมทั้งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับทั้งผู้ปฏิบัติงาน สอดคล้องกับ วัชรินทร์ สุทธิศัย [3] พบว่า 
ควรมีการจัดระเบียบ ข้อบังคับ และน ามาพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัย และปฏิบัติได้สะดวกกว่าเดิม ร่วมถึงสร้างความเข้าใจให้มาก
ขึ้นในกลุ่มบุคลากร 
 ด้านนโยบายมหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติราชการประจ าปีมหาวิทยาลัยจะมีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ไปตามนโยบายที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยมหาวิทยาลัยด าเนินการบรรจุกิจกรรมที่สามารถขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวให้บรรลุเป้าหมายลงในแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของหน่วยงาน และก าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบตามอ านาจหน้าที่  โดยหน่วยงานดังกล่าวมีหน้าที่ผลักดันและ
สนับสนุนการด าเนินงานให้ส าเร็จตามนโยบายที่ตั้งไว้ซึ่งหน่วยงานต้องวิเคราะห์ความสอดคล้อง ความเชื่อมโยงบรรจุลงในแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงาน สอดคล้องกับ มยุรี อนุมานราชธร [4] ได้ให้ความหมายของการน านโยบายไปปฏิบัติคือการแปลงวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ในนโยบาย ซึ่งอาจเป็นกฎหมาย หรือค าสั่งของรัฐบาล หรือคณะรัฐมนตรีให้เป็นแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการ และ
สอดคล้องกับ วัชรินทร์ สุทธิศัย [5] ได้ให้ความหมายของการน านโยบายไปปฏิบัต ิเป็นการแปลงนโยบายที่ก าหนดไว้สู่การบริหาร มีการ
ใช้ทรัพยากร การปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์การ ระหว่างบุคคล เพื่อให้วัตถุประสงค์หรือภารกิจที่ก าหนดไว้บรรลุผลส าเร็จตามที่ก าหนดไว้ 

ด้านอ านาจหน้าที่ตัดสินใจ มหาวิทยาลัยควรก าหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนในการด าเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรมให้มีความ
เหมาะสม ผู้มีอ านาจต้องรู้การตัดสินใจของผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งจะส่งผลต่อการด าเนินงานและการประเมินแผนปฏิบัติ
ราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สอดคล้องกับ วิขัย โถสุวรรณจินดา [6] ได้ให้ความหมายของการตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ที่
แน่นอนว่าเป็นการตัดสินใจที่อยู่บนพ้ืนฐานของผลลัพธ์ที่คาดหมายไว้แล้ว โดยเกิดขึ้นได้เมื่อผู้ตัดสินใจมีข้อมูลเพียงพอและทราบถงึผล
การเลือกแต่ละทางเลือกอย่างแน่นอน ในสถานการณ์เช่นนี้ผู้ตัดสินใจจะพยายามเลือกทางเลือกที่ให้ผลประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นการ
ตัดสินใจให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานการแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่ได้ก าหนดวัตถุประสงค์  ตัวช้ีวัด และระยะเวลาที่ต้อง
ก าหนดการไว้แล้วให้เป็นไปตามแผนดังกล่าว  

 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
จากการศึกษา เรื่อง การประเมินแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะในการท าการศึกษาครั้งต่อไปในการประเมินแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดังนี ้
(1) ควรมีการศึกษาซ้ าในเรื่องดังกล่าวนี้ โดยการเพิ่มการศึกษาในเชิงปริมาณเพื่อทราบถึงระดับความรับรู้และความเข้าใจ

เกี่ยวกับการประเมินแผนปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตัวอย่างเช่น การวิจัยเรื่องผลการประเมินความ
เข้าใจและการรับรู้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อให้ผลการศึกษามีความสมบูรณ์
และสามารถสะท้อนถึงปัญหาในการประเมินแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

(2) การศึกษาในครั้งนี้ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับการประเมินแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ในการศึกษาครั้งต่อไปควรเพิ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างในระดับปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในการประเมินแผนปฏิบัติ
ราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่เจาะลึกในแต่ละประเด็น และมีความหลากหลายในเนื้อหามากขึ้น 
ตัวอย่างเช่น การวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการแสดงตัวละครม้าอุปการในการแสดงโขน ของส านักการสังคีต กรมศิลปากร  
โดยการศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ และรับการฝึกหัดกระบวนท่าตัวละครม้าอุปการ จากอาจารย์ปกรณ์ วิชิต วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ทฤษฎีแห่งการเคลื่อนไหว น าเสนอผลการวิจัยแบบการเขียนพรรณนาเชิงวิเคราะห์  

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ประดิษฐ์กระบวนท่าเต้นม้าอุปการในการแสดงโขน คือ ท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี และออกแสดงครั้งแรก  
เมื่อ พ.ศ.2501 ณ โรงละคอนศิลปากร ผู้ท่ีได้รับบทบาทตัวละครม้าอุปการท่านแรก คือ อาจารย์จตุพร รัตนวราหะ บทบาทของม้าอุปการเป็น
ตัวละครม้าพระท่ีน่ังของพระรามท่ีอยู่ในพิธีอัศวเมธ เพื่อแสดงถึงบารมีของพระมหากษัตริย์โบราณของอินเดีย มีลักษณะตามต าราท่ีก าหนดไว้ 
คือ มีหัวสีด า มีตัวสีขาว ซ่ึงกระบวนท่าม้าอุปการเกิดจากการเลียนแบบกระบวนท่าม้าในธรรมชาติผสมผสานกับกระบวนท่าในนาฏศิลป์ไทย   
ตัวละครม้าอุปการในการแสดงโขนมีการท ามือม้าท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ คือ การก ามือท้ังสองข้างเพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนเท้าหน้าของม้าใน
ธรรมชาติ ซ่ึงปรากฏลักษณะการใช้ข้อมือ 4 แบบ ลักษณะการใช้ศีรษะ 4 แบบ ลักษณะการใช้ขาและเท้าในกระบวนท่าเต้นม้าอุปการท้ังหมด 
12 แบบ ม้าอุปการมีกระบวนท่าท่ีส าคัญท้ังหมด 28 กระบวนท่า และมีลักษณะการใช้พลัง 3 ระดับในการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของตัว
ละครม้าอุปการ คือ 1. ระดับเบา หมายถึง กระบวนท่าม้า อุปการท่ีมีลักษณะการเคลื่อนไหวร่างกายน้อยหรือไม่เคลื่อนท่ีในการแสดง เพื่ออวด
ความงามทางด้านร่างกายและเครื่องแต่งกายของผู้แสดง 2. ระดับปานกลาง หมายถึง กระบวนท่าม้าอุปการท่ีมีการเคลื่อนไหวร่างกายใน
ลักษณะปฏิบัติอย่างต่อเน่ืองและใช้แรงสม่ าเสมอ เพื่อสื่อสารถึงการเดินทาง การเคลื่อนท่ีจากท่ีหน่ึงไปยังอีกท่ีหน่ึงในอิริยาบถต่าง ๆ  
3. ระดับแรง หมายถึง การเคลื่อนไหวร่างกายในความแรงท่ีหนัก เป็นการเคลื่อนท่ีมีความรวดเร็วดุดัน สื่อถึงอารมณ์ที่ไม่ปกติของตัวละครหรือ
เป็นการอวดพละก าลังของตัวละคร 
  

ค าส าคัญ : วิธีการแสดง ตัวละครม้าอุปการ การแสดงโขน 
 

Abstract  
The study aimed to investigate how to depict the adopted techniques of performing the Uphakarn horse in mask 

dance as developed by the Office of Performing Arts and the Fine Arts Department. Observation and apprenticeship of 
the adoptive horse character process from Mr. Pakorn Wichit, analyze the data using the theory of movement. Present 
the findings of the analytical description. 

The results showed that the inventor of the patron horse choreography process in the Khon show was Lady 
Peaw Sanitwongseni, who first performed it. In 1958, Lakon Silpakorn played the role of the first adopted horse character, 
Jatuporn Rattanawaraha. The role of the adoptive horse was to embody the character of Rama's throne horse, which was 
used in the Aswameth ceremony to represent the majesty of India's ancient monarchs. It had a clearly defined textbook 
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characteristic: it had a black head. There was a white body, which was born by imitating the horse-and-pony process in 
nature combined with the process in Thai dance. The patron horse character in the Khon show had a unique handmade 
horse: a handful of both hands to symbolize the front foot of the horse in nature, which appeared to represent the front 
foot of the horse in nature, and which appeared to have four wrist characteristics, 4 head characteristics, and the use of 
legs and feet in the choreography process of 12 adoptive horses. The adoptive horse had a total of 28 important moves, 
and it was characterized by the use of 3 levels of power to express the emotions of the foster horse's character: 1. "Light 
level" refered to a ponytail process that was characterized by little or no movement in the show to show off the physical 
beauty and costume of the performer. 2. "Moderate level" refered to the process of posture in which the body was 
continuously moved and with uniform force, moving from place to place in various poses to communicate the journey. 
3. "Heavy level" refered to the movement of the body in heavy strength; it was a fast movement, it conveyed the 
character's unusual emotions, or it was a show of character strength. 

 

Keywords : How to Perform, Uphakarn Horse Character Horse, Khon Show 
 
 

บทน า   
  ม้าในดินแดนประเทศไทยปรากฏหลักฐาน ภาพดินเผาและภาพปูนปั้นม้าหน้าตรงที่ฐานเจดีย์จุลประโทน จังหวัดนครปฐม 
เป็นหลักฐานเก่าแก่ที่สุดในงานศิลปกรรมภาพม้าโดยฝีมือช่างท้องถิ่น  เล่าเรื่องพุทธประวัติและพุทธชาดก เริ่มแรกได้รับอิทธิพล
รูปแบบศิลปะตามแบบศิลปะอมราวดีของอินเดียผสมผสานกับศิลปะท้องถิ่น และเป็นหลักฐานบ่งช้ีถึงการมีม้าเข้ามาเป็นสัตว์เลี้ยง    
ในประเทศไทยเป็นครั้งแรกในราวพุทธศตวรรษที่ 12 หรือ 1,400 ปีมาแล้ว หลักฐานเอกสารในประเทศไทยท่ีกล่าวถึงม้าเป็นครั้งแรก 
คือ ศิลาจารึกปราสาทหินพนมรุ้ง อายุราวพุทธศตวรรษที่ 16 โดยม้าเป็นสัตว์เลี้ยงชนิดหนึ่งส าหรับอุทิศถวาย อันแสดงให้เห็นว่าม้า
เป็นสัตว์เลี้ยงในดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยมาตั้งแต่ก่อนพุทธศตวรรษที่  16 ส่วนหลักฐานเอกสารที่กล่าวถึงม้า          
ในวิถีชีวิตของชุมชนมากที่สุด คือ ศิลาจารึกสุโขทัย ช่วงพุทธศตวรรษที่ 19 - 20 หลักฐานทางโบราณคดีที่พบเรื่องม้า เป็นหลักฐาน
ประเภทภาพสลัก ภาพดินเผา ภาพปูนปั้น งานประติมากรรม ศิลปกรรม จิตรกรรมฝาผนัง ศิลาจารึก สมุดไทย พงศาวดารและ
เอกสารโบราณ [1] ซึ่งในประเทศไทยก็มีการกล่าวถึงม้าผ่านวรรณกรรมต่าง ๆ หลายเรื่อง ถือว่าเป็นหลักฐานส าคัญที่เป็น            
ลายลักษณ์อักษรและม้าก็เป็นตัวละครส าคัญในการด าเนินเรื่องนั้น ๆ เพื่อท าให้เกิดอรรถรสหลากหลายตามที่กวีจะจิตนาการ 
 ม้าในวรรณคดีไทย สามารถแบ่งออกเป็น 2 จ าพวก คือ ม้าที่สร้างจากจินตนาการ และม้าที่มีลักษณะสมจริง ม้าเหล่านี้มี
บทบาทพิเศษ คือ สามารถแสดงพฤติกรรมนอกเหนือจากหน้าท่ีของม้าทั่ว ๆ ไป ได้แก่ เป็นม้าที่อยู่ในอ านาจของเวทมนต์คาถา ท าให้
สามารถแสดงบทบาทพิเศษได้ ช่วยเจ้าของท าศึกสงครามได้ มีลักษณะนิสัยที่แสนรู้ หยั่งรู้เหตุการณ์ด้วยญาณพิเศษได้ มีความรัก      
มีความซื่อสัตย์ และความจงรักภักดีต่อเจ้าของ มีฤทธ์ิและความสามารถพิเศษ คือ เหาะ ด าดิน วิ่งเร็ว วิ่งบนบกและบนน้ าได้ [2] 
 นาฏกรรมไทยได้กล่าวถึงม้าอยู่หลายเรื่อง ได้แก่ รามเกียรติ์ อิเหนา อุณรุท สุวรรณหงส์ สังข์ทอง ขุนช้างขุนแผน รถเสน 
ราชาธิราช พระอภัยมณี โกมินทร์และแก้วหน้าม้า แต่ละเรื่องก็จะมีความแตกต่างกันออกไป ทั้งลักษณะของม้า และการน าไปใช้
ประกอบการแสดง ตลอดจนกระบวนท่าร า ต่าง ๆ สามารถจ าสรุปได้ดังนี้ 1. ม้าแผงเป็นพาหนะ อุปกรณ์ประกอบการแสดง  
2. ม้าคนเทียมรถไม่มีบทบาท 3. ม้าคนเป็นระบ าประกอบการแสดง 4. ม้าคนเป็นพาหนะมีบทบาท 5. ม้าจริงเป็นพาหนะ  
6. ม้าคนเป็นพาหนะ แต่เป็นลูกผสม 7.  ม้าคนเป็นตัวเอกของเรื่อง ไม่ได้เป็นพาหนะ บทบาทของม้าแต่ละหัวข้อมีปะปนกันอยู่ใน
นาฏกรรมการแสดงซึ่งมีจารีตเฉพาะ ปรากฏเป็นรูปแบบของการแสดงโขน ละครใน ละครนอก ละครพันทางและละครเสภา 
โดยเฉพาะม้าที่มีบทบาทก็จะมีกระบวนท่าร าตามจารีตของการแสดงแต่ละประเภท [3] 
 อาจารย์สุวรรณี ชลานุเคราะห์ ศิลปินแห่งชาติ นาฏศิลป์ละครร า พ.ศ. 2533 ได้กล่าวถึงกฎเกณฑ์เกี่ยวกับตัวละครสัตว์ว่า 
“การแสดงนาฏศิลป์ไทยต้องมีกฎเกณฑ์ของการแสดงซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้ เช่น การขึ้นม้า ขึ้นช้าง ขึ้นเลียงผา ต้องใช้เท้าซ้ายเหยียบ
ตัวละครสัตว์ประหนึ่งว่าขึ้นขี่สัตว์นั้น ๆ ใช้เท้าขวาไม่ได้” [4] จากข้อความดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการแสดงตัวละครม้าเป็น   
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ตัวละครส าคัญตัวหนึ่งที่ต้องมีกฎเกณฑ์คอยก ากับการแสดงตามหลักการของนาฏศิลป์ไทย การแสดงตัวละครม้าในนาฏกรรมไทยต้อง
มีกฎเกณฑ์เฉพาะของการแสดงในรูปแบบนั้น ๆ ผู้แสดงจะต้องรู้จักกฎเกณฑ์และปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของนาฏศิลป์ไทย
รูปแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นการรักษาและสืบทอดกระบวนท่าซึ่งเป็นภูมิปัญญาของครูโบราณทางด้านนาฏศิลป์ให้ด ารงคงอยู่สืบไป 
 ตัวละครสัตว์ที่ปรากฏในนาฏกรรมไทยมีหลายเรื่องและมีความหลากหลายทางด้านพันธุกรรมตามจินตนาการของ
ผู้ประพันธ์บทละคร ตัวละครสัตว์ในวรรณกรรมไทยมีทั้งที่เป็นนามธรรมและรปูธรรม เช่น ตัวละครสัตว์ที่เป็นนามธรรม ได้แก่ สัตว์หมิ
พานต์และตัวละครสัตว์ที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ สัตว์ตามธรรมชาติ ซึ่งตัวละครสัตว์ในนาฏกรรมไทยมีทั้งเป็นตัวละครเอกในการด าเนิน
เรื่องและเป็นตัวละครประกอบในการแสดง ถือว่าเป็นตัวละครส าคัญอีกตัวหนึ่งที่สร้างบรรยากาศและเพิ่มอรรถรสในนาฏกรรมไทยได้
เป็นอย่างมาก ม้าอุปการเป็นตัวละครเอกที่ส าคัญที่ปรากฏในการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด ปล่อยม้าอุปการ เป็นตัวละครม้าที่มี
บทบาทในการด าเนินเรื่อง ซึ่งเป็นตัวละครสัตว์ที่ใช้คนเป็นผู้แสดง อีกทั้งมีกระบวนท่าเต้นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ควรค่าแก่การศึกษา
องค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อการอนุรักษ์และสืบทอดให้ด ารงคงอยู่ให้เป็นมรดกทางภูมิปัญญาทางด้านศิลปะการแสดงของไทย  
 ผู้วิจัยได้เห็นถึงส าคัญของปัญหาในการปฏิบัติกระบวนท่าของนักแสดงที่สวมบทบาทตัวละครม้าอุปการในการแสดงโขน  
ซึ่งการแสดงนาฏศิลป์ไทยส่วนใหญ่เป็นการใช้ร่างกายในการสื่อสารเพื่อให้ผู้ชมเกิดความเข้าใจความหมายของกระบวนท่า  เช่น 
วิธีการใช้มือ วิธีการใช้เท้า วิธีการใช้หน้าและวิธีการใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายในการปฏิบัติกระบวนท่า ตัวละครม้าอุปการเป็นตัว
ละครที่มีบทบาทในการแสดงโขน จึงควรค่าแก่การศึกษาวิธีการแสดงเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติกระบวนท่าและเป็นองค์
ความรู้ร่วมกันในรูปแบบการแสดงโขน ซึ่งถือได้ว่าเป็นนาฏกรรมชั้นสูงของไทย ผลของการศึกษาในครั้งนี้คงเป็นประโยชน์แก่นักแสดง
ที่สวมบทบาทตัวละครม้าอุปการในการแสดงโขน ในการศึกษาท าความเข้าใจกระบวนท่าและอารมณ์ในการแสดงของตัวละคร        
ม้าอุปการในช่วงการแสดงต่าง ๆ ตามรูปแบบการแสดงโขน ประโยชน์อีกประการหนึ่ง คือ เป็นประโยชน์ต่อผู้สร้างสรรค์การแสดง
และเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบกระบวนท่าของสัตว์ตัวอื่น ๆ โดยน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการคิดประดิษฐ์กระบวนท่า  
ในศิลปะการแสดงแขนงต่าง ๆ ได้ 
 จากข้อความดังกล่าวข้างต้นท าให้ผู้วิจัยตระหนักเห็นถึงความส าคัญในการศึกษาวิจัย เรื่อง วิธีการแสดงตัวละครม้าอุปการ
ในการแสดงโขน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการแสดงตัวละครม้าอุปการ โดยศึกษาวิธีการแสดงและองค์ประกอบการแสดงตัวละคร
ม้าอุปการในการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด ปล่อยม้าอุปการ นับได้ว่าเป็นองค์ความรู้ที่ส าคัญควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบทอด 
เป็นแนวทางให้กับผู้แสดงบทบาทม้าอุปการในการแสดงโขน และยังเป็นการบันทึกรวบรวมข้อมูลเพื่อเป็นเอกสารส าคัญของวงการ
นาฏศิลป์ไทย 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาวิธีการแสดงตัวละครม้าอุปการในการแสดงโขน ของส านักการสังคีต กรมศิลปากร 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการท าวิจัยเรื่อง วิธีการแสดงตัวละครม้าอุปการในการแสดงโขน มีหัวข้อดังต่อไปนี้ 
 1. การศึกษาภาคทฤษฎี 

1.1 การศึกษาจากเอกสาร 
ผู้วิจัยการศึกษาจากเอกสารโดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาประวัติการแสดงโขน ตอน ปล่อยม้าอุปการ จากสูจิบัตรการ

แสดงของกรมศิลปากร เช่น สูจิบัตร โขน ชุด พระรามครองเมืองและสูจิบัตรบทโขน ชุด พระรามครองเมือง พ.ศ. 2501 และศึกษา
ข้อมูลจากวิทยานิพนธ ์บทความทางวิชาการ เป็นต้น เพื่อน าข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์ให้ได้มาซึ่งประวัติความเป็นมาและวิธีการ
แสดงตัวละครม้าอุปการในการแสดงโขน 

1.2 การศึกษาจากสื่อวีดิทัศน์ 
ผู้วิจัยศึกษาวิธีการแสดงตัวละครม้าอุปการในการแสดงโขน จากเว็บไซต์ https://www.youtube.com/watch?v 

=I0LCqEqFwCg&t=2095s ซึ่งเป็นการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด ปล่อยม้าอุปการ ของส านักการสังคีต กรมศิลปากร จัดแสดง 
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ณ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553 เพื่อศึกษากระบวนท่าและ
องค์ประกอบต่าง ๆ แล้วน าข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์เพื่อให้ได้มาซึ่งวิธีการแสดงตัวละครม้าอุปการในการแสดงโขน  
 2. การศึกษาภาคสนาม  

2.1 การสัมภาษณ์ 
การสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในงานวิจัยเรื่อง วิธีการแสดงตัวละครม้าอุปการในการแสดงโขน ผู้วิจัยเลือกใช้การ

สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างในการเก็บรวมรวมข้อมูลเพื่อน าข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์เพื่อให้ได้มาซึ่ง วิธีการแสดงตัวละครม้าอุป
การในการแสดงโขน 

การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลโดยก าหนดประเด็นค าถามในการ
สัมภาษณ์อย่างชัดเจน และท าการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลตามค าถามที่ก าหนดสลับกับการสร้างค าถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้ให้ข้อมูลได้
แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยผู้วิจัยจะใช้การสนทนาแบบเป็นกันเองให้มากท่ีสุด เพื่อให้ผู้ให้ข้อมูลเกิดความไว้วางใจและสามารถ
ถ่ายทอดข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับตัวละครม้าอุปการในการแสดงโขนออกมาอย่างถูกต้อง ซึ่งประเด็นการสัมภาษณ์สามารถปรับเปลี่ยน
โครงสร้างค าถามได้ตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความเหมาะสมในเวลาดังกล่าว เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแสดง 
กระบวนท่าร า เครื่องแต่งกาย เพลงที่ใช้ประกอบการแสดงตัวละครม้าอุปการ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
และเป็นประโยชน์ต่อการน ามาวิเคราะห์วิธีการแสดงตัวละครม้าอุปการในการแสดงโขน 

2.2 การฝึกหัดกระบวนท่าม้าอุปการในการแสดงโขน 
ผู้วิจัยเข้ารับการฝึกหัดกระบวนท่าของตัวละครม้าอุปการในการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ชุด ปล่อยม้าอุปการ  

จากอาจารย์ปกรณ์ วิชิต อดีตนาฏศิลปินของส านักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ที่เคยได้รับบทบาทตัวละครม้าอุปการ
ในการแสดงโขน เพื่อท าให้ผู้วิจัยเกิดความเข้าใจในกระบวนท่าตัวละครม้าอุปการและสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้น ามาประกอบการ
วิเคราะห์เพื่อหาวิธีการแสดงของตัวละครม้าอุปการในการแสดงโขน 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และจัดระเบียบข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
ภาคทฤษฎีและการศึกษาภาคสนาม แล้วน าข้อมูลมาตีความให้เกิดความเข้าใจ โดยการด าเนินการตามล าดับต่อไปนี้ 
 1. น าข้อมูลจากภาคทฤษฎีและภาคสนาม ที่ได้จากการรวบรวมเอกสารและการสมัภาษณ์ น ามาวิเคราะห์เพื่อแยกหมวดหมู่
และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา บทบาทการแสดงและองค์ประกอบต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวกับตัวละครม้าอุปการในการแสดงโขน 
 2. น าข้อมูลจากการศึกษาภาคสนาม ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการฝึกหัดกระบวนท่าตัวละครม้าอุปการในการแสดงโขน เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจในกระบวนท่าม้าอุปการมากยิ่งขึ้น แล้วน าองค์ความรู้จากการฝึกหัดมาบันทึกกระบวนท่าในงานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์และ
วิเคราะห์เพื่อหาความหมายของกระบวนท่าและท าการศึกษาเปรียบเทียบที่มาของกระบวนท่าต่าง  ๆ ของตัวละครม้าอุปการ  
โดยผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น คือ กระบวนท่าที่ได้มาจากการเลียนแบบม้าในธรรมชาติและกระบวนท่าที่ได้มาจากพื้นฐาน
นาฏศิลป์ไทย แล้วน าประสบการณ์จากการฝึกหัดกระบวนท่าม้าอุปการมาวิเคราะห์เกี่ยวกับการใช้พลังและพื้นที่ของตัวละคร  
ม้าอุปการในการแสดงโขน 

 

ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง วิธีการแสดงตัวละครม้าอุปการในการแสดงโขน มีวัตถุประสงค์เพื่อหาวิธีการแสดงตัวละคร ม้าอุป
การในการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด ปล่อยม้าอุปการ พบว่า ผู้ประดิษฐ์กระบวนท่าเต้นม้าอุปการในการแสดงโขน คือ ท่านผู้หญิง
แผ้ว สนิทวงศ์เสนี และออกแสดงครั้งแรก เมื่อ พ.ศ.2501 ณ โรงละคอนศิลปากร ผู้ที่ได้รับบทบาทตัวละครม้าอุปการท่านแรก คือ 
อาจารย์จตุพร รัตนวราหะ และผู้วิจัยได้รับการทอดทอดกระบวนท่าเต้นม้าอุปการในท านองเพลงอัศวลีลา จากอาจารย์ปกรณ์ วิชิต 
ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดกระบวนท่าตัวละครม้าอุปการในการแสดงโขน จากอาจารย์จตุพร รัตนวราหะ ผลการวิจัยพบว่า วิธีการ
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แสดงตัวละครม้าอุปการ มีกระบวนท่าที่มีความงดงาม มีความแข็งแรง มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว สัญลักษณ์แทนตัว
ละครม้าอุปการหรือตัวละครม้าอื่น ๆ ในนาฏกรรมไทย คือ การท ามือม้า ลักษณะการท ามือม้า คือ การก ามือหลวม ๆ โดยให้นิ้วทั้งสี่ 
ได้แก่ นิ้วช้ี นิ้วกลาง นิ้วนาง และนิ้วก้อย งอเข้าหาฝ่ามือ แล้วน านิ้วหัวแม่มืองอเข้าวางบริเวนนิ้วช้ีและนิ้วกลาง ลักษณะการก ามือ
หลวม ๆ ไม่แน่นมากจนเกินไป จะท ามือม้าในลักษณะดังกล่าวทั้งสองข้างเพื่อแทนความหมายของขาและเท้าข้างหน้าของม้าซึ่งเป็น
การให้ความหมายแทนอวัยวะของม้าในธรรมชาติ กระบวนท่าม้าอุปการในการแสดงโขนจะต้องประกอบสร้างและจัดวางต าแหน่ง
ของร่างกายให้ถูกต้องตามหลักของนาฏศิลป์ไทยจึงจะสามารถสื่อความหมายในการแสดงได้   

 

รูปที ่1 การท ามือม้า 
(ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย) 

 
บทบาทการแสดงตัวละครม้าอุปการในการแสดงโขน 
 บทบาทและการปรากฏตัวของม้าอุปการในการแสดงโขน ม้าอุปการเป็นม้าพระที่นั่งของพระรามในการท าพิธีอัศวเมธ 
ซึ่งเป็นพิธีประกาศบารมีแห่งองค์พระมหากษัตริย์ ม้าอุปการเป็นพญาม้าที่มีคุณลักษณะต้องตามต ารา คือ เป็นม้าที่หัวสีด า ตัวสีขาว 
ปากและเท้าเป็นสีแดง พระรามจึงได้ส่งพญาม้าอุปการออกไปเพื่อหาสาเหตุของการเกิดเสียงดังกัปนาท แผ่นดินสะท้านสะเทือน  
ซึ่งเกิดจากการประลองศรของพระมงกุฎกับพระลบ ซึ่งในตอนนี้ม้าอุปการเป็นตัวด าเนินเรื่องที่ส าคัญ จากบทพระราชนนิพนธ์  
เรื่อง รามเกียรติ์ สู่บทการแสดงโขนของส านักการสังคีต กรมศิลปากร ม้าอุปการปรากฏตัวในการแสดงโขน ชุด พระรามครองเมือง 
ตอน ปล่อยม้าอุปการ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ช่วงการแสดงดังน้ี การแสดงช่วงที ่1 ม้าอุปการเต้นเดี่ยว การแสดงช่วงที่ 2 พระมงกุฎ
และพระลบพบม้าอุปการ และการแสดงช่วงที่ 3 พระมงกุฎ พระลบและม้าอุปการรบหนุมาน  
 การแสดงช่วงที่ 1 ม้าอุปการเต้นเด่ียว ผู้วิจัยพบว่า กระบวนท่าเต้นเดี่ยวของม้าอุปการประกอบเพลงอัศวลีลา ซึ่งเป็น
ท่วงท านองที่สื่อถึงลักษณะการเคลื่อนไหวของม้าในธรรมชาติ เป็นกระบวนท่าที่เกิดจากการผสมผสานกระบวนท่าในนาฏศิลป์ไทยและ
การเลียนแบบการเคลื่อนไหวของม้าในธรรมชาติ ซึ่งการแสดงในช่วงเพลงอัศวลีลาเป็นกระบวนท่าที่ส าคัญที่สุดในการอวดฝีมือของผู้
แสดงตัวละครม้าอุปการในการแสดงโขน ซึ่งกระบวนท่าในการแสดงช่วงนี้มีทั้งหมด 14 ชุดกระบวนท่า ในช่วงการแสดง ม้าอุปการเต้น
เดี่ยว และมีกระบวนท่าที่ไม่ซ้ ากันท้ังหมด 11 กระบวนท่า ได้แก่ 1. ท่าวิ่งออกโรงและท่ายืนม้ามอง 2. ท่าเบิ้ลเท้า 3. ท่าแทลบเท้า 4. 
ท่าเดินย่ าเท้า 5. ท่าลักคอกระทบส้นเท้า 6. ท่ากระทบส้นเท้ากระดกเสี้ยว 7. ท่าแตะสลับเท้า 8. ท่าไขว้โขยกเท้า 9. ท่ากระโดดยกเท้า
หน้ากระทบส้นเท้า 10.  ท่ากระทบส้นเท้าดีดเท้าหลัง 11.ท่ากระทืบโรง 
 ตัวละครม้าอุปการในการแสดงโขนมีการใช้มือในลักษณะเดียวตลอดการแสดง คือ การก ามือม้า โดยผู้แสดงจะก ามือหลวม ๆ 
ทั้งสองข้าง ซึ่งพบว่ามีลักษณะการเคลื่อนที่ของอวัยวะส่วนมือ 4 แบบ คือ 1. การหักข้อมือลงสองข้าง 2. การหักข้อมือขึ้นลงสลับกัน 
3. การสะบัดข้อมือขึ้นทั้งสองข้าง 4. การเคลื่อนมือเข้าหาตัวลักษณะเป็นวงกลม ลักษณะการใช้คอ 4 แบบ คือ 1. การเอียงศีรษะ  
2. การลักคอ 3. การก้ม 4. การเงย มีลักษณะการใช้ขาและเท้าในกระบวนท่าเต้นม้าอุปการมีทั้งหมด 12 แบบ ได้แก่ 1. ท่าวิ่งม้า  
2. ท่ายืนม้า 3. ท่าเบิ้ลเท้า 4. ท่าแทลบเท้า 5. ท่าเดินย่ าเท้า 6. ท่ากระทบส้นเท้า 7. ท่ากระดกเสี้ยว 8. ท่าแตะสลับเท้า 9. ท่าไขว้
โขยกเท้า 10. ท่ายกเท้าหน้า 11. ท่ากระทืบโรง 12. ท่าตะลึกตึก และมีทิศทางการเคลื่อนที่ 4 แบบ ได้แก่ 1. วงกลม 2. แนวนอน  
3. แนวตั้ง 4. แนวเฉียง  
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 การแสดงช่วงที่ 2 พระมงกุฎและพระลบพบม้าอุปการ พบว่า มีลักษณะการใช้มือและเท้าเหมือนกับการแสดงช่วงที่ 1  
แต่การแสดงช่วงที ่2 ของม้าอุปการจะมีกระบวนท่าที่มีความสัมพันธ์กับตัวละครอีก 2 ตัวละคร คือ พระมงกุฎและพระลบ การแสดง
ช่วงนี้จะเป็นการไล่จับม้าอุปการของทั้งสองพระกุมาร และการแสดงช่วงที่ 2 มีกระบวนท่าม้าอุปการที่ส าคัญเพิ่มเติมที่ส าคัญทั้งหมด 
8 ท่า ได้แก่ 1. ท่ากระทืบเท้าเดียว 2. ท่ากระทืบสองเท้า 3. ท่าคว้าหลบ 4. ท่ากระโดดข้ามเชือกเถาวัลย์ 5. ท่าพยศ 6. ท่าเซ  
7. ท่าข้ึนลอย 8. ท่าก้มท าความเคารพ ซึ่งในช่วงการแสดงนี้ท่าขึ้นลอยถือเป็นท่าส าคัญในการแสดงช่วงที่ 2 แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ
ความแข็งแรงทางด้านร่างกายของผู้แสดงตัวละครม้าอุปการในการทรงตัวรับน้ าหนักของผู้แสดงอีกตัวหนึ่งได้อย่างสง่างามทิศทางการ
เคลื่อนที่ในการแสดงช่วงที ่2 พบการเคลื่อนที่ 4 ลักษณะ คือ 1. เคลื่อนที่เป็นเลข 8 แนวนอน 2. แนวนอน 3. แนวตั้ง 4. วงกลม 
 การแสดงช่วงที่ 3 พระมงกุฎ พระลบและม้าอุปการรบกับหนุมาน ซึ่งการแสดงช่วงนี้จะมีตัวละครทั้งหมด 4 ตัวละคร 
โดยแบ่งเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายที่ 1 ได้แก่ พระมงกุฎ พระลบและม้าอุปการ และฝ่ายที่ 2 ได้แก่ หนุมาน ในการแสดงช่วงนี้เป็นการ
แสดงการสู้รบกันระหว่างฝ่ายพระมงกุฎกับหนุมาน ซึ่งม้าอุปการมีลักษณะการใช้มือและการใช้เท้าเหมือนการแสดงช่วงที่ 1 และการ
แสดงช่วงที่ 2 ส่วนการแสดงในช่วงที่ 3 พบว่ามีกระบวนท่าเพิ่มเติมที่ส าคัญของม้าอุปการทั้งหมด 5 ท่า ได้แก่ 1. ท่ายืนม้าหลบเข่า  
2. ท่าขี่ม้าวิ่งของพระมงกุฎและพระลบ 3. ท่ากระทืบเท้าคู่ 4. ท่าคว้า 5. ท่าถีบเท้าหลัง ทิศทางการเคลื่อนที่ในการแสดงช่วงที่ 3  
มีทั้งหมด 6 แบบ คือ 1. แนวนอน 2. แนวตั้ง 3. วงกลม 4. เคลื่อนที่เป็นเลข 8 แนวตั้ง 5. เคลื่อนที่เป็นเลข 8 แนวนอน 6. เคลื่อนที่
เป็นเส้นเฉียง 45 องศา 
 จากการศึกษาวิธีการแสดงตัวละครม้าอุปการในการแสดงโขนท้ัง 3 ช่วงการแสดง ผู้วิจัยพบว่า กระบวนท่าเต้นม้าอุปการใน
การแสดงโขน ชุด ปล่อยม้าอุปการ มีทั้งหมด 28 ท่า ได้แก่ 1. ท่าวิ่ง 2. ท่ายืนม้ามอง 3. ท่าเบิ้ลเท้าซ้าย-ขวา 4. ท่ากระทืบเท้าหมุน
ขวา 5. ท่าแทลบเท้าซ้าย-ขวา 6. ท่าเดินย่ าเท้า 7. ท่าลักคอกระทบส้นเท้า 8. ท่ากระทบส้นเท้ากระดกเสี้ยว 9. ท่ากระโดดสลับเท้า 
10. ท่าแตะสลับเท้าซ้าย-ขวา 11. ท่าไขว้โขยกเท้า 12. ท่ากระโดดยกเท้าหน้ากระทบส้นเท้า 13. ท่ากระทบส้นเท้าดีดเท้าหลัง  
14. ท่ากระทืบโรง 15. ท่าเหลียว 16. ท่ากระทืบเท้าเดียว 17. ท่ากระทืบสองเท้า 18. ท่าคว้าหลบ 19. ท่ากระโดดข้ามเชือกเถาวัลย์ 
20. ท่าพยศ 21. ท่าเซ 22. ท่าขึ้นลอย 23. ท่าก้มท าความเคารพ 24. ท่ายืนม้าหลบเข่า 25. ท่าขี่ม้าวิ่งของพระมงกุฎและพระลบ  
26. ท่ากระทืบเท้าคู่ 27. ท่าคว้า 28. ท่าถีบเท้าหลัง 
 ม้าอุปการในการแสดงโขนเป็นตัวละครม้าคนเป็นพาหนะมีบทบาทในการแสดง ผู้แสดงจะต้องเป็นผู้ที่มีรูปร่างใหญ่กว่า  
ตัวแสดงตัวพระมงกุฎและพระลบ ซึ่งลักษณะในการแสดงตัวละครม้าอุปการในการแสดงโขนและตัวละครม้าในการแสดงละคร  
มีความแตกต่างกันในกระบวนท่าและเครื่องแต่งกาย ม้าอุปการจะมีกระบวนท่าที่แสดงให้เห็นความองอาจ น่าเกรงขาม และแสดงให้
เห็นถึงอ านาจบารมีของผู้เป็นเจ้าของ ดังนั้นกระบวนท่าม้าอุปการจะต้องปฏิบัติอย่างเข้มแข็ง ปราดเปรียว ว่องไว เสมือนพญาม้าต้น  
ผู้ที่มีพละก าลังมากสมกับเป็นม้าพระที่นั่งของพระมหากษัตริย์ ซึ่งต่างจากตัวละครม้าในการแสดงละครที่บางช่วงจะแสดงถึงความ
เข้มแข็งและในบางช่วงจะเล่นสนุกสนานตามรูปแบบของการแสดงนั้น ๆ เช่น พญาม้าต้น ในละครนอก เรื่องสุวรรณหงส์ ม้าสีหมอก
ในละครเสภา เรื่อง ขุนช้างขุนแผน เป็นต้น ซึ่งตัวละครม้าในการแสดงละครจะเน้นถึงความสนุกสนาน สามารถพูดได้เหมือนกับ  
ตัวละครอื่น ๆ ซึ่งผู้แสดงจะต้องมีทักษะในการสื่อสารและมีปฏิภาณไหวพริบในการแสดงเป็นอย่างมาก  ซึ่งตัวละครม้าโขนและ  
ม้าละครจะมีลักษณะต่างกันตรงท่ีรูปแบบของการแสดงและลักษณะของตัวละครตามวรรณกรรม 
 

ที่มาของกระบวนท่าตัวละครม้าอุปการในการแสดงโขน 
 จากการศึกษากระบวนท่าเต้นม้าอุปการในการแสดงโขนที่ปรากฏในการแสดงช่วงที่ 1 ม้าอุปการเต้นเดี่ยว การแสดงช่วงที่ 2 
พระมงกุฎและพระลบจับม้าอุปการ และการแสดงช่วงที่ 3 พระมงกุฎพระลบและม้าอุปการรบกับหนุมาน น ามาสู่การวิเคราะห์ที่มา
ของกระบวนท่าเต้นตัวละครม้าอุปการในการแสดงโขนและวิธีการท าท่าม้าอุปการในการแสดง  โดยวิเคราะห์จากโครงสร้างของ
กระบวนท่าเต้นม้าอุปการในการแสดงโขนที่มีลักษณะใกล้เคียงกันหรือเหมือนกันกับอิริยาบถของม้าในธรรมชาติและกระบวนท่าท่ีมี
ความคล้ายกันในตัวละครของการแสดงโขนหรือการแสดงนาฏศิลป์แบบราชส านัก ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์ที่มาของกระบวนท่า  
ตัวละครม้าอุปการได้ดังนี้  
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 1. กระบวนท่าม้าอุปการในการแสดงโขนที่เกิดจากเลียนแบบม้าในธรรมชาติ 
 ตัวละครม้าอุปการเป็นตัวละครสัตว์ที่เป็นพาหนะอยู่ในการแสดงเรื่อง รามเกียรติ์เป็นตัวละครสัตว์ที่มีบทบาทในการแสดง
ส าคัญตัวหนึ่ง ซึ่งกระบวนท่าของตัวละครม้าอุปการในการแสดงโขนได้เกิดจากการเลียนแบบพฤติกรรม กิริยา ท่าทาง ของม้าใน
ธรรมชาติน ามาผ่านกระบวนการคิดประดิษฐ์แล้วประกอบสร้างในรูปแบบการแสดงโขนของท่านผู้หญิงแผ้ว  สนิทวงศ์เสนี  
โดยกระบวนท่าม้าอุปการในการแสดงโขนที่เกิดจากการเลียนแบบม้าในธรรมชาติ ได้แก่ 1. ท่ายืน 2. ท่าเดิน 3. ท่าวิ่ง 4. ท่าเหลียว  
5. ท่าก้ม 6. ท่าม้าพยศ กระบวนท่าทั้งหมดนี้เกิดจากการเลียนแบบพฤติกรรมของม้าในธรรมชาติ ผู้แสดงตัวละครม้าอุปการจะต้อง
เรียนรู้กระบวนท่าต่าง ๆ ให้เข้าใจพร้อมกับสังเกตกิริยาการเคลื่อนไหวของม้าในธรรมชาติแล้วน ามาปรับประยุกต์ให้เข้ากับการแสดง
เพื่อสื่อสารความเป็นตัวละครม้าให้สมบทบาทของการแสดงได้มากยิ่งข้ึน ตัวอย่างเช่น 

                                                     
 รูปที่ 2 ท่าเหลียวม้าในธรรมชาต ิ          รูปที่ 3 ท่าเหลียวม้าอุปการในการแสดงโขน (ภาพถ่ายโดยผูว้ิจัย) 

Mazelline Howard-McCoy. Pony posing [อินเทอร์เน็ต]. [เข้าถึงเม่ือ 
30 มกราคม 2564]. เข้ าถึ งได้ จาก : https://www.pinterest.com/ 
pin/758364024757715624/ 

2. กระบวนท่าม้าอุปการในการแสดงโขนที่ใช้พ้ืนฐานนาฏศิลป์ไทย 
 จากการศึกษากระบวนท่าม้าอุปการในการแสดงโขนเมื่อเปรียบเทียบกระบวนท่าในการแสดงนาฏศิลป์ไทยของส านักการ
สังคีต กรมศิลปากร สามารถวิเคราะห์ได้ว่ากระบวนท่าม้าอุปการที่ท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี ได้คิดประดิษฐ์กระบวนท่าขึ้นมา 
ผู้วิจัยสามารถสันนิษฐานได้ว่าท่านได้น าพฤติกรรมของม้าที่เป็นสัตว์ในธรรมชาติมาปรับเข้ากับหลักการใช้ร่างกายในแบบนาฏศิลป์
ไทย ซึ่งเป็นการน าความงามของกระบวนท่าในแต่ละตัวละครของนาฏศิลป์ไทย ซึ่งได้แก่กระบวนท่าของตัวพระ ตัวนาง ตัวยักษ์และ
ตัวลิง น ามาร้อยเรียงและปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามลักษณะของตัวละครม้าอุปการ ซึ่งตัวละครม้าอุปการจะใช้หลักพื้นฐานของ
กระบวนท่าบางอย่างในตัวยักษ์และตัวลิงมาเป็นหลักของกระบวนท่าเต้นของตัวละครม้าอุปการ ส่วนกระบวนท่าตัวพระและตัวนาง   
ก็เป็นกระบวนท่าที่ท าให้ตัวละครม้าอุปการมีกระบวนท่าที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งการน ากระบวนท่าของตัวพระและตัวนางมาใช้ในตัว
ละครม้าอุปการท าให้กระบวนท่ามีความอ่อนหวานและเป็นที่น่าสนใจของตัวละครมากขึ้น  ถือได้ว่าท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี     
เป็นผู้ที่มีอัจฉริยภาพทางด้านการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏศิลป์ไทย ซึ่งกระบวนท่าม้าอุปการในการแสดงโขนเป็นอีกหนึ่งผลงาน
ที่ทรงคุณค่ายิ่งของท่านที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ กระบวนท่าม้าอุปการในการแสดงโขนท่ีใช้พื้นฐานนาฏศิลป์ไทย ตัวอย่างเช่น 

                                                       
          รูปที่ 4 ตัวนางยกเท้าหน้า                         รูปที ่5 ท่ายกเท้าหน้าม้าอุปการในการแสดงโขน (ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย) 

ส านักการสังคีต. ร าฉุยฉายผีเสื้อสมุทรแปลง [อินเทอร์เน็ต]. กรุงเทพฯ:  
โรงละครแห่งชาติ กรมศิลปากร; 2561[เข้าถึงเม่ือ 30 มกราคม 2564]. เข้าถึง
ได้จาก: https://www.pinterest.com/pin/313844667780667480/ 
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การใช้พลังและพ้ืนที่ 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง วิธีการแสดงตัวละครม้าอุปการในการแสดงโขน ผู้วิจัยได้ใช้ทฤษฏีแห่งการเคลื่อนไหวของศาสตราจารย์
กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ น ามาวิเคราะห์การเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่เพ่ือหาวิธีการแสดงของตัวละครม้าอุปการในการแสดง
โขน ซึ่งทฤษฏีแห่งการเคลื่อนไหว (Kenetology) คือหลักการการใช้ร่างกายของมนุษย์ในเคลื่อนไหวให้เกิดอิริยาบถต่าง ๆ เพื่อให้เกิด
ความหมาย อารมณ์ ความรู้สึกต่าง ๆ ในการแสดงออกทางด้านร่างกาย ซึ่งทฤษฎีนี้จะประกอบไปด้วยหัวข้อส าคัญคือ การใช้พลังและ
การใช้พื้นที ่โดยผู้วิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 การใช้พลัง คือพลังในการเคลื่อนไหวของมนุษย์ในอิริยาบถต่าง ๆ เพื่อให้ร่างกายเคลื่อนที่ไปยังจุดที่ก าหนดซึ่งจะท าให้เกิด
ความหมาย อารมณ์ ความรู้สึกตามที่เราก าหนดหรือการใช้พลังอาจจะไม่แสดงออกภายนอกของร่างกาย แต่เกิดขึ้นภายในท่ีสามารถ
รับรู้ถึงการใช้พลังภายในของตัวเอง พลังจะเกิดขึ้นน้อยหรือมากขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมเป็นตัวก าหนดการใช้พลัง หรือสถานการณ์
ต่าง ๆ [5] ที่ผู้แสดงได้รับบทบาทในการแสดง ซึ่งตัวละครม้าอุปการในการแสดงโขนเปน็ตัวละครที่มกีารเคลื่อนไหวในการแสดง โดยมี
การท าท่าต่าง ๆ เพื่อสื่อสารกับผู้ชม การใช้พลังของตัวละครม้าอุปการเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของการ
เคลื่อนไหวร่างกายซึ่งแฝงไปด้วยความหมาย อารมณ์ ความรู้สึกท่ีเกิดจากใช้พลังในการเคลื่อนไหวร่างกาย ตัวละครม้าอุปการเป็นตัว
ละครสัตว์ที่ไม่มีการสื่อสารด้วยภาษาพูดแต่จะเป็นการสือ่สารผา่นการใช้ร่างกาย ซึ่งการใช้พลังในลักษณะต่าง ๆ จะเป็นสิ่งท่ีท าให้เกิด
ความหมายของท่าทางตัวละครม้าอุปการในการแสดงมากข้ึน ซึ่งการใช้พลังเพื่อการแสดงนาฏยศิลป์ มี 3 ประเภท คือ 1. ความแรง
ของพลัง 2. การเน้นพลัง 3. ลักษณะของการใช้พลัง ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์การใช้พลังในหัวข้อต่าง ๆ ของตัวละครม้าอุปการในการ
แสดงโขนได้ดังนี้ 
 ความแรงของพลัง ของตัวละครม้าอุปการในการแสดงโขน ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ 1. ระดับเบา 
หมายถึง กระบวนท่าม้าอุปการที่มีลักษณะการเคลื่อนไหวร่างกายน้อยหรือไม่เคลื่อนที่ในการแสดง  2. ระดับปานกลาง หมายถึง 
กระบวนท่าม้าอุปการที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายในลักษณะปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและใช้แรงสม่ าเสมอ  3. ระดับแรง หมายถึง  
การเคลื่อนไหวร่างกายในความแรงที่หนัก ซึ่งความแรงของพลังในระดับต่าง ๆ เป็นหนึ่งในองค์ประกอบการวิเคราะห์ความหมายใน
กระบวนท่านั้น ๆ ของตัวละครม้าอุปการ และการใช้ความแรงของพลังในรูปแบบต่าง ๆ และสามารถแสดงอัตลักษณ์ของตัวละคร  
ม้าอุปการได้เป็นอย่างดี  
 การเน้นพลัง ของตัวละครม้าอุปการในการแสดงโขนมีการเน้นพลังเกิดขึ้นในทุกช่วงการแสดง เนื่องจากม้าอุปการเป็นตัว
ละครสัตว์ที่สามารถเน้นพลังในกระบวนท่าต่าง ๆ ได้เพื่อแสดงออกและท าให้เกิดความรู้สึกที่หลากหลายในการแสดง และสามารถ
สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ชมได้ ผู้วิจัยพบว่าการเน้นพลังในการแสดงตัวละครม้าอุปการมีทั้งหมด 5 จังหวะ ได้แก่ 1. จังหวะ
สม่ าเสมอ ท าให้เกิดความรู้สึกสมดุลคงที่ 2. จังหวะไม่สม่ าเสมอ ท าให้เกิดความรู้สึกท่ีไม่มั่นคง 3. จังหวะรวดเร็ว ท าให้เกิดความรู้สึก
ตื่นเต้น 4. จังหวะหนัก ท าให้เกิดความรู้สึกหนักแน่นและแข็งแรง 5. จังหวะนิ่ง ท าให้เกิดความรู้สึกมั่นคง ซึ่งในแต่ละจังหวะที่เกิดขึ้น
ในแต่ละช่วงการแสดงจะท าให้เกิดความรู้สึกท่ีต่างกันตามการเน้นพลังของกระบวนท่าตัวละครม้าอุปการในการแสดงโขน 
 ลักษณะของการใช้พลัง ในการเคลื่อนไหวรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งมีทั้งหมด 5 ประเภท คือ การแกว่งไกว การระเบิด  
การสืบเนื่อง การสั่นพลิ้ว และการลอยตัว ซึ่งตัวละครม้า อุปการเป็นตัวละครที่มีลักษณะการใช้พลังทั้งหมดที่กล่าวมา จึงท าให้เกิด
ความหลากหลายของกระบวนท่าและความรู้สึกที่ตามลักษณะของการใช้พลัง  เช่น ลักษณะการระเบิด ได้แก่ ท่ากระทืบเท้า  
ท่ากระทืบโรง จะปฏิบัติอย่างรวดเร็วและท าให้เกิดเสียงดังโดยการกระทืบเท้าอย่างแรงลงบนพ้ืน ซึ่งจะท าให้ผู้ชมรู้สึกถึงความตื่นเต้น 
ตกใจ และเป็นการเพิ่มอรรถรสในการแสดงได้มากยิ่งข้ึน ท าให้ตัวละครม้าอุปการเป็นตัวละครที่มีอัตลักษณ์เป็นของตัวเอง สมกับเป็น
ตัวละครที่เป็นสัตว์ท่ีมีความแข็งแรง ปราดเปรียว ว่องไว ตามวิสัยของม้าตามธรรมชาติ 
 การใช้พ้ืนที่ ของตัวละครม้าอุปการในการแสดงโขนปรากฏการใช้พื้นที่ทั้งหมด 6 ลักษณะ ได้แก่ 1. ลักษณะการเคลื่อนที่
แนวนอน 2. ลักษณะการเคลื่อนที่แนวตั้ง 3. ลักษณะการเคลื่อนที่เป็นวงกลม 4. ลักษณะการเคลื่อนที่เป็นเลข 8 แนวนอน 5. ลักษณะ
การเคลื่อนที่เป็นเลข 8 แนวตั้ง 6. ลักษณะการเคลื่อนที่แนวเส้นเฉียง ตัวละครม้าเป็นตัวละครเกี่ยวกับการเดินทาง ซึ่งมีการเคลื่อนที่ใน
รูปแบบต่าง ๆ โดยผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์ประกอบกับกระบวนท่าม้าอุปการเพื่อหาความหมายลักษณะการเคลื่อนที่ได้ดังนี้ 
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 1. ลักษณะการเคลื่อนที่แนวนอน ของม้าอุปการมี 2 ความหมาย ขึ้นอยู่กับบทบาทในการแสดง เมื่อม้าอุปการเคลื่อนที่ใน
แนวนอนเพียงตัวเดียวก็จะมีความหมายถึงการเดินทางจากท่ีหนึ่งไปยงัอีกที่หน่ึง แต่เมื่อมีสองฝ่ายเคลื่อนที่ในแนวนอนลักษณะเดินเขา้
หากันจะเกิดความหมายที่เปลี่ยนไปซึ่งหมายถึงการพบปะหรือการปะทะ ซึ่งการเคลื่อนที่ในแนวนอนแบบมีสองฝ่ายก็สามารถให้
ความหมายได้ทั้งดีและไม่ดี ขึ้นอยู่กับบทบาทการแสดงในเนื้อเรื่องนั้น ๆ แต่การเคลื่อนที่แนวนอนที่แบ่งเป็นสองฝ่ายของม้าอุปการ
หมายถึงการปะทะและสู้รบกัน  
 2. ลักษณะการเคลื่อนที่แนวตั้ง ม้าอุปการมีการเคลื่อนที่ในแนวตั้งในช่วงการแสดงที่ 1 ในท านอง เพลงอัศวลีลา เป็นการ
เคลื่อนที่ไปด้านหน้าเวทีและถอยหลังลงข้างหลังเวทีในลักษณะการเคลื่อนที่เป็นแนวตั้ง ตัวละครม้าอุปการ มีการเคลื่อนที่เข้าหาผู้ชม 
ท าให้ผู้ชมได้สัมผัสถึงความงามของส่วนต่าง ๆ ของตัวละครม้าอุปการ เช่น ความงามของผู้แสดง ความงามของเครื่องแต่งกาย และการ
เคลื่อนที่ในแนวตั้งจะให้ความรู้สึกถึงความน่าเกรงขาม ความยิ่งใหญ่ สมเป็นพาหนะของพระรามผู้เป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงอโยธยา 
 3. ลกัษณะการเคลื่อนที่เป็นวงกลม ตัวละครม้าอุปการมีการเคลื่อนที่เป็นวงกลมในลักษณะทวนเข็มนาฬิกา การเคลื่อนที่เป็น
วงกลมของตัวละครม้าอุปการมีความหมายถึงการการเดินทาง การเคลื่อนที่เป็นวงกลม 2 แบบ คือ 1. การเคลื่อนที่เป็นวงกลมคนเดียว 
2. การเคลื่อนที่เป็นวงกลมแบบ 3 คน ซึ่งการเคลื่อนที่เป็นวงกลมความหมายในการแสดง หมายถึงการเดินทางหรือการเคลื่อนที่จากที่
หนึ่งไปยังที่หนึ่ง แต่ลักษณะการเคลื่อนที่เป็นวงกลมแบบ 3 คน จะต้องมีการฝึกฝนการใช้จังหวะเท้าในเกิดความพร้อมเพรียงกันและ
เคลื่อนที่ในลักษณะเป็นอนัหนึ่งอันเดียวกัน จังหวะเท้าจะต้องมีความเท่ากันทั้งสามตัวละคร เปรียบเสมือนการขึ้นขี่ม้าในการเดินทาง 
 4. ลักษณะการเคลื่อนที่เป็นเลข 8 แนวนอนและลักษณะการเคลื่อนท่ีเป็นเลข 8 แนวตั้ง การเคลื่อนที่ทั้งสองแบบนี้ในการ
แสดงตัวละครม้าอุปการ หมายถึงความสับสนวุ่นวาย ความตกใจหรือกังกลใจ ซึ่งจะปรากฏการแสดงช่วงที่ 2 พระมงกุฎและพระลบ
จับม้าอุปการ ซึ่งการเคลื่อนที่เป็นเลข 8 แสดงให้เห็นของความกระวนกระวายใจหาทางเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดตามสัญชาตญาณของ
สัตว์ตามธรรมชาติ และอีกความหมายหนึ่งคือแสดงให้เห็นถึงความปราดเปรียว ว่องไว ในการเคลื่อนที่ของม้าซึ่งเป็นลักษณะเด่นของ
ตัวละครม้าอุปการ 
 5. ลักษณะการเคลื่อนที่แนวเส้นเฉียง ของม้าอุปการในการแสดงโขนท่ีท าให้เห็นการเคลื่อนที่แบบสามมิติ ผู้ชมสามารถเห็น
ความงามทางด้านข้างของผู้แสดง ไม่ว่าจะเป็นความงามของผู้แสดง ความงามของเครื่องแต่งกายและความงามของกระบวนท่าเต้น
ของตัวละครม้าอุปการ  
 การแสดงโขนเป็นการแสดงท่ีใช้ภาษาท่าทางในการสื่อสาร ผู้แสดงไม่สามารถสื่อสารโดยการพูดได้ ผู้แสดงมีสีหน้าเรียบเฉย
เสมือนสวมหัวโขนในการแสดง ซึ่งตัวละครม้าอุปการเป็นตัวละครสัตว์ในรูปแบบการแสดงโขน ดังนั้นม้าอุปการจึงใช้ลักษณะภาษากาย
ในการสื่อสารความหมายทางด้านอารมณ์ต่าง ๆ ในการแสดง ซึ่งผู้แสดงจะต้องศึกษาและท าความเข้าใจอารมณ์ต่าง ๆ ในแต่ละช่วง 
การแสดง เพื่อสามารถถ่ายทอดอารมณ์ผ่านกระบวนท่าเพื่อให้เกิดสุนทรียะทางด้านการแสดงได้สมบูรณ์ ผู้วิจัยพบว่าภาวะทางด้าน
อารมณ์ที่ปรากฏในการแสดงตัวละครม้าอุปการในการแสดงโขน มีทั้งหมด 8 ภาวะ ได้แก่ 1. ความสนุกสนาน 2. ความสะดุ้งตกใจ  
3. ความพิจารณา 4. ความสงสัย 5. ความบ้าคลั่ง 6. ความโกรธ 7. ความอ่อนเพลีย 8. ความดุร้าย 
 

อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง วิธีการแสดงตัวละครม้าอุปการในการแสดงโขน ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลที่มีความสอดคลอ้งเกี่ยวกับเอกสาร
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องได้ดั้งนี้ 
 1. การศึกษาวิเคราะห์วิธีการร่ายร า และลีลาท่าร าของโขนตัวพระ กรณีศึกษาตัวพระราม ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์  
ว่าการคัดเลือกตัวโขนที่แสดงเป็นผู้รับการขึ้นลอยต้องเลือกคนที่มีความแข็งแรงเป็นพิเศษ [6] ซึ่งตัวละครม้าอุปการนอกจากจะใช้
ก าลังมากในกระบวนท่าของตัวเองแล้วยังต้องเป็นฐานรองรับผู้แสดงในการขึ้นลอยดังนั้นผู้แสดงตัวละครม้าอุปการจะต้องฝึกความ
แข็งแรงในส่วนขาและฝึกการทรงตัวให้เกิดความสมดุลทางด้านร่างกาย โดยจะฝึกให้เกิดความช านาญตั้งแต่กระบวนท่าแรกจนจบ
กระบวนท่า จากนั้นต้องฝึกการเข้าแสดงร่วมกับตัวละครอื่นเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการแสดงและสอดคล้องกับค าสัมภาษณ์
ของอาจารย์จตุพร รัตนวราหะ อาจารย์ ดร. ไพโรจน์ ทองค าสุก และนาฏศิลปินท่ีเคยได้รับบทบาทการแสดงตัวละครม้าอุปการ   
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 2. แนวคิด และวิธีการแสดงโขนลิง ของ ดร. ไพโรจน์ ทองค าสุก มีความสอดคล้องเกี่ยวกับแนวคิดที่เกี่ยวกับการเลียนแบบ
สัตว์ในธรรมชาติ [7] ซึ่งตัวละครม้าอุปการเป็นตัวละครสัตว์ที่ท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี ได้น าอิริยาบถของม้าในธรรมชาติมาผสม
กับกระบวนท่าในนาฏศิลป์ไทยให้เกิดกระบวนท่าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ต่างจากตัวละครม้าตัวอื่น  ๆ ในนาฏกรรมไทย  
ซึ่งกระบวนท่าที่ส าคัญของตัวละครม้าอุปการในการแสดงโขน คือการแสดงช่วงที่ 1 ม้าอุปการเต้นเดี่ยวในทวงท านองเพลงอัศวลีลา 
ซึ่งเปน็กระบวนท่าที่อวดฝีมือของผู้ได้รับบทบาทตัวละครม้าอุปการ 
 3. หลักนาฏยประดิษฐ์ของท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี ของสวภา เวชสุรักษ์ มีความสอดคล้องเรื่องที่มาของกระบวนท่า
เต้นตัวละครม้าอุปการ ว่ามีหลักการคิดประดิษฐ์กระบวนท่าเต้นจากการเลียนแบบอิริยาบถของม้าในธรรมชาติและกระบวนท่าที่มา
จากพื้นฐานนาฏศิลป์ไทย [8] โดยน าองค์ความรู้ต่าง ๆ มาประกอบสร้างและร้อยเรียงกระบวนท่าเต้นให้เข้ากับทวงท านองเพลงอัศว
ลีลาตามรูปแบบการแสดงโขน 
 ม้าอุปการในการแสดงโขนเป็นตัวละครสัตว์ที่มีบทบาทในเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน ปล่อยม้าอุปการ ผู้แสดงเป็นตัวละครม้าอุป
การจะต้องได้รับการฝึกหัดพื้นฐานทางด้านการแสดงโขน เพื่อให้เกิดทักษะและความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ร่างกายในการแสดงและผู้
แสดงจะต้องมีร่างกายที่เหมาะสมกับลักษณะบุคลิกของตัวละครม้าอุปการตามบทพระราชนิพนธ์เรื่อง รามเกียรติ์ ซึ่งม้าอุปการเป็นตัว
ละครสัตว์ที่มีความแข็งแรงและมีพละก าลังมาก มีร่างกายที่สง่างามสมกับเป็นม้าพระที่นั่งของพระมหากษัตริย์ ดังนั้นผู้แสดงเป็นตัว
ละครม้าอุปการจะต้องมีร่างกายที่สง่างาม หน้าตาดี มีร่างกายที่แข็งแรง สามารถรองรับน้ าหนักของนักแสดงอีกคนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและผู้แสดงจะต้องเป็นคนช่างสังเกตและเรียนรู้พฤติกรรมของม้าในธรรมชาติเพื่อน าลีลาท่าทางในอิริยาบถต่าง ๆ ของม้า
มาประยุกต์ใช้ในการแสดงเพื่อให้เกิดลักษณะพฤติกรรมที่คล้ายม้าในธรรมชาติมากยิ่งขึ้น  ผู้แสดงจะต้องมีปฏิภาณไหวพริบในการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเกิดปัญหาระหว่างการแสดงเพื่อให้การแสดงสามารถด าเนินไปได้อย่างราบรื่น ผู้แสดงตัวละครม้าอุปการ
จะต้องเรียนรู้การใช้พลังของกระบวนท่าต่าง ๆ ในการแสดง เพื่อสื่อสารกับผู้ชมให้รับรู้ถึงอารมณ์และความรู้สึกของตัวละครมากยิ่งขึ้น 

 

ข้อเสนอแนะ 
จากการวิจัยเรื่อง วิธีการแสดงตัวละครม้าอุปการในการแสดงโขน ผูว้ิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี ้

 1. ควรมีการศึกษาตัวละครสัตว์ที่มีบทบาทตัวละครอื่นในการแสดงโขน เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดกระบวนท่าให้คงอยู่เป็น
มรดกทางวัฒนธรรมของประเทศ 
 2. ควรมีการศึกษาพิธีกรรมที่เกี่ยวกับสัตว์ที่ปรากฏในนาฏกรรมของไทย เพื่อศึกษาแนวคิด ค่านิยม คติความเช่ือโบราณที่
สื่อสารผ่านนาฏกรรรมของไทย 
 3. ควรมีการศึกษาวิธีการแสดงตัวละครสัตว์ในเรื่อง รามเกียรติ์ของอาเซียน เพื่อเปรียบเทียบโครงสร้างกระบวนท่าสัตว์และ
การสื่อความหมายของกระบวนท่าในแต่ละประเทศ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะตีมศึกษา เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องการแปลงทางเรขาคณิตของนักเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะตีมศึกษา และศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียน ต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะตีมศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/10 
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 35 คนได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม ด้วยวิธีการจับสลากโดยใช้
ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต แบบประเมินทักษะการ
แก้ปัญหา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
สะตีมศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระ  
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1) ทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะตีมศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง  
 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการแปลงทางเรขาคณิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01  
 3) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะตีมศึกษาอยู่ในระดับมาก 
  

ค าส าคัญ : สะตีมศึกษา  ทักษะการแก้ปัญหา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

Abstract  
The objectives of this research were to study the problem-solving skills of students after learning management 

according to the STEAM Education. A comparison of mathematics learning achievement on geometric transformations of 
students before and after the learning management according to STEAM Education, and study student satisfaction towards 
learning management according to the concept of STEAM Education. The sample group used in this research was 35 
students in Mathayomsuksa 2/10, Prommanusorn School, Phetchaburi Province, semester 1 of the academic year 2021. 



 Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 

12 (September - December) 51 – 62  (2022) Vol. 12, No. 3 
52 

  

วารสารวชิาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 12 (ฉบับที่ 3)  กันยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2565 

The total number of 35 students was obtained by cluster random sampling using a lottery method with the classroom as 
a random unit. The tools used in the research consisted of a learning management plan on geometric transformations, a 
problem solving skills assessment form, a learning achievement test about geometric transformations, and a satisfaction 
questionnaire on learning management according to the concept of STEAM Education. The data was analyzed using 
average scores, standard deviation, and t-test dependent. 

The results showed that 
1) The problem solving skills of MathayomSuksa2 students after learning management based on STEAM Education 

as a whole were at a high level. 
2) The learning achievement on geometric transformations of MathayomSuksa2 students’ scores Examination 

after school was significantly higher than before school at the statistical significance of .01. 
3) The satisfaction of Mathayomsuksa2 students towards learning management according to the STEAM Education 

found that the students were at the high level of satisfaction in all aspects 
 

Keywords : STEAM Education, Problem Solving Skills, Academic Achievement 
 
 

บทน า   
 สะตีมศึกษาเป็นแนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) 
วิศวกรรมศาสตร์(Engineering) ศิลปะ(Art) และคณิตศาสตร์(Mathematics) โดยเน้นการสร้างองค์ความรู้เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา 
รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต และสร้างนวัตกรรมในการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน ซึ่งการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะตีมศึกษาได้ให้ความส าคัญกับกระบวนการในการน าความรู้ศาสตร์ต่าง  ๆมาใช้
ประกอบการคิดค้นหา และคัดเลือกวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตและการท างาน  [1] 
การเรียนรู้ตามแนวคิดสะตีมศึกษา จะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิด ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการแก้ปัญหา 
และทักษะการสื่อสาร ทักษะดังกล่าวนี้เป็นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ผู้เรียนพึงมีนอกจากนี้ผู้เรียนยังได้ความรู้แบบองค์รวม
ที่สามารถน าไปเชื่อมโยงหรือประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  

ทักษะการแก้ปัญหาจัดได้ว่าเป็นทักษะหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ เพราะมนุษย์ต้องเจอกับปัญหาทุก
วัน ในการคิดแก้ปัญหามิใช่เพียงแต่การรู้จักคิดและรู้จักการใช้สมองหรือเป็นทักษะที่มุ่งพัฒนาสติปัญญาเพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็น
ทักษะที่สามารถพัฒนาทัศนคติวิธีคิด ค่านิยม ความรู้ ความเข้าใจในสภาพการณ์ของสังคมได้ดีอีกด้วย ซึ่งในระบบการศึกษาจะต้องให้
ความส าคัญในการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของผู้เรียนให้มากขึ้น [2]  

การจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่จ าเป็นและส าคัญเพราะสามารถช่วย
ให้ผู้เรียนน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ดังนั้นการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์จึงเป็นสิ่งส าคัญที่ไม่อาจมองข้ามได้แต่จากการจัดการเรียนการสอนพบว่า
นักเรียนส่วนมากยังขาดทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ซึ่งมีสาเหตุจากหลายปัจจัย ได้แก่ ผู้เรียน หลักสูตร ผู้สอนและสาเหตุอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ด้านตัวผู้เรียนพบว่าผู้เรียนไม่เข้าใจโจทย์ปัญหา ตีความโจทย์ไม่ได้ ขาดทักษะในการค านวณและขาดความรู้พื้นฐาน
ในการเรียนรู้เรื่องใหม่ ซึ่งอาจมาจากวิธีการสอนที่เน้นเนื้อหาเป็นหลัก ท าให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายและคิดว่าวิชาคณิตศาสตร์
เป็นวิชาที่ยาก ท าให้การสอนไม่บรรลุจุดประสงค์ในการเรียนรู้ จากสภาพปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนที่ผ่านมาเมื่อ
พิจารณาจากคะแนนเก็บรายหน่วย คะแนนสอบกลางภาคและคะแนนสอบปลายภาคของนักเรียน อยู่ในระดับที่ควรพัฒนา นักเรียนมี
ปัญหาด้านการแก้โจทย์ปัญหา ขาดทักษะในการอ่าน และวิเคราะห์โจทย์ปัญหาออกมาเป็นประโยคสัญลักษณ์ที่เขียนในรูปของการ
ด าเนินการทางคณิตศาสตร์จากสิ่งที่โจทย์ก าหนดให้ได้ รวมถึงนักเรียนไม่ทราบว่าจะต้องเริ่มท าตรงไหนและใช้กลยุทธ์หรือวิธีการใด 
ในการแก้โจทย์ปัญหาให้ส าเร็จ รวมถึงนักเรียนยังมีพื้นฐานที่จ าเป็นในการแก้โจทย์ปัญหาได้ไม่ดีเท่าที่ควร ในส่วนของผู้สอนมุ่งเน้น
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การบรรยายมากกว่าการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในการลงมือปฏิบัติจริง ผู้เรียนไม่สามารถน าเอาความรู้มาใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้และยังขาดแรงจูงใจในการเรียน  

ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะประยุกต์ใช้แนวคิดสะตีมศึกษามาพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต เนื่องจากเนื้อหาดังกล่าวมีความเหมาะสมในการบูรณาการเข้ากับศาสตร์อื่นและการที่นักเรียนได้ลงมือ
ฝึกปฏิบัติจริงจะท าให้นักเรียนได้เข้าใจถึงเรื่องการแปลงทางเรขาคณิต มากขึน้ ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแรงจูงใจต่อการเรียน
คณิตศาสตร์ ความสามารถในการแก้ปัญหารวมถึงเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาใน
ปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะตีมศึกษา  
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะตีมศึกษา  
 3. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะตีมศึกษา 
 

สมมุติฐานการวิจัย 
 1. ทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยการจัดการเรียนรู้ตาแนวคิดสะตีมศึกษาอยู่ในระดับสูงขึ้นไป 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดสะตีมศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 

ขอบเขตการวิจัย 
1.ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัด

เพชรบุรี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรีในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 10 ห้องเรียน จ านวน 413 คน 
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/10 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เพชรบุรี ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 35 คน โดยใช้การสุ่มแบบกลุ่มโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 

2.ขอบเขตด้านเนื้อหาที่ใช้ในการท าวิจัยในครั้งนี้เป็นเนื้อหาเรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต รายวิชา ค22101 คณิตศาสตร์
พื้นฐาน หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต 

3.ขอบเขตด้านระยะเวลา ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 ใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
สะตีมศึกษา จ านวน 8 คาบ ๆ ละ 50 นาที และใช้เวลาในการทดสอบก่อนเรียนและหลัง 2 คาบ รวมใช้เวลาทั้งสิ้น 10 คาบ  
โดยผู้วิจัยด าเนินการสอนด้วยตนเอง 

4.ขอบเขตด้านตัวแปร ตัวแปรต้น ( Independent Variables)  คือ การจัดการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิดสะตีมศึกษา  
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ทักษะการแก้ปัญหา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต 
และ ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะตีมศึกษา 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 

 

 

 

 
รูปที ่1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ที่การจัดการเรียนรู้ตามแนวคดิ

สะตีมศึกษา จ านวน 1 แผน 12 คาบ(คาบละ50นาที) โดยประกอบด้วยกิจกรรม 6 ขั้นตอนได้แก่ ขั้นที่1 ระบุปัญหา (Identify a 
Challenge) ขั้นที ่2 ค้นหาแนวคิดที่เกี่ยวข้อง (Explore IDEAs) ขั้นที ่3 วางแผนและพัฒนา (Plan and Develop) ขั้นที ่4 ทดสอบ
และประเมินผล (Test and Evaluate) ขั้นที่ 5 น าเสนอผลลัพธ์ (Present the Solution) ขั้นที่ 6 ขั้นสะท้อน (Reflect) คุณภาพ
ของเครื่องมือใช้ค่าอัตราส่วนความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยน าแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การแปลงทาง
เรขาคณิต ที่มีการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะตีมศึกษา เสนอต่อผู้ที่เช่ียวชาญ 5 คน ประกอบด้วย 1) ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา
คณิตศาสตร์ จ านวน 3 คน 2) ผู้เช่ียวชาญด้านวิธีสอนจ านวน 2 คน  เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
ความถูกต้องของภาษาที่ใช้และความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนการสอน โดยพิจารณาให้คะแนน ดังนี้ เหมาะสมมากท่ีสุดให้ 5 
คะแนน เหมาะสมมากให้ 4 คะแนน เหมาะสมปานกลางให้ 3 คะแนน  เหมาะสมน้อยให้ 2 คะแนน  และ เหมาะสมน้อยที่สุดให้ 1 
คะแนน และน าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบแล้วมาหาค่าเฉลี่ย โดยคัดเลือกเฉพาะข้อความที่มีค่าคะแนนความ
เหมาะสมตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป [2] ผลการตรวจสอบความเหมาะของผู้เชี่ยวชาญอยู่ในแผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมมาก 
 2. แบบประเมินทักษะการแก้ปัญหา ประเมินใน 6 ประเด็น คือ 1) การระบุปัญหา 2) การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวข้องกับปญัหา 
3) การออกแบบวิธีการแก้ปัญหาและแนวคิดที่ได้ 4) การวางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา 5) การทดสอบประเมินผลและปรับปรุง
แก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือข้ึนงาน 6) การน าเสนอวิธีการแก้ปัญหา คุณภาพของเครื่องมือใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-
Objective Congruence (IOC))โดยน าแบบประเมินทักษะการแก้ปัญหาให้ผู้เช่ียวชาญด้านการสอนคณิตศาสตร์  3 คน ด้านการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะตีมศึกษา 2 คน ตรวจพิจารณาด้านความครอบคลุมของพฤติกรรม ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content 
Validity) และความเหมาะสมในการใช้ภาษา แล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของเครื่องมือ โดยเลือกเฉพาะข้อที่มีค่าดัชนีความ
สอดคล้องมากกว่า 0.50 ขึ้นไปซึ่งได้ค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ 5 คน อยู่ระหว่าง 0.6 -1.00 
 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต จ านวน 1 ฉบับ เพื่อใช้เป็น
แบบทดสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้  ซึ่งเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก ฉบับเดียวกันแต่สลับข้อ สลับตัวเลือก
ก าหนดการให้ค่าคะแนนคือตอบถูกต้องได้ 1 คะแนน ผิดได้ 0 คะแนน จ านวน 20 ข้อ ซึ่งแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้เกี่ยวกับ 
ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ คุณภาพของเครื่องมือใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยน าเสนอแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 คน ประกอบด้วย 1) ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาวิชา
คณิตศาสตร์ 3 คน 2) ด้านเนื้อหาด้านวิธีสอน 2 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาและน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) ของเครื่องมือ แล้วเลือกเฉพาะข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่า 0.50 ขึ้นไป ซึ่งได้ค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ 

การจัดการเรยีนรู้ตามแนวคิด 
สะตมีศึกษา(STEAM Education ) 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ์
เรื่องการแปลงทางเรขาคณติ 

ทักษะการแก้ปัญหา  
 

ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรยีนรู้ 
ตามแนวคิดสะตีมศึกษา  
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5 คน อยู่ระหว่าง 0.6 - 1.00 จากนั้นน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เรื่องการแปลงทางเรขาคณิตไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เพื่อหาค่าความยากง่ายของข้อค าถาม (P) น าผลการทดลองมาวิเคราะห์รายข้อเพื่อตรวจสอบค่าความยากง่ายของ
แบบทดสอบปรนัย โดยใช้เกณฑ์ความยากง่ายระหว่าง 0.20 - 0.80 [2] ซึ่งพบว่าแบบทดสอบมีความยากง่ายรายข้ออยู่ระหว่าง  
0.39 - 0.78 จากนั้นน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  ตรวจสอบค่าอ านาจจ าแนก(r)ของแบบทดสอบ  
โดยใช้เกณฑ์ค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป [2] ซึ่งพบว่าแบบทดสอบมีค่าอ านาจจ าแนก (r) รายข้ออยู่ระหว่าง 0.22 - 0.89  
แล้วคัดเลือกข้อสอบจ านวน 20 ข้อจากข้อสอบทั้งหมด 30 ข้อมาหาค่าความเช่ือมั่นโดยใช้สูตร KR-20 ของ Kuder Richardson  
โดยน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ตรวจสอบความเช่ือมั่น (Reliability) ซึ่งเป็นการตรวจสอบผลการวัด
ที่สม่ าเสมอและคงที่โดยผู้วิจัยเลือกแบบทดสอบแบบปรนัยที่ผ่านเกณฑ์มาหาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบโดยวิธีการของ  
คูเดอร์-ริชาร์ดสันจากสูตร KR - 20 โดยใช้เกณฑ์ค่าความเช่ือมั่นตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป [2] ซึ่งพบว่าแบบทดสอบได้ค่าความเช่ือมั่น 0.8959 
 4. แบบสอบถามความพึงพอใจ ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะตีมศึกษา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2  
โดยมีประเด็น ดังนี ้1) ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ จ านวน 5 ข้อ 2) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน 5 ข้อ 3) ด้านประโยชน์
ที่ได้รับจากการเรียนรู้ จ านวน 5 ข้อ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราประเมินค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ น าแบบสอบถามความพึง
พอใจของนักเรียนท่ีปรับปรุงแล้วให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 คน ตรวจสอบพิจารณาด้านความครอบคลุมของพฤติกรรม แล้วน ามาหาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Object Congruence: IOC) โดยแบบสอบถามต้องได้ค าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป 
ถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ซึ่งได้ค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ 5 คน อยู่ระหว่าง 0.6 – 1.00 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ผู้วิจัยด าเนินการก ากับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวคิดสะตีมศึกษา และใช้แบบแผนการวิจัยแบบ  

One - Group Pretest Posttest Design ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ ผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี ้
1. ขั้นก่อนการทดลอง เป็นขั้นท่ีผู้วิจัยเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1.1 สร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต 2) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต 3) แบบประเมินทักษะการแก้ปัญหา 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ  

1.2 ผู้วิจัยทบทวนเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนกลุ่มทดลอง 
1.3 ให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ก่อนเรียน (Pre - test) ใช้

เวลา 1 คาบ 
2. ขั้นทดลอง ผู้วิจัยด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างไว้ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
ขั้นเตรียมการ ( 1 คาบ) 
ครูเตรียมการและสร้างความพร้อมของผู้เรียน ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ระบุเกณฑ์มาตรฐาน ก าหนดบทบาท

หน้าท่ี กฎ กติกาเกณฑ์การเรียน แนะน าแหล่งสารสนเทศเพื่อสืบค้นข้อมูล เพื่อประกอบการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ตามแนวทางสะตีมศึกษา รวมถึงช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างผูเ้รียนและผู้สอน สาธิตการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการด าเนินกิจกรรม 

ขั้นที่ 1 ระบุปัญหา (Identify a Challenge) ( 1 คาบ)  
ครูกระตุ้นผู้เรียนให้ตระหนักรู้ในประเด็นปัญหา สิ่งที่เป็นปัญหาในชีวิตประจ าวัน ปัญหาของสังคมหรือชุมชน สืบค้นข้อมูล 

ข้อเท็จจริงจากแหล่งเรียนรู้ที่ได้สาธิตแล้ว โดยอาศัยเทคโนโลยีการสืบค้นข้อมูล สารสนเทศ เพื่อหาวิธีการหรือสร้างนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหา โดยอาศัยศาสตร์ทางวิศวกรรมในการค้นหาแนวคิดที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางการวางแผนและพัฒนา
นวัตกรรม บนพ้ืนฐานความเป็นไปได้ทางวิทยาศาสตร์ 

ขั้นที่ 2 ค้นหาแนวคิดที่เกีย่วข้อง (Explore IDEAs) ( 3 คาบ) 
ครูให้นักเรียนรวบรวมประมวลข้อมูล องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ค้นหาแนวคิดที่เกี่ยวข้อง วางแนวทางการจัดท าโครงงาน

เพื่อแก้ปัญหาเป็นหลัก โดยครูก าหนดให้นักเรียนสังเกตพื้นที่ชุมชนในเพชรบุรีว่าปัญหาที่ท าให้เกิดน้ าเน่าเสียในเพชรบุรีเกิดจากอะไร
เพื่อเลือกประเด็น/ปัญหาที่สนใจ 2-3 ปัญหา แล้วให้นักเรียนเลือกประเด็นปัญหาที่สนใจและต้องการแก้ปัญหาเพียง 1 ประเด็นให้กับ
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ชุมชนคนเพชรบุรี ซึ่งผู้เรียนต้องตัดสินใจเลือกประเด็นปัญหาบนพื้นฐานการตีความข้อมูลและสารสนเทศ ทวนสอบข้อมูลรวมถึง
ประเมินความเป็นไปได้ของการด าเนินโครงงานเพื่อแก้ปัญหา แสวงหาวิธีการ แนวทางในการแก้ปัญหาจากสื่อที่เกี่ยวข้องจากแหล่ง
ต่างๆ โดยครูจะจัดการเรียนการสอนเรื่องการแปลงทางเรขาคณิตและบูรณาการสาระวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ 
ศิลปะ เข้าด้วยการเพื่อให้นักเรียนทราบข้อมูลเพื่อไปเป็นแนวทางในการหาแนวคิดของปัญหา 

ขั้นที่ 3 วางแผนและพัฒนา (Plan and Develop) (2 คาบ) 
ครูให้นักเรียนวางแผนท าช้ินงาน/พัฒนานวัตกรรมหรือวิธีการแก้ปัญหาทบทวนความรู้ ตรวจสอบข้อมูล โดยอาศัยศาสตร์

ทางวิทยาศาสตร์ในกระบวนการแก้ปัญหา การใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง การพัฒนานวัตกรรม การประเมินค่า นักเรียน
ด าเนินการร่างตัวแบบนวัตกรรมที่ใช้ในการออกแบบกังหันน้ าไม่ใช้ไฟฟ้า 

ขั้นที่ 4 ทดสอบและประเมินผล (Test and Evaluate) (2 คาบ) 
ครูให้นักเรียนด าเนินการงาน ปฏิบัติจริงตามล าดับขั้นตอนและวิธีการด าเนินงานท่ีวางไว้ หลังจากนั้นทดสอบและตรวจสอบ

ผล และประเมินผลระหว่างด าเนินการ โดยมีการด าเนินงาน/พัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีและมีการปรับปรุงหลงัจาก
ที่ทดลองเพื่อเตรียมตัวน าเสนอในครั้งต่อไป 

ขั้นที่ 5 น าเสนอผลลัพธ์ (Present the Solution) (1 คาบ) 
ครูให้นักเรียนน าเสนอช้ินงานการออกแบบกังหันน้ าไม่ใช้ไฟฟ้าของตนเอง โดยสนทนาถึงผลที่เกิดขึ้นจากการลงมือ

ปฏิบัติการแก้ไขปัญหา แนวทางแก้ไขและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ของผลงานท่ีสร้างขึ้น  
ขั้นที่ 6 สะท้อน (Reflect) ( 1 คาบ) 
หลังจากนักเรียนสร้างผลงานของตนเองเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนประเมิน สะท้อนงานหรือวิจารณ์งานของตนเองและงาน

ของเพื่อนร่วมชั้นโดยให้เพื่อนร่วมชั้นเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นท้ังข้อดีข้อจ ากัดและน าไปปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น 
3. ขั้นหลังการทดลอง ภายหลังเสร็จสิน้การด าเนินการทดลอง ผู้วิจัยด าเนินการทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผล

สมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต และการประเมินทักษะการแก้ปัญหา โดยประเมิน ทั้ง 6 ด้านในขณะ
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ มีคะแนนเต็ม 20 คะแนน แล้วน าคะแนนมาคิดเป็นคะแนนเฉลี่ย และศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนโดยการให้นักเรียนตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะตีมศึกษา แล้วน าข้อมูลที่ได้
ไปวิเคราะห์ทางสถิติ 
 

ผลการวิจัย 
ตอนที ่1 ผลการศึกษาทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะตีมศึกษา 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบค าถามการวิจัยข้อที่ 1ทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ที่จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
สะตีมศึกษา ปรากฎรายละเอียดดังตารางที่ 1 
ตารางที ่1 ผลการประเมินทักษะการแก้ปัญหาหลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะตีมศึกษา 

ทักษะการแก้ปัญหาหลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะตีมศึกษา 
คะแนน

เต็ม �̅� S.D. 
ระดับ

คุณภาพ 
ล าดับที ่

1.การระบุปญัหา 4 3.51 0.50 สูงมาก 2 
2.การรวบรวมข้อมูลเกีย่วข้องกับปัญหา 4 3.37 0.54 สูง 4 
3.การออกแบบวิธีการแก้ปัญหาและแนวคิดทีไ่ด ้ 4 3.69 0.46 สูงมาก 1 
4.การวางแผนและด าเนินการแก้ปญัหา 4 3.26 0.65 สูง 5 
5.การทดสอบประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือขึ้นงาน 4 3.43 0.49 สูง 3 
6.การน าเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปญัหาหรือช้ินงาน 4 3.14 0.76 สูง 6 

ค่าเฉลี่ยรวม 4 3.40 0.54 สูง  
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 จากตารางที่ 1 พบว่า ทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะตีมศึกษา 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง (�̅� =3.40 S.D.= 0.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงมาก ได้แก่  

การออกแบบวิธีการแก้ปัญหาและแนวคิดที่ได ้(�̅� = 3.69 S.D.= 0.46) และการระบุปัญหา (�̅� = 3.51 S.D.= 0.5) นอกนั้นมีค่าเฉลีย่
อยู่ในระดับสูงทุกข้อ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อท่ี 1 
 

 
 

รูปที ่2 ทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังการจัดการเรยีนรู้ตามแนวคิดสะตีมศึกษา 
 ตอนที ่2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 2 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะตีมศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบค าถามการวิจัยข้อที่ 2 ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
สะตีมศึกษาปรากฏรายละเอียดดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะตีมศึกษา 

 �̅� S.D. �̅� 𝑺𝑫�̅� t df 
ก่อนเรียน 9.40 2.692 

5.57 0.778 42.375 34 
หลังเรียน 14.97 2.269 

 

* มีระดับนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ .01 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 ที่ใช้การ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะตีมศึกษา การทดสอบคะแนนของผู้เรียน มีคะแนนก่อนเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 9.40 คะแนน และมีคะแนน 
หลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 14.97 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนสอบทั้งสองครั้ง พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อท่ี 2 
 ตอนที่ 3 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะตีมศึกษา  
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบค าถามการวิจัยข้อที่  3 ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดสะตีมศึกษาปรากฎรายละเอียดดังตารางที ่3 
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ตารางที ่3 ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะตีมศึกษา 

ความพึงพอใจ �̅� S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ล าดับที ่

ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ 
นักเรียนได้รับความสนุกสนานในการเรยีนรู้ 4.34 0.83 มาก 10 
การจัดการเรยีนรู้ตามแนวคิด STEAM Education นักเรียนอยากตอบปัญหาใน
กิจกรรมการเรียนรู ้

4.20 0.97 มาก 15 

ในช้ันเรียนเป็นบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ นักเรยีนมีความสุข 4.34 0.75 มาก 9 
นักเรียนได้แลกเปลีย่นความคดิเหน็ร่วมกันกับเพ่ือน 4.44 0.77 มาก 4 
การจัดการเรยีนรู้ตามแนวคิด STEAM Education ท าให้นักเรียนมีความ
กระตือรือร้นในการเรียนรู ้

4.23 0.80 มาก 14 

สรุปดา้นบรรยากาศการเรยีนรู ้ 4.35 0.82 มาก  
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

การจัดการเรยีนรู้ตามแนวคิด STEAM Education ท าให้นักเรียนไดเ้รียนรู้
วิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลาย 

4.74 0.55 มาก 1 

นักเรียนได้แสวงหาความรู้และหาแนวทางการแก้ปัญหาด้วยตนเอง 4.40 0.73 มาก 6 
ท าให้นักเรียนบูรณาการความรู้ตามแนวคิด STEAM เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา 4.60 0.64 มาก 2 
นักเรียนได้วิเคราะห์ปญัหาและวิธกีารแสวงหาค าตอบท่ีจะศึกษาตามความสนใจ 4.34 0.89 มาก 11 
นักเรียนมีการวางแผนค้นหาค าตอบ และแหล่งการเรยีนรูด้้วยตนเอง 4.38 0.85 มาก 7 
สรุปดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 4.47 0.73 มาก  

ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการเรียนรู้ 
นักเรียนเข้าใจเนื้อหาและแก้ปัญหาอย่างมีล าดบัตามขั้นตอน 4.37 0.72 มาก 8 
นักเรียนได้รับประสบการณ์และความรู้ใหม่ จากการจัดการเรียนรูต้ามแนวคิด 
STEAM Education  

4.46 0.77 มาก 3 

นักเรียนสามารถสรา้งความรู้ ความเข้าใจได้ด้วยตนเอง 4.43 0.65 มาก 5 
การจัดการเรยีนรู้ตามแนวคิด STEAM Education ท าให้นักเรียนกลา้แสดงออก
มากขึ้น 

4.29 0.77 มาก 13 

นักเรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ชีวิตประจ าวันได้ 4.29 0.85 มาก 12 
สรุปดา้นประโยชน์ท่ีไดร้ับจากการจัดการเรียนรู้ 4.36 0.75 มาก  
ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.39 0.77 มาก  

 จากตารางที่ 3 พบว่า โดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( �̅� = 4.39, S.D.= 0.77) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
( �̅� = 4.47 , S.D.= 0.73)  รองลงมา ได้แก่  ด้ านประโยชน์ที่ ได้ รับจากการจัดการเรียนรู้  ( �̅� = 4.36 , S.D.= 0.75)  และ  
ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ (�̅� = 4.35, S.D.= 0.82) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับพึงพอใจมาก  
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะตีมศึกษา (STEAM Education)และข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสดุ ได้แก่ การจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิด STEAM Education นักเรียนอยากตอบปัญหาในกิจกรรมการเรียนรู้( �̅� = 4.20,S.D.= 0.85) 
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สรุปและอภิปรายผล  
 การวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะตีมศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 สามารถน ามาสรุปและอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. ทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะตีมศึกษา โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงมาก ได้แก่ การออกแบบวิธีการแก้ปัญหาแนวคิดที่ได้และการ
ระบุปัญหาทั้งนี้อาจเป็นเพราะขั้นตอนการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาแนวคิดที่ได้ท าให้นักเรียนสามารถออกแบบแนวทางในการ
แก้ปัญหาจากสถานการณ์จริงและสอดคล้องกับปัญหาจนได้แนวคิดในการแก้ปัญหา และในขั้นตอนระบุปัญหาที่มีค่าอยู่ในระดับสูง
มากทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักเรียนได้ศึกษาประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากปัญหาของสังคมรวมไปถึงปัญหาในชุมชนที่นักเรียนอยู่ใน
ชีวิตประจ าวัน นอกนั้นมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงทุกข้อ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะตีมศึกษา เป็นการจัดการ
เรียนรู้ที่กระตุ้นผู้เรียนให้ตระหนักรู้ในประเด็นปัญหา สิ่งที่เป็นปัญหาในชีวิตประจ าวัน ปัญหาของสังคมหรือชุมชน สืบค้นข้อมูล 
ข้อเท็จจริงจากแหล่งเรียนรู้ที่ได้สาธิตแล้ว โดยอาศัยเทคโนโลยีการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ เพื่อหาวิธีการหรือสร้างนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหา โดยอาศัยศาสตร์ทางวิศวกรรมในการค้นหาแนวคิดที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางการวางแผนและพัฒนา
นวัตกรรมบนพื้นฐานความเป็นไปได้ทางวิทยาศาสตร์  จึงส่งผลให้ทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนในหัวข้อการออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหาแนวคิดที่ได้และการระบุปัญหา อยู่ในระดับสูงมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ [3] ได้ท าการวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดสะตีมศึกษา โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
1 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ ์อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี จ านวน 30 คน ได้มาโดยการสุม่แบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling) ผลการวิจัยพบว่า 1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด STEAM 
Education โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 แสดงว่า การเรียนรู้ตามแนวคิด 
STEAM Education โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ช่วยให้นักเรียนมีทักษะการแก้ปัญหา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ [4] ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมสะเต็มศึกษาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาและพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้  
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2560 จ านวน 41 คน ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปี ที ่3 หลังการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้กิจกรรมสะเต็มศึกษาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ [5] ได้ท าการวิจัย
เรื่องการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวคิด  STEAM ร่วมกับการสอนเชิงผลิตภาพ เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการและ
ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงาน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2 ต าบลอ้อมน้อย อ าเภอกระทุ่มแบน  
จังหวัดสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินทักษะกระบวนการ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  3 โดยใช้กิจกรรม 
การเรียนรู้ตามแนวคิด STEAM ร่วมกับการสอนเชิงผลิตภาพ มีเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับสูง (�̅�= 3.43, S.D. = 0.37) 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ที่ใช้การจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดสะตีมศึกษา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดสะตีมศึกษา ประกอบด้วยขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 6 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ระบุปัญหา (Identify a Challenge) 
คือการน าเข้าสู่กิจกรรมโดยเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันหรือนิทานที่ผู้วิจัยแต่งเอง หรือเล่าข่าวหรือก าหนดสถานการณ์ที่
เกี่ยวกับเรื่องที่จะให้นักเรียนเรียนรู้ต่าง ๆ พร้อมกับให้ค าถามเพื่อกระตุ้นให้เด็กร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้ได้ข้อสรุปถึง
ปัญหาว่าปัญหาคืออะไรมีสาเหตุมาจากสิ่งใด ขั้นที ่2 ค้นหาแนวคิดที่เกี่ยวข้อง (Explore IDEAs) คือ การส ารวจโดยใช้ประสาทสัมผัส
ทั้งห้าเพื่อศึกษาค้นคว้า แสวงหาวิธีการ แนวทางในการแก้ปัญหาจากสื่อที่เกี่ยวข้องจากแหล่งต่าง ๆ ขั้นที่ 3 วางแผนและพัฒนา 
(Plan and Develop) คือ การเลือกวิธี/แนวทางการแก้ปัญหาด้วยการอธิบายเพื่อน าเสนอวิธีการแก้ปัญหาที่ตนเองเลือก ให้ผู้อื่น
เข้าใจว่ามีวิธีการอย่างไร และใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง โดยวาดภาพออกแบบช้ินงานของตนเอง ขั้นที่ 4 ทดสอบและประเมินผล  
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(Test and Evaluate) คือ การลงมือปฏิบัติการแก้ปัญหาตามวิธีการและขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้ตามความคิดของตนเอง และทดสอบ
ช้ินงานตามเง่ือนไขหรือข้อจ ากัดที่ก าหนด โดยสามารถปรับปรุงและพัฒนาช้ินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ ขั้นที่ 5 น าเสนอ
ผลลัพธ์ (Present the Solution)คือ การน าเสนอช้ินงานที่แปลกใหม่ของตนเอง โดยสนทนาถึงผลที่เกิดขึ้นจกการลงมือปฏิบัติการ
แก้ไขปัญหา แนวทางแก้ไขและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ของผลงานที่สร้างขึ้น และการน าไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ขัน้ท่ี 
6  ขั้นสะท้อน (Reflect) หลังจากนักเรียนสร้างผลงานของตนเองเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนต้องมีเวลาเพื่อประเมิน สะท้อนงานหรือ
วิจารณ์งานของตนเองและงานของเพื่อนร่วมช้ันซึ่งสามารถท าผ่านการใช้แบบประเมินตนเอง  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ [6]  
กล่าวว่า การเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคณิตศาสตร์ที่เน้นความคิดเชิงวิชาการกับศิลปศาสตร์ที่น าความคิดเชิงสร้างสรรค์รวมกัน
อย่างลงตัวนั้น ท าให้นักเรียนเช่ือมโยงความคิดไต้อย่างมีเหตุผล และน าไปสู่ความคงทนในการเรียนรู้ สอดคล้องกับแนวคิดของ [7]  
ได้กล่าวว่า STEM Education มีลักษณะเป็นการบูรณาการที่สามารถจัดสอนได้ในทุกระดับช้ันตั้งแต่ช้ันอนุบาล - มัธยมศึกษาตอน
ปลายโดยพบว่าในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ก าหนดเป็นนโยบายทางการศึกษาให้แต่ละรัฐน า  STEM Education มาใช้ผลจาก
การศึกษาพบว่าครูผู้สอนใช้วิธีการสอนแบบ Project-based Learning, Problem-based Learningท าให้นักเรียนสามารถ
สร้างสรรค์ พัฒนาช้ินงานได้ดี และถ้าครูผู้สอนสามารถใช้ STEM Education ในการสอนได้เร็วเท่าใดก็จะยิ่งเพิ่มความสามารถและ
ศักยภาพของผู้เรียนได้มากยิ่งขึ้นเท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด [8] ได้กล่าวว่า การใช้สตรีมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐานเริ่มต้นด้วยการน าเสนอประเด็นให้นักเรียนเห็นและท าความเข้าใจปัญหาในสังคมเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนคิดท าความ
เข้าใจปัญหา และการคิดการหาวิธีการแก้ปัญหารวมทั้งการมีส่วนร่วมให้เกิด การอยากค้นหาน าไปสู่การสร้างสรรค์และแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาโดยน าการบูรณาการเนื้อหาสาระครอบคลุม stem และศิลปะ ที่เน้นการสร้างแรงจูงใจด้วยการลงมือปฏิบัติโดยผ่าน
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด [3] ได้กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการจัด
สภาพการณ์ของการเรียนการสอนที่ใช้ปัญหาเป็นเครื่องมือในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมาย โดยผู้สอนอาจน าผู้เรียน
ไปเผชิญสถานการณ์ปัญหาจริง และฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ปัญหา แก้ปัญหาร่วมกันเป็นกลุ่ม ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจใน
ปัญหานั้นอย่างชัดเจน รวมทั้งช่วยให้ผู้เรียนเกิดความใฝ่รู้ เกิดทักษะการคิดและกระบวนการแก้ปัญหาที่หลากหลาย สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ [9] ได้ท าการวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนชีววิทยา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีได้รับการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับ [10] ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบ STEAM ส าหรับ
นักเรียนข้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3: กรณีศึกษา ชุมชนวังตะกอ จังหวัดชุมพร ซึ่งกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย จ านวน 33 คน จากการเลือก
แบบเจาะจง ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01
และผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด (ร้อยละ 65) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ [11] ได้ท าการวิจัยเรื่อง  
การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะตีมศึกษา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์  ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1กลุ่มตัวอย่าคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 1 ห้องเรียน 30 คน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม 
(Cluster Random Sampling) ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบสะตีมศึกษา หน่วยการเรียนรู้เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  จากข้อมูลงานวิจัยสนับสนุนดังกล่าวการจัดการเรยีนรู้ตามแนวคิดสะตมีศึกษา (STEAM Education) เป็นเรียนรู้ที่ส่งเสรมิ
ผู้เรียนให้มีกระบวนการคิดแก้ไขสถานการณ์ปัญหาอย่างเป็นระบบมีขั้นตอน เน้นการสร้างแรงจูงใจด้วยการให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ
โดยผ่านกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ทางวิชาคณิตศาสตร์ที่สูงข้ึน 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะตีมศึกษา (STEAM Education) 
โดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รองลงมา ได้แก่ ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการเรียนรู้และด้าน
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บรรยากาศการเรียนรู้ จากผลการสอบถามความพึงพอใจข้างต้น เนื่องจากด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ดี มีขั้นตอนการสอนที่ชัดเจนกิจกรรมการเรียนรู้แปลกใหม่น่าสนใจ สามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนให้อยากค้นหา
ค าตอบของปัญหา นักเรียนจึงมีความพึงพอใจต่อด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  สูงกว่าด้านอื่น ๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของ [3]  
ได้ท าการวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด STEAM Education โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2560 จ านวน 30 คน โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะตีมศึกษา (STEAM Education) โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยรวม
นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความพึง
พอใจมากท่ีสุด ส่วนด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ มีค าเฉลี่ยต่ ากว่าด้านอื่น ๆ เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บางช่วงเวลาที่มีการ
เร่งให้นักเรียนท ากิจกรรมให้เสร็จตามเวลาที่ก าหนด ส่งผลให้นักเรียนเกิดความวิตกกังวล และท าให้เกิดบรรยากาศความตึงเครียดใน
ห้องเรียน ดังนั้นผู้วิจัยจะได้แก้ไขโดยการเพิ่มระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ นักเรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้
เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณต์รง โดยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง และเน้นการพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการฝึกให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ต่าง ๆ แล้วน าไปสู่การแก้ไขสถานการณ์ปัญหาที่
เกิดขึ้นในชีวิตจริงอย่างมีล าดับขั้นตอน ซึ่งช่วยให้นักเรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ สอดคล้องกับแนวคิด
ของ [5] กล่าวว่าในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ผู้เรียนได้สัมผัสจริงกับปัญหาที่จะพบได้ในสถานการณ์จริงเป็นสิ่งกระตุ้น
ให้เกิดการเรียนรู้ ผู้เรียนจะเป็นผู้ก าหนดเนื้อหาที่ต้องการเรียนรู้อย่างอิสระค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด STEAM Education นักเรียนอยากตอบปัญหาในกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะในขณะ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ครูขาดการเสริมแรงทางบวกในการตอบปัญหา และนักเรียนบางคนยังขาดความกล้าแสดงออก ไม่กล้าคิด  
ไม่กล้าท า และไม่กล้าตอบค าถาม ผู้วิจัยจะได้ปรับปรุงแก้ไขโดยการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนกล้าคิด กล้าท า และกล้าแสดงออกมากยิ่งขึน้ 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

1.1 จากผลการวิจัย ที่พบว่า ทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
สะตีมศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับสูงดังนั้นครูจึงควรพิจารณาน าการจัดการเรยีนรู้ตามแนวคิดสะตีมศึกษา ไปใช้สอนวิชาคณิตศาสตร์ใน
เรื่องอื่น ๆ เช่น ทฤษฎีบทพีทาโกรัส จ านวนจริง พื้นที่ผิวและปริมาตร เป็นต้น เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

1.2 จากผลการวิจัย ที่พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะตมี
ศึกษา ด้านการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะตีมศึกษา ท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้โดยนักเรียนพึงพอใจในระดับ
มาก แต่ต่ ากว่าความพึงพอใจในประเด็นอ่ืน ๆดังนั้น ครูผู้สอนควรจัดกิจกรรมที่หลากหลายและเร้าความสนใจในการตอบปัญหาของ
ผู้เรียน เช่น เพิ่มคะแนนหรือให้รางวัลนักเรียนคนท่ีตอบปัญหา เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนอยากตอบปัญหามากยิ่งขึ้น 

1.3 ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครูควรอธิบายขั้นตอนแก้ปัญหา ทั้ง 6 ขั้นตอน อย่างละเอียดและชัดเจน ควรมีการฝึก
ทักษะการท างานเป็นกลุ่ม ให้นักเรียนรู้จักหน้าที่การเป็นผู้น า ผู้ตามที่ด ีและฝึกการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนในกลุ่ม การวางแผนเรื่องการ
ก าหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรรมให้ดีหากเกิดเหตุขัดข้องซึ่งอาจท าให้การท างานไม่เป็นตามแผนที่วางไว้  การท างานไม่ทันตาม
ก าหนดเวลาดังนั้นจึงควรมีการเผื่อเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไว้ด้วย การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูและ
นักเรียนต้องมีการวางแผนจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้การท ากิจกรรมเป็นไปอย่างราบรื่น 
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 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
2.1 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ ทักษะการแก้ปัญหา หลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะตีมศึกษา กับ

วิธีจัดการเรียนรู้แบบอื่น ๆเช่น การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน การเรียนการสอนแบบ 
ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เป็นต้น 

2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ตามแนวคิดสะตีมศึกษา ไปทดลองใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ 
เช่น วิทยาศาสตร์ ศิลปศึกษา วิชาเทคโนโลยี เป็นต้น 

2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยการจัดการเรียนรู้ตตามแนวคิดสะตีมศึกษา เกี่ยวกับตัวแปรอื่น ๆ เช่น ความสามารถในการคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ความสามารถในการเชื่อมโยง และความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะร่วมกับเทคนิคการอ่านแบบ 
SQ6R ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และเพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการ
เรียนรู้ฐานสมรรถนะร่วมกับเทคนิคการอ่านแบบ SQ6R กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา HSTH307 การอ่านคิดพัฒนาชีวิต ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 28 คน โดยใช้วิธีการเลือก
แบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะร่วมกับเทคนิคการอ่านแบบ SQ6R เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณ ซ่ึงเป็นแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา HSTH307 การอ่านคิดพัฒนาชีวิต (มคอ.3) จ านวน 5 แผน แผนการจัดการเรียนรู้ละ 
4 ชั่วโมง และแบบทดสอบวัดทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ จ านวน 40 ข้อ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (�̅�) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  

ผลการศึกษาพบว่า ความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะร่วมกับเทคนิคการอ่านแบบ SQ6R อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
(�̅�= 4.70, S.D. = 0.35) และมีค่าประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะร่วมกับเทคนิคการอ่านแบบ SQ6R เพื่อพัฒนาทักษะ
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ E1/E2 เท่ากับ 83.90/84.90 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 และทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนด้วยการ
จัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะร่วมกับเทคนิคการอ่านแบบ SQ6R สูงกว่าก่อนเรียน 
  

ค าส าคัญ : ทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เทคนิคการอ่านแบบ SQ6R   
 

Abstract  
The objectives of this research were to create and find the effectiveness of a competency-based learning 

management with SQ6R reading technique to develop critical reading skill to achieve the efficient criterion of E1/E2 = 80/80, 
and to compare the score of the pre-test and post-test of critical reading skills studying with competency-based learning 
management with SQ6R reading technique to develop critical reading skill. The participants were students of the  
Thai Language Program, Faculty of Education, Phetchabun Rajabhat University who registered for the course HSTH307 Reading, 
Thinking and Developing Life in the second semester of the academic year 2020, 28 students were enrolled using purposive 
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sampling. The research instruments consisted of competency-based learning management with SQ6R reading technique plan 
combined with SQ6R reading technique to develop critical reading skills, which was a learning management plan for the 
subject HSTH307, Reading, Thinking and Developing Life (TQF 3), consisted of 5 plans, 4 hours per learning plan and 40-item 
of critical reading skills test. The statistics used in the data analysis were mean (�̅�) and standard deviation (S.D.).  

The results of the study found that the suitability of the competency-based learning management with SQ6R 
reading technique to develop critical reading skill for students of the faculty of education of Phetchabun Rajabhat 
University was at the highest level (�̅� = 4.70, S.D. = 0.35) and the effectiveness of the competency-based learning 
management with SQ6R reading technique to develop critical reading skill was 83.90/84.90, which was higher than the  
80/80 threshold, and critical reading skills after studying with the competency-based learning management with SQ6R 
reading technique were higher. 

 

Keywords : Critical Reading Skills, Competency-Based Learning Management, SQ6R Reading Technique 
 
 

บทน า   
  การจัดการศึกษาของไทยท่ีผ่านมา เมื่อพิจารณาจากผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
เด็กไทยอยู่ในระดับต่ า ทั้งนี ้มีสาเหตุมาจากหลักสูตรและการวัดประเมินผลค่อนข้างล้าสมยั ไม่ทันต่อความต้องการของสังคมไทยและ
สังคมโลก ขาดความยืดหยุ่น ไม่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและบรบิทที่หลากหลาย และผูส้อนขาดทักษะการจัดการเรยีนรู้
เชิงรุกที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สมรรถนะ ดังนั้น การจัดการศึกษาของไทยจึงควรปฏิรูปหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และ
การวัดประเมินผลให้เหมาะสมอย่างเร่งด่วนเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยปฏิรูปให้ยืดหยุ่นและเอื้อต่อการพัฒนา
สมรรถนะที่จ าเป็นของชีวิต  
 การปฏิรูปหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะนั้นนับว่าตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้นของผู้สอนและผู้เรียน  รวมถึง 
ความต้องการในศตวรรษที ่21 ด้วย เนื่องจากหลักสูตรฐานสมรรถนะเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 โดยจะ
เน้นไปที่ทักษะ (Skill) ว่าผู้เรียนในแต่ละช่วงวัยสามารถท าสิ่งใดได้  ซึ่งแตกต่างจากหลักสูตรเดิมที่เน้นไปทางด้านความรู้  
(Knowledge) เป็นส าคัญ อันส่งผลให้ผู้เรียนขาดโอกาสในการน าความรู้  ทักษะ เจตคติและคุณลักษณะต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์จริงที่หลากหลาย โดยแนวทางในการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะนั้นสามารถท าได้หลายแนวทาง ผู้สอนสามารถออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ด้วยการสอดแทรกสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทเรียนเข้าไปในวัตถุประสงค์การเรียนรู้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลง
แผนการจัดการเรียนรู้ เพือ่ให้ผู้เรียนได้พัฒนาและเกิดสมรรถนะพร้อมกับการเรียนรู้เนื้อหาและการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 [1] 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นหลักสูตรหนึ่งในสถาบัน
ทางการศึกษาที่เล็งเห็นความส าคัญของทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณอันเป็นทักษะที่บัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ต้องมี  จึงได้ก าหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนวิชา  HSTH307 การอ่านคิดพัฒนาชีวิต  
เพื่อพัฒนาการอ่านและการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อพัฒนาชีวิตของบัณฑิต ซึ่งตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ( พ.ศ. 2561-
2580) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาคุณภาพมนุษย์ในทุกมิติให้มีความพร้อมทั้งกาย  
ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน มีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม  
โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม เป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง และมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยจุดมุ่งหมายที่
ส าคัญของแผน คือ ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและประชากรทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและ
การเรียนรู้จากระบบการศึกษาที่ยืดหยุ่น หลากหลาย และตอบสนองความต้องการของผู้เรียนเพื่อยกระดับชนช้ันของสังคม [2]  
ซึ่งส่งต่อการผลิตบัณฑิตยุคใหม่ให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพของประเทศและของโลก  

บัณฑิตยุคใหม่จะต้องมีทักษะในศตวรรษที่ 21 คือ 3R8Cs ประกอบด้วย 1) อ่านออก (Reading) 2) เขียนได้ (Writing) 3) 
คิดเลขเป็น (Arithmetic) และ 8Cs ประกอบด้วย 1) ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา (Critical 
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Thinking and Problem Solving) 2) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 3) ทักษะด้าน 
ความ เข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross-Culture Understanding) 4) ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และ
ภ า ว ะ ผู้ น า  ( Collaboration Teamwork and Leadership) 5) ทั ก ษะ ด้ า น ก า รสื่ อ ส า ร  ส า ร สน เทศ  แ ล ะ รู้ เ ท่ า ทั นสื่ อ 
(Communications, Information and Media Literacy) 6) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(Computing and ICT Literacy) 7) ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้  (Career and Learning Skills) และ 8) ความมีเมตตา  
กรุณา วินัย คุณธรรม และจริยธรรม (Compassion) [3] จะเห็นได้ว่า การอ่าน (Reading) เป็นทักษะส าคัญด้านแรกในศตวรรษท่ี 21 
ที่คนไทยต้องมี กอปรกับทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem 
Solving) ก็เป็นอีกหนึ่งทักษะส าคัญในศตวรรษที่ 21 เมื่อน าทักษะทั้ง 2 ด้านนี้มาผสมผสานกันเกิดเป็นทักษะการอ่านขั้นสูง คือ  
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งเป็นการอ่านที่ผู้อ่านจะต้องใช้สติปัญญาใคร่ครวญสิ่งที่อ่านอย่างพินิจพิจารณาเพื่อตัดสนิประเมินค่าใน
สิ่งที่อ่านได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม นอกจากนี้ [4] กล่าวว่า การอ่านอย่างมีวิจารณญาณจะช่วยให้ผู้อ่านได้ประโยชน์อย่างแท้จริง 
เพราะผู้อ่านไม่ใช่จะรับเฉพาะความคิดเห็นของผู้เขียนเท่าน้ัน แต่ผู้อ่านจะต้องน าความคิดของผู้เขียนมาประกอบกับความคิดเห็นของ
ตน ท าให้เกิดความคิดใหม่ซึ่งน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คือ วิธีการอ่านแบบ 
SQ3R ของฟรานซิส พี โรบินสัน [4] ผู้เชี่ยวชาญด้านการอ่านของมหาวิทยาลัยโอไฮโอนั้นเป็นวิธีการพัฒนาทักษะการอ่านวิธีหนึ่งที่จะ
ช่วยให้นักศึกษาอ่านได้อย่างเป็นขั้นตอน เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ [5] ต่อมานักการศึกษาของมหาวิทยาลัยควีนส์กล่าวว่า 
เทคนิคการอา่นแบบ SQ4R ช่วยให้นักศึกษาอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน [6] ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัย [7] ที่ได้ศึกษาทักษะ
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาภาษาไทย ด้วยวิธีการ SQ4R พบว่า นักศึกษามีทักษะการอ่านอย่าง 
มีวิจารณญาณสูงขึ้น ภายหลังมีนักวิชาการหลายท่าน [8-12] ได้ศึกษาและพัฒนาวิธีการอ่านจาก SQ4R จนมาเป็น SQ6R โดย SQ6R 
นั้น ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นส ารวจ (Survey) 2) ขั้นตั้งค าถาม (Question) 3) ขั้นอ่าน (Read) 4) ขั้นบันทึก (Record) 
5) ขั้นจดจ า (Recite) 6) ขั้นทบทวน (Review) 7) ขั้นสะท้อน (Reflect) และ 8) ขั้นสร้างใหม่ (Reshape) ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่
จะศึกษาและพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณให้กับนักศึกษาด้วยการจัดการเรยีนรู้ฐานสมรรถนะรว่มกับเทคนิคการอ่านแบบ 
SQ6R เพื่อให้บัณฑิตของสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประชากรผู้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
อย่างมีคุณภาพตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะร่วมกับเทคนิคการอ่านแบบ SQ6R ส าหรับ

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  
 2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะร่วมกับ
เทคนิคการอ่านแบบ SQ6R ส าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   
 

สมมติฐานการวิจัย 
 ทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะร่วมกับเทคนิคการอ่าน
แบบ SQ6R ส าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 แบบแผนการวิจัย 
    การวิจัยครั้งนี้เป็นแบบ One-Group Pretest-Posttest Design 

กลุ่มทดลอง สอบก่อนเรียน ทรีตเมนต ์ สอบหลังเรียน 
E O1 X O2 



 Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 

12 (September - December)  63 – 71  (2022) Vol. 12, No. 3 
66 

  

วารสารวชิาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 12 (ฉบับที่ 3)  กันยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2565 

  O1  คือ  การทดสอบก่อนการทดลอง 
  X    คือ   การจัดการเรยีนรู้ฐานสมรรถนะร่วมกับเทคนิคการอ่านแบบ SQ6R 
  O2   คือ  การทดสอบหลังการทดลอง 
 กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย คือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่ลงทะเบียน
เรียนรายวิชา HSTH307 การอ่านคิดพัฒนาชีวิต ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 28 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive  Sampling) 
 เคร่ืองมือวิจัยท่ีใช้ในการวิจัย   
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะร่วมกับเทคนิคการอ่านแบบ SQ6R เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
ส าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา HSTH307 การอ่านคิดพัฒนา
ชีวิต (มคอ.3) จ านวน 5 แผน แผนการจัดการเรียนรูล้ะ 4 ช่ัวโมง โดยแผนการจัดการเรียนรูฐ้านสมรรถนะร่วมกับเทคนิคการอ่านแบบ 
SQ6R มีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ ดังนี ้

1.1 ศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  
1.2 ศึกษาหลักสูตรฐานสมรรถนะ เลือกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งเป็นทักษะที่สอดคล้องกับจุดประสงค์ของ

การเรียน และศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเทคนิคการอ่านแบบ SQ6R 
1.3 ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ให้ครอบคลุมทักษะการอ่านอย่างมี

วิจารณญาณ พร้อมก าหนดวิธีวัดและประเมินผล 
1.4 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะร่วมกับเทคนิคการอ่านแบบ SQ6R เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมี

วิจารณญาณ จ านวน 5 แผน โดยแต่ละแผนมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้  
ขั้นที ่1 Survey (S) ขั้นส ารวจ คือ การอ่านส ารวจเนื้อหาอย่างคร่าว ๆ โดยสังเกตจากหัวข้อเรื่องและภาพประกอบ 

อ่านย่อหน้าแรกและย่อหน้าสุดท้าย เพื่อท่ีจะได้เห็นภาพรวมและสามารถคาดการณ์ข้อมูลได้  
ขั้นที่ 2 Question (Q) ขั้นตั้งค าถาม คือ ขั้นต่อจากขั้นส ารวจโดยผู้เรียนจะตั้งค าถามที่ตนสนใจใคร่รู้  ซึ่งค าถามที่

ผู้เรียนตั้งข้ึนจะเป็นแนวทางและเป้าหมายในการอ่านของผู้เรียน 
ขั้นที่ 3 Read (R1) ขั้นอ่าน คือ การอ่านเนื้อหาอย่างละเอียด และในขณะที่อ่านเนื้อหาผู้เรียนจะต้องตอบค าถาม

ที่ตั้งไว้ในข้ันตั้งค าถามด้วย 
ขั้นที่ 4 Record (R2) ขั้นบันทึก คือ การบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากขั้นอ่าน โดยบันทึกรายละเอียดของข้อมูลที่

ส าคัญและบันทึกค าตอบของค าถาม 
ขั้นที ่5 Recite (R3) ขั้นจดจ า คือ การท าความเข้าใจและจดจ าข้อมูลส าคัญและค าตอบ โดยจดบันทึกย่อ  

ขีดเส้นใต้ เน้นข้อความ หรือพยายามอ่านออกเสียงเพื่อให้จดจ าได้ 
ขั้นที ่6 Review (R4) ขั้นทบทวน คือ การทบทวนเนื้อหาท่ีอ่าน อาจจะอ่านทบทวนท้ังหมดหรืออ่านทบทวนในส่วน

ที่ยังเข้าใจไม่กระจ่าง 
ขั้นที ่7 Reflect (R5) ขั้นสะท้อน คือ การขยายความจากสิ่งท่ีได้อ่าน โดยพิจารณาจากค าถามที่ตั้งขึ้นกับข้อมูลที่จด

บันทึก 
ขั้นที่ 8 Reshape (R6) ขั้นสร้างใหม่ คือ การสร้างรูปแบบของข้อมูลขึ้นมาใหม่ โดยน าข้อมูลที่ได้จากการอ่าน 

ไปสร้างผลงามตามความถนัด เช่น การท าแบบทดสอบตนเอง โปสเตอร์ หรือเขียนสังเคราะห์จากสิ่งท่ีได้เรียนรู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  บทความทางวิชาการ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง  งานบันเทิงคดี 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง  ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง  สื่อสังคมออนไลน์ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง  โฆษณาสินค้าและบริการ 

1.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะร่วมกับเทคนิคการอ่านแบบ SQ6R เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ ส าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน  
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม โดยมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ดังนี ้

ระดับ 5 หมายถึง เหมาะสมมากท่ีสุด 
ระดับ 4 หมายถึง เหมาะสมมาก 
ระดับ 3 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง เหมาะสมน้อย 
ระดับ 1 หมายถึง เหมาะสมน้อยท่ีสุด 

โดยมีผลการประเมินความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน คือ อยู่ในระดับมากท่ีสุด (�̅�= 4.70, S.D. = 0.35) 
1.6 ปรับปรุงแก้ไขตามค าเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญแล้วน าแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะร่วมกับเทคนิคการ

อ่านแบบ SQ6R เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
ไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาที่ได้เรียนในรายวิชา HSTH307 การอ่านคิดพัฒนาชีวิต ไปแล้ว 

1.7 ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะร่วมกับเทคนิคการอ่านแบบ SQ6R เพื่อพัฒนาทักษะการ
อ่านอย่างมีวิจารณญาณให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน เพื่อน าไปใช้กับนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย 

2. แบบทดสอบวัดทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ เป็นแบบทดสอบที่ต้องการวัดความสามารถของนักศึกษาในการจดจ า
ค าประโยค ข้อความ เข้าใจเนื้อหาที่อ่าน สามารถล าดับเหตุการณ์ สรุปเรื่องได้ วิเคราะห์ แยกแยะองค์ประกอบของเรื่องที่อ่านได้ 
สามารถน าเรื่องที่อ่านไปเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน และประเมินค่าสิ่งท่ีอ่านอย่างมีเหตุผล โดยวัดจากแบบทดสอบปรนัย 4 
ตัวเลือก มีบทอ่านจ านวน 10 บทความ แต่ละบทอ่านมีข้อค าถาม 4 ข้อ รวมทั้งสิ้น 40 ข้อ ซึ่งแบบทดสอบวัดทักษะการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณมีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ ดังนี ้

2.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
2.2 สร้างแบบทดสอบวัดทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ จ านวน 60 ข้อ 
2.3 น าแบบทดสอบวัดทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณที่สร้างขึ้น  เสนอต่อผู้เ ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน  

เพื่อตรวจสอบค่าความตรงของเนื้อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.6 ขึ้นไป [12] ถือว่ามีความ
สอดคล้องกันในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ซึ่งมีเกณฑ์ ดังนี ้

+1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อสอบข้อนั้นสอดคล้องกับตัวช้ีวัด 
0  หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อสอบนั้นสอดคล้องกับตัวช้ีวัดหรือไม่ 
-1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อสอบข้อนั้นไม่สอดคล้องกับตัวช้ีวัด 
แบบทดสอบวัดทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 – 1 ทุกข้อ 

2.4 ปรับปรุงแก้ไขตามค าเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ แล้วน าแบบทดสอบวัดทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณไปทดลอง
ใช้ (Try Out) กับนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาท่ีได้เรียนในรายวิชา HSTH307 การอ่านคิดพัฒนาชีวิต แล้ว เพื่อหาค่า
ความยากง่าย (p) ค่าความเช่ือมั่น (r) และค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ พบว่า ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.61 – 0.78  
ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.20 – 0.33 และค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.919  

2.5 เลือกแบบทดสอบวัดทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ จ านวน 40 ข้อ ที่มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไปใช้กับ
กลุ่มเป้าหมาย 
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ช้ีแจงรายละเอียดขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะร่วมกับเทคนิคการอ่านแบบ SQ6R  

เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณให้นักศึกษากลุ่มเป้าหมาย 
 2. ด าเนินการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ด้วยแบบทดสอบวัดทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ จ านวน 40 ข้อ ใช้เวลา
ในการทดสอบ 4 ช่ัวโมง แล้วตรวจและบันทึกคะแนนไว้ 

3. ด าเนินการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะร่วมกับเทคนิคการอ่านแบบ SQ6R เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 5 แผน แผนการจัดการเรียนรู้ละ 4 ช่ัวโมง และบันทึกคะแนนจนครบทุกแผน ซึ่งในแต่ละแผนการ
เรียนรู้จะเป็นการพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 

4. ด าเนินการทดสอบหลังเรียน (Post-test) ด้วยแบบทดสอบวัดทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ จ านวน 40 ข้อ  
ใช้เวลาในการทดสอบ 4 ช่ัวโมง แล้วตรวจและบันทึกคะแนนไว้ 

5. น าข้อมูลที่ได้จากการทดลองไปวิเคราะห์ทางสถิติตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะร่วมกับเทคนิคการอ่านแบบ SQ6R เพื่อพัฒนาทักษะ
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
โดยใช้สูตร E1/E2 

2. วิเคราะห์ทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  

โดยหาค่าเฉลี่ย (�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 

ผลการวิจัย 
1. ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะร่วมกับเทคนิคการอ่านแบบ SQ6R  

เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
ผู้วิจัยได้สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะร่วมกับเทคนิคการอ่านแบบ SQ6R เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมี

วิจารณญาณ ส าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ แล้วน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน โดยมีผลการประเมิน

ความเหมาะสมจากผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน คือ อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�= 4.70, S.D. = 0.35) และเมื่อน าไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย  
แล้วมีประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะร่วมกับเทคนิคการอ่านแบบ SQ6R เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ ส าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ดังตารางที ่1 
ตารางที่ 1 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะร่วมกับเทคนิคการอ่านแบบ  SQ6R เพื่อพัฒนา
ทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  

 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยในการท าแบบทดสอบระหว่างเรียน 
ด้วยการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะร่วมกับเทคนิคการอ่านแบบ SQ6R 

ร้อยละของคะแนน 
การท าแบบทดสอบ

หลังเรียน แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4 แผนที่ 5 
เฉลี่ย 82.50 83.75 85.00 84.75 83.50 84.90 

ประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ฐานสมรรถนะร่วมกับเทคนคิการอ่านแบบ SQ6R / ประสิทธิภาพของผลลัพธ์  
= E1/E2 = 83.90/84.90 

 จากตารางที่ 1 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะร่วมกับเทคนิคการอ่านแบบ SQ6R 
เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พบว่า แผนการจัด 
การเรียนรู้ฐานสมรรถนะร่วมกับเทคนิคการอ่านแบบ SQ6R เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนักศึกษา 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีประสิทธิภาพของแผน เท่ากับ 83.90 และมีประสิทธิภาพของผลลัพธ์ เท่ากับ 84.90  
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แสดงว่าแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะร่วมกับเทคนิคการอ่านแบบ SQ6R เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
ส าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีประสิทธิภาพ 83.90/84.90 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80  

2. ผลการพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะร่วมกับเทคนิคการอ่านแบบ 
SQ6R ส าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
ตารางที ่2 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะร่วมกับเทคนิคการอ่าน
แบบ SQ6R 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวนคน คะแนน �̅� S.D. 
ผลการทดสอบก่อนเรียน 28 40 24.00 1.54 
ผลการทดสอบหลังเรียน 28 40 33.96 1.77 

จากตารางที่ 2  แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะร่วมกับ
เทคนิคการอ่านแบบ SQ6R ส าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  พบว่า ทักษะการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะร่วมกับเทคนิคการอ่านแบบ SQ6R สูงกว่าก่อนเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้
ฐานสมรรถนะร่วมกับเทคนิคการอ่านแบบ SQ6R 
 

สรุปผลการวิจัย  
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะร่วมกับเทคนิคการอ่านแบบ SQ6R เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
ส าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีประสิทธิภาพ 83.90/84.90 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 

2. ทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะร่วมกับเทคนิคการอ่านแบบ  SQ6R  
สูงกว่าก่อนเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะร่วมกับเทคนิคการอ่านแบบ SQ6R  

 

อภิปรายผลการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะร่วมกับเทคนิคการ

อ่านแบบ SQ6R ส าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้ 
1. การสร้างและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะร่วมกับเทคนิคการอ่านแบบ SQ6R เพื่อพัฒนา

ทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พบว่า ผลการประเมิน 
ความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านอยู่ในระดับมากท่ีสุด (�̅�= 4.70, S.D. = 0.35) และเมื่อน าไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษา
สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จ านวน 28 คน พบว่า ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้
ฐานสมรรถนะร่วมกับเทคนิคการอ่านแบบ SQ6R เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ E1/E2 เท่ากับ 83.90/84.90 ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์ 80/80 ทั้งนี้ เนื่องจากแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะร่วมกับเทคนิคการอ่านแบบ SQ6R เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นนั้นเป็นการจัดการเรียนรู้ที่น าหลักการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะที่เน้นการปฏิบัติโดยน าเทคนิค
การอ่านแบบ SQ6R มาร่วมปฏิบัติด้วย ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยมีองค์ประกอบของ
แผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะร่วมกับเทคนิคการอ่านแบบ SQ6R คือ 1) สาระส าคัญ 2) จุดประสงค์การเรียนรู้ 3) เนื้อหา 4) 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ฐานสมรรถนะร่วมกับเทคนิคการอ่านแบบ SQ6R 5) สื่อการเรียนรู้ และ 6) การวัดประเมินผล ซึ่งส่งผลให้
นักศึกษาเกิดทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ สอดคล้องกับ [10] ที่ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ด้วยเทคนิค SQ6R เช่นเดียวกับ [13] ที่ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยชุดทักษะการ
อ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค SQ6R เรื่อง Travel Around Sisaket ส าหรับผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ [14] ที่ศึกษาผลการ
พัฒนาทักษะการอ่านจับใจความด้วยแบบฝึกทักษะร่วมกับเทคนิคการอ่าน แบบ SQ6R ส าหรับผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยทั้ง 3 
งานวิจัยพบว่า การสร้างและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้และสูงกว่าเกณฑ์ 
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2. การพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะร่วมกับเทคนิคการอ่านแบบ  SQ6R  
ส าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณก่อน 
การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะรว่มกับเทคนิคการอ่านแบบ SQ6R เท่ากับ 24.00 หลังการจัดการเรียนรูเ้ท่ากับ 33.96 เมื่อน าคะแนน
ทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียนมาเปรียบเทียบกับหลังเรียน พบว่า ทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนด้วยการ
จัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะร่วมกับเทคนิคการอ่านแบบ SQ6R สูงกว่าก่อนเรียน ทั้งนี ้เนื่องจากแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
ร่วมกับเทคนิคการอ่านแบบ SQ6R เป็นการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะที่สอดแทรกด้วยเทคนิคการอ่านแบบ SQ6R เพื่อพัฒนา
ทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยก าหนดเป็นวัตถุประสงค์การเรียนรู้เสริมลงไปในกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้  และเป็น
รูปแบบการจัดการเรียนรู้อีกรูปแบบหน่ึงที่เน้นให้ผู้เรียนมีบทบาทส าคัญในการเรียนรู้ เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง
อย่างเป็นขั้นตอน อีกทั้งผู้เรียนยังได้น าองค์ความรู้มาแลกเปลี่ยนกับเพื่อน ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญและเข้าใจสาระส าคัญ
ของบทอ่านมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เทคนิคการอ่านแบบ SQ6R ยังเป็นเทคนิคการอ่านที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาเกิดทักษะการอ่าน  
โดยนักศึกษาจะเริ่มอ่านไปทีละขั้นตอนอย่างเป็นระบบจนบรรลุเป้าหมาย เริ่มจากขั้นส ารวจ (Survey) ที่ช่วยให้เห็นภาพรวมของสิ่งที่
อ่าน ขั้นตั้งค าถาม (Question) ที่ช่วยให้ได้ฝึกคิดตั้งค าถามในสิ่งที่ตนสนใจใคร่รู้ อีกทั้งยังช่วยก าหนดแนวทางและเป้าหมายในการ
อ่านต่อไป ขั้นอ่าน (Read) ที่ช่วยฝึกให้นักศึกษาอ่านสิ่งต่าง ๆ อย่างละเอียดรอบคอบพร้อมหาค าตอบของค าถามที่ตั้งไว้ ขั้นบันทึก 
(Record) ที่ช่วยฝึกให้นักศึกษาได้วิเคราะห์ แยกแยะสิ่งต่าง ๆ ที่ได้อ่านแล้วเลือกข้อมูลที่ส าคัญและบันทึกค าตอบที่ได้จากการอ่าน 
ขั้นจดจ า (Recite) ที่ช่วยให้นักศึกษาจดจ าสิ่งที่อ่านได้ ขั้นทบทวน (Review) ที่ช่วยให้นักศึกษาได้ทบทวนสิ่งท่ีอ่านให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น 
ขั้นสะท้อน (Reflect) ที่ช่วยฝึกนักศึกษาให้สามารถขยายความจากสิ่งที่อ่านได้ และขั้นสร้างใหม่ (Reshape) ที่ช่วยฝึกให้นักศึกษา
สามารถน าสิ่งที่อ่านไปสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบของตนเองได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ [7] ที่ศึกษาการพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณด้วยวิธี SQ4R พบว่า นักศึกษามีผลคะแนนการทดสอบทักษะการอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ
หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธี SQ4R สูงกว่าคะแนนการทดสอบทักษะการอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณก่อนการจัดการเรียนรู้
ด้วยวิธ ีSQ4R อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 และ [15] ที่ศึกษาการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธี SQ6R ร่วมกับเทคนิค KWL ที่มีต่อ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความเข้าใจในการอ่าน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 เช่นเดียวกับ [11] ที่ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยและความสามารถด้าน
การอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ6R ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ .01 และ [14] ที่แสดงให้เห็นว่า เทคนิคการอ่านแบบ SQ6R ส่งผลให้ทักษะการอ่านของผู้เรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติที ่.05 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช ้

1.1 ครูผู้สอนควรศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะร่วมกับเทคนิคการอ่านแบบ SQ6R ให้เข้าใจเพื่อที่จะ
สามารถอธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถให้ความช่วยเหลือในกรณีที่ผู้เรียนเกิดความสงสัยหรือไม่เข้าใจในข้ันตอนต่าง ๆ 

1.2 การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะร่วมกับเทคนิคการอ่านแบบ SQ6R สามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาหรือสอดแทรก
เนื้อหาท่ีมีความสอดคล้องกับสภาพสังคมหรือสภาพท้องถิ่นเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณมากยิ่งข้ึน 

1.3 การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะร่วมกับเทคนิคการอ่านแบบ SQ6R ควรมีการประเมินผลทักษะการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณควบคู่กับการเรียนในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารญาณมากยิ่งข้ึน 

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
2.1 ควรศึกษาการพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารญาณด้วยการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะร่วมกับเทคนิคการอ่าน

แบบ SQ6R ในระดับชั้นอืน่ ๆ 
2.2 ควรน าการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะร่วมกับเทคนิคการอ่านแบบ SQ6R ไปบูรณาการกับสื่อนวัตกรรมเกี่ยวกับ

อิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารญาณให้เกิดประสิทธิภาพทางการเรียนมากขึ้น 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ 2) พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
ศูนย์การเรียนรู้ฯ 3) ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ การวิจัยเป็นแบบผสมผสาน (Mixed Methods) 
เก็บข้อมูลท้ังเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ โรงเรียนท่ีเป็นศูนย์การเรียนรู้ในจังหวัดชุมพร จ านวน 5 
โรงเรียน โดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม  และแบบสัมภาษณ์ สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 2) รูปแบบประกอบด้วย  
(1) หลักการ (2) วัตถุประสงค์ (3) ระบบงานและกลไก และ (4) เงื่อนไขการน ารูปแบบไปใช้ และ 3) รูปแบบการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ 
มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
  

ค าส าคัญ : ศูนย์การเรียนรู้ การบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

Abstract  
The objectives of this research were: 1) to study the current state of learning centre management according to 

the philosophy of sufficiency economy in education. 2) to develop a model of learning centre management according to 
the philosophy of sufficiency economy in education, and 3) to examine the appropriateness of the learning centre 
management model according to the sufficiency economy philosophy in education. The sampling method was purposive 
sampling, which consisted of 5 learning centre management model schools. The research methodology was a mixed 
methods in which data was collected using both quantitative and qualitative methods. The research tool was a 
questionnaire, and an interview form. The mean, standard deviation, and content analysis were used to analyze the data. 

Research finding indicated that: 1) overall, the management of the current state of the learning centre 
management according to the philosophy of sufficiency economy in education was found to be at the highest level.  
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2) the development of a learning centre management model based on the philosophy of sufficiency economics in education 
provided the following findings: (1) principles; (2) objectives; (3) work systems and mechanisms; and (4) model implementation 
conditions, and 3) the findings of the study of the learning centre management model's appropriateness in light of the 
sufficiency economy philosophy in education indicated that the overall model's suitability was at a high level. 

 

Keywords : Learning Centre, Learning Centre Management Model, Philosophy of Sufficiency Economy 
 
 

บทน า   
  “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่น าทางในการพัฒนาและการบริหารประเทศควบคู่ไปกับกระบวนทัศน์การ
พัฒนาแบบบูรณาการ โดยเป็นองค์รวมที่มี “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” มีการพัฒนาที่สมดุลทั้งในด้านของคน ด้านสังคม  
ด้านเศรษฐกิจและด้านสิ่งแวดล้อมโดยมีการเตรียม “ระบบภูมิคุ้มกันที่ดี” ด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของทุนที่มีอยู่ในประเทศ
และรวมไปถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีความพร้อมในการรับผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนและมุ่งสู่การพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง  มั่นคั่ง และยั่งยืนต่อไป ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 ได้มีการน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจสู่การจัดการศึกษาภายในประเทศ โดยที่มีการบรรจุก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 
2551 และยังมีการก าหนดออกมาเป็นนโยบายที่ต้องให้สถานศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศ จ านวน 31,508 แห่ง ต้องมีการบริหารจัด
การศึกษาและต้องมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการปลูกฝังอบรมบ่มเพาะสร้างอุปนิสัยที่อยู่อย่างพอเพียงให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน และ
ได้ก าหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558-2560 มีเป้าหมายที่ชัดเจนคือให้สถานศึกษาทั่วไปต้องผ่านการ
ประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงครบทุกโรงเรียนและให้มี “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” 
เพื่อท าหน้าที่เป็นแกนน าขยายผล ทั้งในรูปแบบของการเป็นสถานที่ศึกษาดูงาน เป็นวิทยากรและการเป็นพี่เลี้ยงให้ค าแนะน าให้กับ
โรงเรียนอื่นๆ ต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ [1] 
 กระทรวงศึกษาธิการได้มีการก าหนดเป้าหมายหลักของการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษา คือการปลูกฝังให้เด็กนักเรียนและเยาวชนรู้จัก เข้าใจ และแบ่งปันมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม 
ค่านิยม เอกลักษณ์ความเป็นไทย ซึ่งการจัดการศึกษาจะต้องด าเนินการประกอบด้วย 2 ส่วน คือการบริหารสถานศึกษา ได้แก่  
การก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ  แผนการปฏิบัติการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงาน
งบประมาณ กลุ่มบริหารงานทั่วไป และยังรวมไปถึงงานที่เกี่ยวข้องกับสัมพันธ์ชุมชน ในส่วนการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยการ
สอดแทรกสาระหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยการจัดออกแบบหน่วยการเรียน 
ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในสถานศึกษา [2] 
 ศูนย์การเรียนรู้ฯ เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ที่จัดแสดงการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการจัดการด้าน
ต่างๆ ขององค์กรนั้นๆ โดยใช้หลักของความพอประมาณ หลักของการมีเหตุผล หลักของการสร้างระบบภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หลักของการ
มีความรู้ในด้านท่ีท า โดยต้องมีคุณธรรมเป็นพ้ืนฐานของความคิด และการกระท า ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ทุก
ด้าน ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐหรือเอกชน และทุกด้านของการพัฒนา เพื่อให้สังคมส่วนรวมอยู่กันอย่างสันติสุข และความเจริญก้าวหน้าไป
พร้อมกับความสมดุลและความยั่งยืน  สถานศึกษาพอเพียงที่มีศักยภาพเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตอยู่อย่างพอเพียงและจัด
การศึกษาที่ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จนสามารถเป็นต้นแบบหรือแบบอย่างให้กับสถานศึกษาพอเพียงอ่ืนๆ รวมถึงชุมชน
และสังคมในวงกว้างได้ การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศปรากฏภาพความส าเร็จเด่นชัดของสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรของ
สถานศึกษา และผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และปฏิบัติตนให้
ด าเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ[3] 
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 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ได้มีการวางแนวทางในการพัฒนาให้สถานศึกษาในสังกัดมี
การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษา และกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ให้นักเรียนเกิดอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง ที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของแต่ละสถานศึกษาให้ครบทุกสถานศึกษาในสังกัด 
โดยมีการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโดยคอบคลุมงาน 4 องค์ประกอบส าคัญอันได้แก่ 1.ผู้บริหารสถานศึกษาแกน  
2.ครูแกนน า 3.นักเรียนแกนน า และ 4.ชุมชน ซึ่งมีการเรียกสถานศึกษาท่ีตอบสนองตามนโยบายว่า “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” ตั้งแต่ในปีการศึกษา พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา ปัจจุบันส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
สุราษฎร์ธาน ีชุมพร มีสถานศึกษาท่ีผ่านการเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ จ านวน 18 แห่ง ตั้งแต ่ปีการศึกษา 2562 -2565 มีตั้งเป้าหมายให้
สถานศึกษาพอเพียงในสังกัดต้องผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ ครบทุกแห่ง[4] โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดชุมพร สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร ได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนใน
สถานศึกษาจนได้เป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ ที่สอดคล้องกับแนวทางของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
เพื่อเป็นแบบอย่างและการพัฒนาในระดับท่ีสูงขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ฯ สู่ความยั่งยืน เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ
นักเรียน ชุมชนและผู้ที่มีความสนใจเรียนรู้ในศูนย์การเรียนรู้ฯ โดยมีการจัดนิทรรศการในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาและการมีส่วนร่วมของชุมชน ส่งผลท าให้นักเรียนเกิดอุปนิสัย
อยู่อย่างพอเพียง  แต่การด าเนินการยังไม่มีรูปแบบการบริหารที่มีความชัดเจน ท าให้ในส่วนของกระบวนการขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืน
ไม่มีแนวทางในการพัฒนาว่าจะสามารถด าเนินการบริหารจัดการศูนย์การเรียนฯ อย่างไรให้ประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
ได้ และจะสามารถด าเนินการอย่างไรจึงจะเกิดความเหมาะสม และสามารถป็นแหล่งเรียนรู้ให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน รวมไปถึง
เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับคนในชุมชน จากมูลเหตุที่กล่าวมานั้น ผู้วิจัยจึงได้พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ ศูนย์การเรียนรู้ฯ   
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดชุมพร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  เพื่อให้สถานศึกษาที่
เป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ  ได้น ารูปแบบการบริหารจัดการไปใช้ในการบริหารสถานศึกษาที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ  เพื่อส่งเสริมศูนย์การ
เรียนรู้ฯ ได้มีการพัฒนาให้มีความเข้มแข็งและมีความยั่งยืน ที่สามารถคงสภาพความเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ  ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดชุมพร  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 
 2. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดชุมพร  สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 
 3. เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดชุมพร  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ซึ่ งเก็บรวบรวมโดยศึกษาข้อมูลจากเอกสารและการใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) การวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) และโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามล าดับขั้นตอน 
 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ 
 1. การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ศึกษาสภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรูฯ้ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
ชุมพร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารแกนน า ครูแกนน า และครู
ประจ าฐานการเรียนรู้ฯ จ านวน 87 คน โดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามทั้งฉบับได้ค่าความ
เช่ือมั่น เท่ากับ 0.99 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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 2. การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ศึกษาสภาพการด าเนินงานศูนย์การเรียนรู้ฯ จากสถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่ดี ในการบริหาร
จัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดชุมพร สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 
จ านวน 1 โรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้มูลจ านวน 3 ท่าน โดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ได้แก่ ผู้บริหารแกนน า 
จ านวน 1 ท่าน ครูแกนน า จ านวน 1 ท่าน  และครูประจ าฐานการเรียนรู้ฯ จ านวน 1 ท่าน  เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์กึ่ง
โครงสร้างโดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา น าเสนอเป็นประเด็นส าคัญของเนื้อหาในรูปของความเรียง 
 ขั้นตอนที่ 2 พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดชุมพร สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 
 1. พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โดยน าข้อมูลจาก
การศึกษาสภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดชุมพร สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร มาเป็นข้อมูลในการพัฒนารูปแบบ 
 2. น ารูปแบบให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่านเพื่อท าการประเมินหาค่าดัชนีความเที่ยงตรงเชิงของเนื้อหา การวิเคราะห์ข้อมูล
และสถิติที่ใช้ คือ ค่าดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ค่าเฉลี่ย  
 3. น าข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 
 ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
ชุมพร สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
 1. ผู้วิจัยด าเนินการสร้างแบบประเมินการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ  ของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดชุมพร  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
 2. ผู้วิจัยด าเนินการน าแบบประเมินการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ  ของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดชุมพร  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร เสนอผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 
ท่านเพื่อท าการประเมินหาค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา  
 3. ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารแกนน า ครูแกนน า และครูประจ าฐานการเรียนรู้
ฯ จ านวน 50 คน โดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามทั้งฉบับมีค่าความเชื่อมั่น 0.86 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการวิเคาระห์โดยการใช้แบบทดสอบความเช่ือมั่น ผู้วิจัยน าตรวจสอบความเหมาะสม
ของรูปแบบการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ ที่สร้างขึ้นไปทดสอบกับโรงเรียนที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 30 คน เพื่อตรวจสอบว่าสามารถสื่อความหมายตรงตามความเหมาะสมหรือไม่  
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ ของโรงเรียนมัธยมในจังหวัดชุมพร สังกัดส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 
ตารางที ่1 การศึกษาสภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ 

สภาพปัจจบุันของการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ 
ค่าสถิติ 

ระดับ 
(�̅�) (S.D.) 

1. ด้านการเตรียมความพร้อมในแนวคิดหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 4.54 0.53 มากที่สุด 
2. ด้านการวางแผนการบริหารงบประมาณ 4.45 0.55 มาก 
3. ด้านการจัดแหล่งเรียนรู้/ฐานการเรียนรู้ 4.46 0.55 มาก 
4. ด้านการจัดการเรียนรู้ 4.50 0.54 มาก 
5. ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน 4.52 0.53 มากที่สุด 
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ตารางที ่1 (ต่อ) 

สภาพปัจจบุันของการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ 
ค่าสถิติ 

ระดับ 
(�̅�) (S.D.) 

6. ด้านการสร้างอัตลักษณ์ของศูนย์การเรียนรู้ 4.55 0.56 มากที่สุด 
7. ด้านการสร้างเครือข่ายขยายผล 4.54 0.54 มากที่สุด 
8. ด้านการก ากับตดิตาม ตรวจสอบ 4.50 0.62 มาก 

โดยรวม 4.51 0.55 มากที่สุด 

 จากตารางที ่1 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดชุมพร 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร มีสภาพการบริหารจัดการโดยรวมในระดับมากที่สุด เมื่อ
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด พบว่า มากที่สุด คือ ด้านการสร้างอัตลักษณ์ของศูนย์การเรียนรู้ฯ ถัดมา คือ ด้านการ
สร้างเครือข่ายขยายผล ส่วนด้านท่ีมีสภาพปัจจุบันของบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดชุมพร สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ที่น้อยท่ีสุด คือ ด้านการวางแผนการบริหารงบประมาณ  
 2. ผลการศึกษาสภาพการด าเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ฯ ของโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง พบว่า โรงเรียนมีการเตรียม
ความพร้อมของการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการจัดอบรมให้ความรู้กับครูในการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่ช้ันเรียน ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความต้องการของ
ชุมชน บริหารจัดการตามโครงสร้างบริหารงาน 4 ฝ่าย จัดสรรงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์การจัดการเรียนรู้ผ่านโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี วางแผนการเบิกจ่ายอย่างเป็นระบบ จัดแหล่งเรียนรู้และฐานการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน ชุมชน จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่มสาระ พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่
เกี่ยวข้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาผู้เรียนที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  ส่งเสริมและพัฒนาอัตลักษณ์ของโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยความร่วมมือของผู้บริหาร คณะครู 
นักเรียนและชุมชน ในการขับเคลื่อนอัตลักษณ์ของโรงเรียนสู่อัตลักษณ์ของศูนย์การเรียนรู้  ด าเนินการเสวนาบทบาทของศูนย์การ
เรียนรู้ฯ สร้างเครือข่ายขยายผลโดยใช้โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการเป็นฐานตลอดจนเป็นท่ีศึกษาดูงานและเป็นพ่ีเลี้ยงให้กับโรงเรียนที่
จะรับการประเมิน ก ากับติดตามการด าเนินงานของฐานการจัดการเรียนรู้โดยตั้งคณะกรรมการก ากับ ติดตามและมีการนิเทศการ
จัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระ 
 3. ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดชุมพร สังกัดส านักงานเขต
พืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

 
รูปที ่1 รูปแบบการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรูต้ามหลักปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาส่ความเขม้แข็งและยั่งยืน 
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ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดชุมพร สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร และผู้ทรงคุณวุฒิประเมินความสอดคล้องของรูปแบบจ านวน 5 ท่าน ได้ผลสรุปดังนี้ 
รูปแบบการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดชุมพร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี ชุมพร ประกอบด้วย 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) ระบบงานและกลไก ได้แก่  ด้านการเตรียมความพร้อมในหลัก
แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณ  ด้านการจัดแหล่งเรียนรู้/ฐานการเรียนรู้ 
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน ด้านการสร้างอัตลักษณ์ของศูนย์การเรียนรู้  ด้านการสร้าง
เครือข่ายขยายผล  ด้านการก ากับติดตาม ตรวจสอบ และ 4) เงื่อนไขการน ารูปแบบไปใช้  

4. ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ  ของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน 
จังหวัดชุมพร สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
ตารางที่ 2 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรูฯ้ 

รูปแบบการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ 
ค่าสถิติ 

ระดับ 
(�̅�) (S.D.) 

1. ด้านความเป็นประโยชน์ 4.42 0.53 มาก 
2. ด้านความเป็นไปได้ 4.32 0.63 มาก 
3. ด้านความเหมาะสม 4.36 0.64 มาก 
4. ด้านความถูกต้อง 4.42 0.65 มาก 

รวม 4.38 0.58 มาก 

พบว่าความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากที่สุด พบว่า ด้านความเป็นประโยชน์และด้านความถูกต้อง มีค่าเฉลี่ยสูงสุดรองลงมา คือ ด้านความ
เหมาะสม ส่วนด้านความเป็นไปได้ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
 

การอภิปรายผล 
 จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ  ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดชุมพร  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ดังนี ้
 1. สภาพปัจจุบันของศูนย์การเรียนรู้ฯ ของโรงเรียนมัธยมในจังหวัดชุมพร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
สุราษฎร์ธาน ีชุมพรโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า สถานศึกษาท่ีเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
จังหวัดชุมพร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร มีความตระหนักและเห็นความส าคัญของศูนย์การ
เรียนรู้ฯ  ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ฯ สู่ความยั่งยืนซึ่งมีวิธีการปฏิบัติอย่างเด่นชัดมากที่สุดคือการ
สร้างอัตลักษณ์ของศูนย์การเรียนรู้ฯ ให้มีอัตลักษณ์ประจ าของศูนย์การเรียนรู้ฯ โดยมีรายละเอียดการปฏิบัติที่แตกต่างกันตามบริบท
ของสถานศึกษาน้ัน ทั้งนี้การเตรียมความพร้อมในแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการปฏิบัติในศูนย์การเรียนรู้ฯ ต่ าที่สุด 
อาจเป็นเพราะว่าสถานศึกษาที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดชุมพร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร นั้นยังขาดการดึงชุมชน  เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย การบริหารจัดการ การด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ของศูนย์การเรียนรู้ฯ สอดคล้องกับรายงานการวิจัยของณัฐพร เอี่ยมหรุ่น [5] พบว่า การบริหารสถานศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 8 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุดเรียงค่า
มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อยพบว่า ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านพัฒนา
บุคลากรของสถานศึกษา ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและด้านผลลัพธ์ิภาพความส าเร็จและยังสอดคล้องกับรายงานการวิจัยของ
เทวฤทธิ์ พลเยี่ยม[6] พบว่า สภาพการณ์และสภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อ
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พิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทั้ง 7 ด้าน เรียงตามล าดับคะแนนเฉลี่ยมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านการจัดองค์กร ด้านการรายงาน 
ด้านอ านวยการ ด้านการวางแผน ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านประสานงานและด้านงบประมาณ ตามล าดับ ซึ่งแตกต่างกับงานวิจัย
ของพันธ์ศักดิ์ แสนพรมมา[7] พบว่า สภาพการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในจังหวัดพะเยาของประชาชนที่อาศัยในพื้นที่
ใกล้เคียงศูนย์เรียนรู้ชุมชนในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
 2. ผลการศึกษาสภาพการด าเนินงานศูนย์การเรียนรู้ฯ ที่มีการปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดชุมพรสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร โดยการสัมภาษณเ์ชิงลึก สรุปได้ว่า โรงเรียนมีการเตรยีมความพร้อมของ
การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการจัดอบรมให้ความรู้กับครูในการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจสู่ช้ันเรียน  
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความต้องการของชุมชน บริหารจัดการ
ตามโครงสร้างบริหารงาน 4 ฝ่าย จัดสรรงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์การจัดการเรียนรู้ผ่านโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี วางแผนการเบิกจ่ายอย่างเป็นระบบ จัดแหล่งเรียนรู้และฐานการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
ชุมชน จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่มสาระ พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาผู้เรียนที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริม
และพัฒนาอัตลักษณ์ของโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยความร่วมมือของผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและชุมชน 
ในการขับเคลื่อนอัตลักษณ์ของโรงเรียนสู่อัตลักษณ์ของศูนย์การเรียนรู้ ด าเนินการเสวนาบทบาทของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างเครือข่ายขยายผลโดยใช้โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการเป็นฐานตลอดจนเป็นที่ศึกษาดูงานและเป็นพี่เลี้ยง
ให้กับโรงเรียนท่ีจะรับการประเมิน ก ากับติดตามการด าเนินงานของฐานการจัดการเรียนรู้ โดยตั้งคณะกรรมการก ากับ ติดตามและมี
การนิเทศการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระสอดคล้องกับงานวิจัยของจรรยา ทีปาลา[8] พบว่าแนวทางการบริหารสถานศึกษา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีดังนี้ 1) ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาควรจัดการประชุมวางแผนในแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีและน านโยบายสู่การปฏิบัติจริง 2) ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมที่บูรณาการผ่านสื่อโซเซียลมีเดีย 3) ด้านการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนควรมีการนิเทศ ก ากับ ติดตามและปรับปรุงผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และ 4) ด้านการพัฒนาบุคลากร
ของสถานศึกษา ควรมีการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยน ส่งเสริมให้เป็นวิทยากรและเผยแพร่ผลงานของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ วรนุช ปานคุ้ม[9] พบว่า แนวทางที่การพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษาของโรงเรียนที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 10 ประเด็น คือ 1) การให้การ
สนับสนุนการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหาร 2) การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของคณะครูในสถานศึกษา 3) การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน 4) การมีส่วน
ร่วมสนับสนุนการด าเนินการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน  
5) การมีอาคารสถานท่ี และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการท ากิจกรรมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 6) กิจกรรมเด่นและวิธีด าเนินการที่ดี 
7) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง  8) การขยายผลการขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนหรือสถาบันอื่น 9) การบริหารจัดการศึกษาดูงานให้มีประสิทธิภาพ 10) บทบาทของหน่วยงาน
ภายนอกต่อการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอัจฉริยะ  วงษ์ค าซาว[10] 
พบว่า มีองค์ประกอบ 6 ด้าน คือ 1) ด้านการตัดสินใจร่วมกัน 2) ด้านการจัดโครงสร้างและบทบาทหน้าท่ี 3) ด้านการจัดสถานท่ีและ
อุปกรณ์ 4) ด้านการสร้างกฏกติกา 5) ด้านการสื่อสาระหว่างผู้น าสมาชิกกับองค์กรชุมชน และ 6) ด้านการตรวจสอบ 
 3. ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดชุมพร สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร รูปแบบการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบส าคัญดังนี้ 
1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) ระบบงานและกลไก ได้แก่  ด้านการเตรียมความพร้อมในหลักแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ด้านการวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณ  ด้านการจัดแหล่งเรียนรู้/ฐานการเรียนรู้ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน ด้านการสร้างอัตลักษณ์ของศูนย์การเรียนรู้  ด้านการสร้างเครือข่ายขยายผล  ด้านการก ากับ
ติดตาม ตรวจสอบ สอดคล้องกับกัณยกร อัครรัตนากร[11] พบว่าการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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รูปแบบการบริหารเครือข่ายการเรียนรู้ ซึ่งมีองค์ประกอบ คือ 1 ด้านการเตรียมความพร้อมในหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 2.ด้าน
การจัดแหล่งเรียนรู้/ฐานการเรียนรู้ 3.ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4.ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน 5. ด้านการสร้างอัต
ลักษณ์ของศูนย์การเรียนรู้ และ 6.ด้านการสร้างเครือข่ายขยายผล และ 4) เง่ือนไขการน ารูปแบบไปใช้ นอกจากนี้คู่มือได้มีการ
ก าหนดบทบาทของผู้บริหาร ครูแกนน า นักเรียนแกนน า ชุมชนและเขตพื้นที่ผู้น าไปใช้ การด าเนินการใช้คู่มือรูปแบบ ประกอบด้วย 
กระบวนการวิธีการด าเนินการและกรณีศึกษา สอดคล้องกับพัฒนา พรหมณี [12] พบว่า องค์ประกอบของรูปแบบไว้ว่าควรมี
องค์ประกอบหลัก คือ 1) วัตถุประสงค์รูปแบบ 2) ทฤษฎีพื้นฐานและหลักการของรูปแบบ 3) ระบบและกลไกของรูปแบบ 4) วิธีการ
ด าเนินงานของรูปแบบ 5) แนวทางการประเมินผลการด าเนินงานของรูปแบบ 6) ค าอธิบายประกอบรูปแบบ 7) การระบุเง่ือนไขการ
น ารูปแบบไปใช้ 8) การจัดท าคู่มือการใช้รูปแบบ สอดคล้องกับสิริรัชต์ แก้วงาม [13] พบว่า องค์ประกอบของรูปแบบไว้ว่า 
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบส าคัญได้แก่ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) ระบบงานกลไก 4) เง่ือนการน ารูปแบบไปใช้และยัง
สอดคล้องกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด[14] พบว่า ได้สรุปองค์ประกอบของรูปแบบไว้ว่า ควรมีองค์ประกอบหลักคือ 1) 
หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) ระบบงานกลไก 4) แนวทางการประเมิน และ 5) เงื่อนไขการน ารูปแบบไปใช้ 

4. ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ  ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
ชุมพร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร พบว่าการตรวจสอบความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  
ที่เป็นเช่นนั้นอาจเนื่องจากในการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ  มีกระบวนการด าเนินการตามขั้นตอนโดย
การศึกษาค้นคว้าจากทฤษฎี แนวคิดเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มาวิเคราะห์ร่วมกันกับการศึกษาสภาพปัจจุบันและแนวทางการ
บริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ  เสนอผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ ง เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ  
เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงรูปแบบจึงส่งผลให้ความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ  ของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดชุมพร สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธาน ีชุมพรอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัย
ของสายเพ็ญ บุญทองแก้ว[15] พบว่า การตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของยศสราวดี กรึงไกร[16] พบว่า ความเหมาะสมของรูปแบบทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของสุริยา 
จันทิมา[17] พบว่า ผลการศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1.1 จากข้อค้นพบในงานวิจัยท่ีพบว่าการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศกึษา
นั้นมุ่งเน้นการพัฒนานักเรียนให้มีอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชน และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในศูนย์
การเรียนรู้ฯ จึงเสนอแนะให้โรงเรียน  

1.1.1 ควรศึกษาบริบทของพื้นที่ สภาพความพร้อมของศูนย์การเรียนรู้ฯ ก่อนน ารูปแบบไปใช้ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ
อย่างแท้จริง 

1.1.2 โรงเรียนควรส่งเสริมให้เครือข่ายได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ 
1.2 ข้อเสนอแนะส าหรับระดับนโยบาย 

1.2.1 ควรก าหนดนโยบายศูนย์การเรียนรู้ฯ เน้นรูปแบบการบริหารจัดการที่หลากหลายให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
1.2.2 ควรปรับเพิ่มรายละเอียดและสร้างองค์ความรู้ของรูปแบบการบริหารจดัการศูนย์การเรียนรู้ฯ ใหต้อบสนอง

ความต้องการของครู นักเรียนและชุมชน 
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

2.1 ควรศึกษารปูแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเครือข่ายศูนย์การเรยีนรู้ฯ เพื่อมุ่งสู่ประสิทธิผลในสถานศึกษา 
2.2 ควรศึกษารปูแบบการบริหารศูนย์การเรียนรูฯ้ ของส านักงานเขตพื้นท่ีสู่ความยั่งยืน 
2.3 ควรศึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพลในการสร้างอัตลักษณ์ของศูนย์การเรยีนรู้ฯ 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล คุณลักษณะของผู้ประกอบการ  ความสามารถทางการแข่งขัน
และผลการด าเนินงาน 2) อิทธิพลของกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลท่ีส่งผลต่อความสามารถทางการแข่งขันและผลการด าเนินงาน 3) อิทธิพลของ
คุณลักษณะของผู้ประกอบการท่ีส่งผลต่อความสามารถทางการแข่งขันและผลการด าเนินงาน และ 4) ความสามารถทางการแข่งขันท่ีส่งผลต่อ
ผลการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดเพชรบุรี  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
เพชรบุรี จ านวน 190 คน เลือกวิธีการสุ่มแบบตามความสะดวก โดยใช้เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นท้ังฉบับเท่ากับ 0.81 
สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่าย 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล คุณลักษณะของผู้ประกอบการ  ความสามารถทางการแข่งขันและผลการด าเนินงานมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  2) อิทธิพลของกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลมีอิทธิพลทางบวกต่อความสามารถทางการแข่งขัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01  และมีอิทธิพลทางบวกต่อผลการด าเนินงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  3) อิทธิพลของคุณลักษณะของผู้ประกอบการมีอิทธิพล
ทางบวกต่อความสามารถทางการแข่งขันและมีอิทธิพลทางบวกต่อผลการด าเนินงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 4) อิทธิพลของ
ความสามารถทางการแข่งขันมีอิทธิพลทางบวกต่อผลการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดเพชรบุรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
  

ค าส าคัญ : กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล คุณลักษณะของผู้ประกอบการ  ความสามารถทางการแข่งขัน 
 

Abstract  
The purposes of this research were to study: 1) digital marketing strategies, entrepreneurial characteristics, 

competitiveness, and performance, 2) the influence of digital marketing strategies on competitiveness and performance, 
3) the influence of entrepreneurial characteristics on competitiveness and performance, and 4) the influence of 
competitiveness on the performance of community enterprises in Phetchaburi Province. This study used a convenience 
sample of 190 community enterprise entrepreneurs in Phetchaburi Province. The data was collected with a questionnaire 
with a reliability of 0.81. The data was analyzed with statistics for frequency, percentage, mean, standard deviation, and 
simple regression analysis. 
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The research results were as follows: 1) digital marketing strategies, entrepreneurial characteristics, marketing 
strategies, entrepreneurial characteristics, competitiveness, and performance had a high level of average, 2) the influence 
of digital marketing strategies had a positive influence on the competitiveness, at the .01 level of significance and had a 
positive influence on performance, at the .05 level of significance. 3) the influence of entrepreneurial characteristics had 
a positive influence on the competitiveness and had a positive influence on performance, at the .01 level of significance, 
and 4) the influence of competitiveness had a positive influence on the performance of community enterprises in 
Phetchaburi Province at the .01 level of significance. 

 

Keywords : Digital Marketing Strategies, Entrepreneurial Characteristics, the Competitiveness 
 
 

บทน า   
  การด าเนินเศรษฐกิจชุมชนซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงและโดยที่เศรษฐกิจชุมชนในปัจจุบัน จ านวน
หนึ่งยังอยู่ในระดับที่ไม่พร้อมจะเข้ามาแข่งขันทางการค้าทั้งในระดับภายในประเทศและระหว่างประเทศ  หน่วยงานภาครัฐและ
องค์การสนับสนุนภาคเอกชนมีการผลักดันให้มีการส่งเสริม ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น การสร้างรายได้ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
การพัฒนาความสามารถในการจัดการและการพัฒนารูปแบบของวิสาหกิจชุมชนอันจะยังผลให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองได้และพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งพร้อมส าหรับการแข่งขันทางการค้าในอนาคตไม่ว่าในระดับใดรวมไปถึงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้
ก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบกิจการขนาดย่อมและขนาดกลางต่อไป [1] 

วิสาหกิจชุมชนเป็นกิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการหรือการอื่น ๆ ที่ด าเนินการโดยคณะบุคคลที่มี
ความผูกพันกัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการมีชุมชนเป็นเจ้าของ มีการด าเนินการที่มิได้มุ่งแสวงหาก าไรแต่จะเป็น
การสร้างรายได้แก่ชุมชน เป็นการน าแนวทางเศรษฐกิจชุมขนหรือแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบที่มี
ความหลากหลายของกิจกรรมเป็นกระบวนการสร้างสรรค์ทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน โดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือทุนของ
ชุมชนที่ไม่ได้หมายถึงเพียงแต่เงินแต่รวมถึงทรัพยากร ผลผลิต ความรู้ ภูมิปัญญา ทุนทางวัฒนธรรมและทุนทางสังคมที่มีอยู่ในชุมชน
อย่างรู้คุณค่าเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหว่างชุมชน ซึ่งเกิดขึ้นจากการเรียนรู้เป็นกิจกรรมที่ไม่ซับซ้อน กระท า
เพื่อทดแทนการซื้อจากตลาดท าให้ชุมชนลดค่าใช้จ่ายส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศเข้มแข็งขึ้น  สามารถสร้างรากฐานของ
ประเทศกล่าวคือหากชุมชนในประเทศเข้มแข็งก็จะท าให้ประเทศมีความมั่นคงตามไปด้วย  นอกจากนี้วิสาหกิจชุมชนจะเน้นในเรื่อง
ของวิธีคิดและกระบวนการเรียนรู้มากที่สุด ปัญหาที่ผ่านมาของชุมชนนั้นเป็นปัญหาวิธีคิดมากกว่าวิธีท า ชุมชนสามารถผลิตได้
มากมายแต่ขายไม่ออก ขาดทุน หาตลาดไม่ได้เพราะเริ่มต้นจากวิธีท า จากสูตรส าเร็จ จากการเลียนแบบ การท าวิสาหกิจชุมชนนั้นจึง
ควรเริ่มต้นจัดท าเพื่อให้พอกินพอใช้ก่อนแล้วค่อยพัฒนาไปสู่การจัดการเชิงธุรกิจเมื่อพอเพียงและพึ่งตนเองได้ก็สามารถผลิตให้เหลือ
เผื่อตลาดได้และการคิดจะน าผลผลิตออกสู่ตลาดนั้นต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ท้องถิ่นที่มาจากการรู้จักใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพหรือทรัพยากรในท้องถิ่นบวกกับความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีสมัยใหมท่ี่เหมาะสม โดยควรเริม่จากเลก็ไป
หาใหญ่เพื่อท่ีจะสร้างรากฐานเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งก่อนท ากินท าใช้ก่อนท าทดแทนสิ่งที่จะต้องซื้อให้ได้มากท่ีสุด หากต้องการที่
จะน ามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดก็ควรเรียนรู้การจัดการและกลไกทางการตลาดให้ดี  ไม่หวังพึ่งพาตลาดเป็นหลักแต่ควร
พึ่งตนเองและพึ่งพากันเองให้ได้มากที่สุด ปัจจุบันกลยุทธ์การตลาดเป็นเรื่องที่ส าคัญมากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้องเรียนรู้โดยเฉพาะ  
กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลที่เป็นเครื่องมือสื่อดิจิทัลและโซเชียลทุกชนิดที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าได้  โดยจะต้อง
ด าเนินการส่งเสริมสินค้าหรือบริการผ่านทางสื่อดิจิทัลและสามารถสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้บริโภคเพื่อเพิ่มยอดขายโดยใช้กลยุทธ์   
ต่าง ๆ ทางสื่อดิจิทัลไม่ว่าการตลาดบนเว็บไซต์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือสังคมออนไลน์ ซึ่งก าลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายใน
ปัจจุบัน [2] เนื่องจากผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสื่อเหลา่นี้ได้ง่ายและสามารถเข้าถึงได้ทุกท่ีทุกเวลา  นอกจากน้ีการตลาดดิจิทัลยังเป็นอกี
ทางเลือกหนึ่งของการสร้างการรับรู้ให้เกิดขึ้นกับธุรกิจแบรนด์ใหม่ท าให้การรับรู้ในวงกว้าง  อีกทั้งยังสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ในจ านวนมากได้โดยตรง ธุรกิจแบรนด์ใหม่จึงมีโอกาสที่จะเป็นที่รู้จักและเติบโตได้อย่างรวดเร็วช่องทางต่าง ๆ ของ
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การตลาดแบบดิจิทัลช่วยให้ธุรกิจมีขอบเขตการตลาดที่กว้างขึ้นสร้างการรับรู้ของลูกค้า สร้างตลาดใหม่ ๆ และให้ลูกค้าเข้าถึงข้อมูล
ล่าสุดผ่านทางอินเทอร์เน็ตมากขึ้น [3] อีกทั้งยังช่วยให้ธุรกิจสามารถบรรลุความส าเร็จที่ดีขึ้นตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ทั้งด้าน
การตลาดและธุรกิจโดยรวมซึ่งท าให้ธุรกิจสามารถรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคและตอบสนองความต้องการได้ดียิ่งข้ึน 
[4] นอกจากน้ีคุณลักษณะของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนก็เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการด าเนินธุรกิจให้ประสบความส าเร็จเพราะเป็นผู้
ลงทุนประกอบธุรกิจโดยยอมรับความเสี่ยงต่อการขาดทุนและก าไร รวมทั้งควบคุมด าเนินการธุรกิจด้วยตนเอง ผู้ประกอบการที่
ประสบความส าเร็จจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจที่ประกอบการ [5] และต้องมีความกล้าเสี่ยง ความเป็นตัวของตัวเอง ความมี
นวัตกรรมและความใฝ่ใจในความส าเร็จซึ่งเป็นคุณลักษณะเฉพาะหรือจุดเด่นของผู้ประกอบการที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเป็น
ลักษณะพิเศษเฉพาะของผู้ประกอบการที่สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการมองเห็นโอกาสทางธุรกิจให้ประสบความส าเร็จพร้อม
เผชิญกับความเสี่ยงตามสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของธุรกิจอันจะส่งผลให้เกิดความสามารถในการเพิ่มคุณค่า 
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและมีความสามารถทางการแข่งขันกับสภาวการณ์ตลาดได้  นอกจากนั้นยังท าให้กิจการมีผลการ
ด าเนินงานหรือผลประกอบการที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน อย่างไรก็ตามเมื่อกิจการพยายามสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันด้วยการผลิต 
ณ ต้นทุนควรจะมุ่งประสิทธิภาพของการผลิตและปริมาณที่สูงและหากกิจการเลือกการสร้างความแตกต่างนั่นหมายความว่ากิจการ
ต้องสร้างความแตกต่างบนรากฐานความต้องการของลูกค้าไม่ว่าจะเลือกกลยุทธ์ใดสิ่งที่ต้องค านึงถึงคือรากฐานความได้เปรียบในการ
แข่งขัน [6] รวมถึงผลการด าเนินงานท้ังด้านก าไร ยอดขาย การลดต้นทุน การตอบสนองความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้า 
 จากประเด็นท่ีกล่าวมาจะพบว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเพชรบุรีได้ประสบปัญหาการท าการตลาดดิจิทัลที่ยังไม่ประสบ
ความส าเร็จและขาดการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้มีคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่มีความเป็นลักษณะพิเศษเฉพาะเพื่อน าไปสู่
การสร้างความสามารถทางการแข่งขันและผลการด าเนินงานให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้นวิสาหกิจชุมชนจึงมีบทบาทส าคัญอย่าง
ยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจประเทศให้มีความเข้มแข็งและความเจริญเติบโต หากผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
ได้รับการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการที่ดีก็จะท าให้สามารถด าเนินกิจการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ดังนั้นผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาอิทธิพลของกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลและคุณลักษณะของผู้ประกอบการ ที่ส่งผลต่อความสามารถทางการแข่งขัน
และผลการด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี  ทั้งนี้เพื่อจะได้เป็นข้อมูลน าไปพัฒนาและบริหารจัดการวิสาหกิจ
ชุมชนให้มีความเจริญเติบโตและอยู่ได้อย่างยั่งยืนตลอดไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษากลยุทธ์การตลาดดิจิทัล คุณลักษณะของผู้ประกอบการ  ความสามารถทางการแข่งขันและผลการด าเนินงาน
ของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี 

2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลที่ส่งผลต่อความสามารถทางการแข่งขันและผลการด าเนินงานของวิสาหกจิ
ชุมชนในเขตจังหวัดเพชรบุรี 

3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ส่งผลต่อความสามารถทางการแข่งขันและผลการด าเนินงานของ
วิสาหกิจชุมชนในเขตขังหวัดเพชรบุรี 

4. เพื่อศึกษาอิทธิพลของความสามารถทางการแข่งขันที่ส่งผลต่อผลการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดเพชรบรุี 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี จ านวน 364 ราย [7] 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้มาจากการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม โดยใช้สูตรการค านวณที่ทราบจ านวน
ประชากรที่แน่นอนของ ทาโร่ ยามาเน่ ค่าความเช่ือมั่นอยู่ที่ระดับร้อยละ 95 [8] ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 190 คน  
โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตามความสะดวก (Convenience Sampling) 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลของวิสาหกิจชุมชน ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับ
ความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความสามารถทางการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชน  
และตอนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  เป็นลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า  
(Rating Scale) มี 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด  

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือการวิจัย 
มีขั้นตอนดังนี้ 1) การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จาก ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบ

ความสอดคล้องของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์และนิยามศัพท์เฉพาะ พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างค าถามมีค่าอยู่ระหว่าง 
0.67-1.00 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.5  ถือว่ามีความสอดคล้อง [9] และ 2) การตรวจสอบความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของคอนบราค [10] พบว่า ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามของตัวแปรกลยุทธ์การตลาด
ดิจิทัลเท่ากับ 0.79  ตัวแปรคุณลักษณะของผู้ประกอบการ เท่ากับ 0.85 ตัวแปรความสามารถทางการแข่งขัน เท่ากับ 0.76 ตัวแปร
ผลการด าเนินงาน เท่ากับ 0.88 และโดยภาพรวมทั้งฉบับเท่ากับ 0.81  ช่วงมีค่ามากกว่า 0.7 ถือเป็นค่าที่ยอมรับได้ [11] 

วิธีการรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยประสานงานขอความอนุเคราะห์จากคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ออกหนังสือถึง
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเพชรบุรีเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง
และความสมบูรณ์ของแบบสอบถามจนเก็บรวบรวมได้ครบ จ านวน 190 ฉบับ โดยเตรียมการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติต่อไป  

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใชใ้นการวิจัย 
 น าแบบสอบถามทั้งหมดมาท าการลงรหัสด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเรจ็รูปทางสถติิเพื่อวิเคราะห์และแปลผลของข้อมูล 
โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน
(Standard deviation : S.D.) และการวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis) 

 

สรุปผลการวิจัย 
ตอนที ่1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของลูกค้า 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 59.5  เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 40.5  

ส่วนใหญ่มีอายุ 31 - 40 ปี  คิดเป็นร้อยละ 32.6 มีการศึกษาระดับปวส./อนุปริญญาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 55.3  รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนต่ ากว่า 20,001 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.5 ระยะการด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน น้อยกว่า 4 ปี คิดเป็นร้อยละ 39.5 
ทุนการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน  10,001 – 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.5 แหล่งเงินทุนท่ีใช้ในการจัดตั้งกลุ่มเป็นเงินทุนตัวเอง 
คิดเป็นร้อยละ 30.0 และประเภทผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร/เครื่องดื่ม คิดเป็นร้อยละ 43.2 

ตอนที ่2 ผลการวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลของวิสาหกจิชมุชนในจังหวัดเพชรบุรี 
ตารางที ่1 แสดงผลการวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี 

กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล  �̅� S.D. แปลผล 
1.การตลาดบนเว็บไซต ์(Website Marketing) 
2.จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Marketing) 
3.สังคมออนไลน ์(Social Media Marketing) 
4.การตลาดเชิงเน้ือหา (Content Marketing) 
5.การตลาดประชาสัมพันธ์ออนไลน์ (Online PR Marketing) 

3.71 
2.82 
3.67 
3.78 
3.92 

0.66 
0.49 
0.49 
0.22 
0.36 

มาก 
ปานกลาง 

มาก 
มาก 
มาก 

ภาพรวมเฉลี่ย 3.64 0.22 มาก 
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 จากตารางที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเพชรบุรีโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านการตลาดประชาสัมพันธ์ออนไลน์มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมาก  รองลงมาคือ
การตลาดเชิงเนื้อหา การตลาดบนเว็บไซต์ สังคมออนไลน์และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 
 ตอนที ่3 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี 
ตารางที ่2 แสดงผลการวิเคราะห์คุณลักษณะของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี 

ค ุณลักษณะของผู้ประกอบการ  �̅� S.D. แปลผล 
1.ด้านความเป็นตัวของตัวเอง 
2.ด้านความมีนวัตกรรม 
3.ด้านความเสี่ยง 
4.ด้านก้าวร้าวในการแข่งขัน 
5.ด้านความสม่ าเสมอและใฝ่ใจการเรียนรู้ 
6.ด้านความใฝ่ใจในความส าเร็จ 

3.74 
3.99 
3.71 
3.87 
4.37 
4.63 

0.27 
0.26 
0.24 
0.30 
0.28 
0.16 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

มากที่สุด 
ภาพรวมเฉลี่ย 4.00 0.10 มาก 

 จากตารางที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ด้านความใฝ่ใจในความส าเร็จ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ด้านความ
สม่ าเสมอและใฝ่ใจการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือด้านความมีนวัตกรรมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ด้านก้าวร้าวใน
การแข่งขัน ด้านความเป็นตัวของตัวเอง ด้านความเสี่ยง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
 ตอนที ่4 ผลการวิเคราะห์ความสามารถทางการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี 
ตารางที ่3 แสดงผลการวิเคราะห์ความสามารถทางการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี 

ความสามารถทางการแข่งขัน  �̅� S.D. แปลผล 
1.ด้านการเป็นผู้น าต้นทุน 
2.ด้านการสร้างความแตกต่าง 
3.ด้านการมุ่งตลาดเฉพาะส่วน 
4.ด้านการตอบสนองลูกค้าอย่างรวดเร็ว 

3.82 
3.99 
4.25 
4.30 

0.20 
0.24 
0.26 
0.24 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ภาพรวมเฉลี่ย 4.09 0.11 มาก 

 จากตารางที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถทางการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวมค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าด้านการตอบสนองลูกค้าอย่างรวดเร็ว  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ  
ด้านการมุ่งตลาดเฉพาะส่วน ด้านการสร้างความแตกต่างและด้านการเป็นผู้น าต้นทุน ตามล าดับ 
 ตอนที ่5 ผลการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี 

จากการวิเคราะห์ผลพบว่า ผลการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
ตอนที ่6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐานของตัวแปร 

ตารางที ่4 แสดงผลค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัวแปรกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลโดยรวมที่ส่งผลต่อความสามารถทางการแข่งขัน 

ตัวแปร 
คะแนนดิบ 

คะแนน 
มาตรฐาน t p-value 

B SE β 
ค่าคงที่ (a) 
กลยุทธก์ารตลาดดิจิทัล 

3.432 
0.181 

0.119 
0.033 

 
0.574 

28.751 
5.536 

0.000** 
0.000** 

R = 0.574  R2 = 0.340  Adjusted R2 = 0.336  F = 30.645  SE = 0.10078   

**มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 
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จากตารางที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลมีอิทธิพลทางบวกต่อความสามารถทางการแข่งขัน  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และตัวแปรอิสระสามารถพยากรณ์ตัวแปรตามได้ร้อยละ 34.0   
ตารางที่ 5 แสดงผลค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลโดยรวมที่ส่งผลต่อโดยรวมที่ส่งผลต่อผลการ 
ด าเนินงาน 

ตัวแปร 
คะแนนดิบ คะแนน 

มาตรฐาน t p-value 
B SE β 

ค่าคงที่ (a) 
กลยุทธก์ารตลาดดิจิทัล 

2.037 
0.553 

0.161 
0.036 

 
0.428 

12.668 
14.525 

0.000** 
0.039* 

R =0.428  R2 = 0.316  Adjusted R2 = 0.311  F =  3.123  SE = 0.28179   

**มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01, *มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
จากตารางที ่5 ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลมีอิทธิพลทางบวกต่อมีผลการด าเนินงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิ

ที่ระดับ 0.05 และตัวแปรอิสระสามารถพยากรณ์ตัวแปรตามได้ร้อยละ 31.6 
ตารางที ่6 แสดงผลค่าสัมประสิทธ์ิคุณลักษณะของผู้ประกอบการโดยรวมที่ส่งผลต่อความสามารถทางการแข่งขัน 

ตัวแปร คะแนนดิบ 
คะแนน 

มาตรฐาน t p-value 
B SE β 

ค่าคงที่ (a) 
คุณลักษณะของผู้ประกอบการ 

5.025 
0.230 

0.334 
0.082 

 
0.400 

15.064 
2.799 

0.000** 
0.006** 

R = 0.400  R2 = 0.240  Adjusted R2 = 0.235  F = 7.834    
SE = 0.10648 

   

**มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 
 จากตารางที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะของผู้ประกอบการมีอิทธิพลทางบวกต่อผลการด าเนินงาน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 และตัวแปรอิสระสามารถพยากรณ์ตัวแปรตามได้ร้อยละ 24.0  
ตารางที ่7 แสดงผลค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัวแปรคุณลักษณะของผู้ประกอบการโดยรวมที่ส่งผลต่อผลการด าเนินงาน 

ตัวแปร 
คะแนนดิบ 

คะแนน 
มาตรฐาน t p-value 

B SE β 
ค่าคงที่ (a) 
คุณลักษณะของผู้ประกอบการ 

4.497 
0.108 

0.095 
0.023 

 
0.525 

47.365 
4.707 

0.000** 
0.000** 

R = 0.525  R2 = 0.305  Adjusted R2 = 0.301  F = 22.157  
SE = 0.08923 

   

**มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 
 จากตารางที่ 7 ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะของผู้ประกอบการมีอิทธิพลทางบวกต่อผลการด าเนินงาน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 และตัวแปรอิสระสามารถพยากรณ์ตัวแปรตามได้ร้อยละ 30.5 
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ตารางที ่8 แสดงผลค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัวแปรความสามารถทางการแข่งขันโดยรวมที่ส่งผลต่อผลการด าเนินงาน 

ตัวแปร 
คะแนนดิบ 

คะแนน 
มาตรฐาน t p-value 

B SE β 
ค่าคงที่  (a) 
การยอมรับนวัตกรรม 

0.708 
.829 

0.159 
0.034 

 
0.775 

4.466 
24.427 

0.000** 
0.000** 

R = 0.603  R2 = 0.362  Adjusted R2 = 0.358  F = 36.435 SE = 0.09947   

**มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 
 จากตารางที ่8 ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถทางการแข่งขันมีอิทธิพลทางบวกต่อผลการด าเนินงาน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 และตัวแปรอิสระสามารถพยากรณ์ตัวแปรตามได้ร้อยละ 36.2 
 

การอภิปรายผล 
 1. กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี  โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า ด้านการตลาดประชาสัมพันธ์ออนไลน์ (Online PR Marketing) มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ 
 ด้านการตลาดเชิงเนื้อหา (Content Marketing) ด้านการตลาดบนเว็บไซต์ (Website Marketing) ด้านการตลาดบนเว็บไซต์
(Website Marketing) ด้านสังคมออนไลน์ (Social Media Marketing) และด้านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  (E-Mail Marketing)  
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดอยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ ทั้งนี้เนื่องจากการตลาดดิจิทัล สามารถใช้ได้กับทุกธุรกิจ ทุกอุตสาหกรรม  
ไม่ว่าธุรกิจนั้นจะขายสินค้าหรอืบริการใด แต่การตลาดแบบดิจิทัลยังคงค านึงถึงผู้บริโภคเป็นหลกั เพื่อสามารถระบุความตอ้งการของผู้
เข้าชมและสามารถสร้างเนื้อหาออนไลน์ที่มีคุณค่าให้ตรงใจกลุ่มเป้าหมายได้  แต่อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าทุกธุรกิจควรใช้ 
กลยุทธ์การตลาดแบบดิจิทัลในลักษณะเดียวกันทั้งหมด การท าการตลาดแบบดิจิทัลไม่เพียงแต่ช่วยให้ธุรกิจสามารถท าการโปรโมท
สินค้าและบริการได้เท่านั้นแต่ยังช่วยให้บริการลูกค้าออนไลน์ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่าได้รับการดูแลและเอาใจใส่เป็น
อย่างดี การใช้การปฏิสัมพันธ์กับโซเชียลมีเดียช่วยให้แบรนด์ต่าง ๆ ได้รับการตอบรับเชิงบวกและเชิงลบจากลูกค้าได้โดยตรง ด้วยเหตุ
นี้การตลาดแบบดิจิทัลจึงเป็นประโยชน์ส าหรับแบรนด์และธุรกิจต่าง ๆ โดยที่ผู้บริโภคทั่วไปสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านทางแหล่ง
โซเชียลเน็ตเวิร์ก บล็อกและเว็บไซต์เกี่ยวกับประสบการณ์การใช้สินค้าและบริการต่าง  ๆ ถึงความพึงพอใจต่อแบรนด์นั้น ๆ  
ได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ [12] พบว่า ผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นด้านการตลาดดิจิทัลในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญด้านรูปแบบเนื้อหาดิจิทัลมากท่ีสุด รองลงมาคือด้านการตลาดประชาสัมพันธ์ออนไลน์ และน้อย
ที่สุดคือ ด้านช่องทางการตลาดดิจิทัล เช่นเดียวกับงานวิจัยของ [13] พบว่า บริษัทได้ใช้พลังของการเป็นผู้น าตลาดด้านค้าส่งบุกเข้าสู่
ธุรกิจที่มุ่งเน้นท าการสื่อสารการตลาดผ่านทางสื่อดิจิทัลอย่างเข้มข้นด้วยการด าเนินงานด้านกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดดิจิทัลอยู่  2 
ส่วนหลัก ๆ คือ การสื่อสารการตลาดด้วยระบบการขายออนไลน์ผ่านทาง E-commerce และการสื่อสารการตลาดด้วยระบบโมบาย
แอปพลิเคชันภายใต้แนวคิดการออกแบบโดยวางผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง (User-Centered Design) ด้วยวิธีการท าให้ติดอันดับการค้นหา
ในต าแหน่งท่ีดีที่สุด (SEO) การท าการตลาดผ่านเครื่องมือค้นหาบนอินเทอร์เน็ต (SEM) การผสานธุรกิจจากออนไลน์ไปออฟไลน ์O2O 
(Online to Offline) การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อค้นหารูปแบบความสัมพันธ์ของข้อมูล (Big Data Analytics) และการสร้าง
แพลตฟอร์มส าหรับธุรกิจดิจทิัล (Business to Business Platform - B2B)  สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประสิทธิชัย นรากรณ์ (2563) 
พบว่า ความสามารถการตลาดดิจิทัลมีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก (โดยเฉพาะความสามารถด้านราคา ความสามารถการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ความสามารถการสื่อสาร และความสามารถช่องทางการจ าหน่ายออนไลน์ ตามล าดับ)  
 คุณลักษณะของผู้ประกอบการของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเพชรบุรีโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ด้านความใฝ่ใจในความส าเร็จ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านความสม่ าเสมอและใฝ่ใจการ
เรียนรู้ ด้านความมีนวัตกรรม  ด้านก้าวร้าวในการแข่งขัน  ด้านความเป็นตัวของตัวเอง  และด้านความเสี่ยง ตามล าดับ ทั้งนี้เนื่องจาก
ผู้ประกอบการเป็นผู้ที่คิดริเริ่มด าเนินธุรกิจขึ้นมาเป็นของตนเอง มีการวางแผนการด าเนินงานและด าเนินธุรกิจทุกด้านด้วยตนเอง  
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โดยยอมรับความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเพื่อมุ่งหวังผลก าไรที่เกิดจากผลการด าเนินงานของธุรกิจตนเอง เป็นบุคคลที่มองเห็น
โอกาสทางธุรกิจและสามารถหาช่องทางที่จะสร้างธุรกิจของตนเองและพร้อมท่ีจะรับความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น ตั้งแต่ตัดสินใจที่จะ
เริ่มด าเนินธุรกิจ ในการประกอบธุรกิจต่าง ๆ ต้องการผู้ประกอบการที่มีความสามารถหลาย ๆ ด้าน ซึ่งอาจพิจารณาลักษณะ
ผู้ประกอบการจากพฤติกรรมต่าง ๆ ดังนั้นการประกอบธุรกิจให้ประสบผลส าเร็จจะต้องอาศัยเจ้าของหรือผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ
ที่ดีเหมาะกับการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจภายใต้ความไม่แน่นอนท่ีมีอยู่ตลอดเวลา สอดคล้องกับงานวจิัยของ [15] พบว่า คุณลักษณะ
ของการเป็นผู้ประกอบการจ านวน 11 ด้าน พบว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งในภาพรวมและจ าแนกตามขนาดของ
วิสาหกิจมีค่าเฉลี่ยคะแนนการปฏิบัติในคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการไม่แตกต่างกันโดยมีคะแนนคุณลักษณะอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยคะแนนการปฏิบัติในคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการพบว่าวิสาหกิจทั้งในภาพรวมและจ าแนกตามขนาด
ของวิสาหกิจส่วนใหญ่มีการปฏิบัติด้านการสร้างนวัตกรรมมากที่สุด ล าดับถัดไปคือ การเรียนรู้ และความอดทน และเช่นเดียวกับ
งานวิจัยของ [16] พบว่า คุณลักษณะของผู้ประกอบการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามล าดับ
ค่าเฉลี่ย พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้ประกอบการล าดับแรก คือ ความใฝ่ใจในความส าเร็จ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากที่สุด รองลงมา คือ ความเป็นตัวของตัวเอง ความสม่ าเสมอและใฝ่ใจในการเรียนรู้ ความมีนวัตกรรม ความก้าวร้าวในการแข่งขัน  
ความกล้าเสี่ยง ตามล าดับ 
 ความสามารถทางการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเพชรบุรีโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่าด้านการตอบสนองลูกค้าอย่างรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านการมุ่งตลาดเฉพาะส่วน  
ด้านการสร้างความแตกต่าง และด้านการเป็นผู้น าต้นทุน ตามล าดับ ทั้งนี้เนื่องจากความสามารถการแข่งขันเป็นการด าเนินธุรกิจให้
เหนือกว่าคู่แข่งซึ่งสามารถท าได้โดยการมอบคุณค่าที่ดีกว่าให้แก่ลูกค้า การโฆษณาผลิตภัณฑ์และการบริการด้วยราคาที่ถูกกว่าหรือ
คุณภาพที่ดีกว่าจึงสามารถดึงความสนใจจากลูกค้าได้  โดยต้องมีผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีความโดดเด่น โดยเป็นปัจจัยที่อยู่
เบื้องหลังความภักดีต่อตราสินค้า และเป็นเหตุผลที่ท าให้ลูกค้านิยมผลิตภัณฑ์และการบริการจากบริษัทหนึ่งมากกว่าบริษัทอื่น ๆ  
การน าเสนอคุณค่าเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  ถ้าคุณค่าที่น าเสนอมีประสิทธิภาพจะสามารถสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันให้กับผลิตภัณฑ์และการบริการ และเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าอีกด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
[17] พบว่า ความคิดเห็นด้านความสามารถทางการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  
เช่นเดียวกับงานวิจัยของ [18] พบว่า ความได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มากที่สุด พิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า ด้านการมุ่งตลาดเฉพาะส่วน มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ด้านการสร้าง
ความแตกต่าง และด้านการเป็นผู้น าด้านต้นทุน  การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการด้านการด าเนินงานเชิงรุก 
 ผลการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเพชรบุรีโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า กิจการสามารถสร้างความพึงพอใจและตอบสนองต่อความต้องการแก่ลูกค้า มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ 
กิจการมีความเจริญเติบโตจากความสามารถการพัฒนาบุคลากรเทคโนโลยีและนวัตกรรม กิจการมียอดขายหรือรายได้เพิ่มขึ้นจากปีที่
ผ่านมา กิจการสามารถบริหารจัดการกระบวนการโดยลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง และกิจการมีผลก าไรเพิ่มขึ้นจากปี
ที่ผ่านมา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากตามล าดับ ทั้งนี้เนื่องจากการท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จและด าเนินไปได้อย่างราบรื่นนั้น  
นอกจากความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจ สินค้าและบริการ กลยุทธ์และการท าการตลาดหรืองบประมาณในการลงทุนแล้ว  
ยังจ าเป็นที่จะต้องอาศัยปัจจัยอื่น ๆ ควบคู่กันไปด้วยเพื่อผลลัพธ์หรือผลการด าเนินงานที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งตัวช้ีวัดความส าเร็จหรือผลการ
ด าเนินงานของธุรกิจที่สามารถช่วยตรวจสอบระดับความมั่นคงของธุ รกิจได้นั้นมาจากตัวช้ี ด้านการเงิน ยอดขาย ก าไรสุทธิ   
ต้นทุน ความภักดีของลูกค้าและการรักษาฐานลูกค้าเป็นต้น ตัวช้ีวัดเหล่านี้จะช่วยให้ธุรกิจเห็นถึงความส าเร็จหรือผลการด าเนินงานและ
ความล้มเหลวของแต่ละธุรกิจเพื่อสามารถน าไปสู่การพัฒนาและสร้างสรรค์ความคิดใหม่ ๆ ต่อไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ [19] พบว่า 
ผลการด าเนินงานทางธุรกิจวัดใน 2 ด้าน คือ 1) ผลการด าเนินงานโดยรวม ประกอบด้วย การเติบโตจากยอดขาย การเติบโตของส่วน
แบ่งตลาด ผลก าไร ส่วนแบ่งตลาด และผลตอบแทนต่อการลงทุน 2) ความส าเร็จในผลิตภัณฑ์ใหม่ ประกอบด้วย อัตราความส าเร็จใน
ผลิตภัณฑ์ใหม่ และรอบเวลาของการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ถึงแม้ว่าการมุ่งเน้นตลาดและการมุ่งเน้นการเรียนรู้จะมีระดับความส าคัญที่
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ส่งผลต่อความสามารถทางนวัตกรรมและผลการด าเนินทางธุรกิจก็ตาม แต่รูปแบบการปฏิบัติงานของธุรกิจก็เป็นสิ่งที่ส าคัญมากที่มี
อิทธิพล ซึ่งการมุ่งเน้นที่พอดีและรูปแบบการปฏิบัติงานของธุรกิจจะเป็นสิ่งที่ช่วยยกระดับความสามารถทางนวัตกรรมและผลการ
ด าเนินงานทางธุรกิจ  และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ [20] พบว่า ผลการด าเนินงานโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
 2. กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลมีอิทธิพลทางบวกต่อความสามารถทางการแข่งขัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ทั้งนี้เนื่องจากกลยุทธ์
การตลาดดิจิทัลเป็นแผนส าคัญที่ถูกวางไว้ส าหรับการด าเนินงานของธุรกิจเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความส าเร็จและส่งผลให้
บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาดที่ตั้งไว้ ซึ่งไม่ใช่หมายถึงเพียงแค่การจัดวางแผนการท างานด้านการตลาดเพื่อสร้างความส าเร็จให้
ธุรกิจเพียงเท่านั้นแต่ยังถูกใช้เป็นเครื่องมือส าหรับความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจและตลาดคู่แข่ง  
โดยกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลที่ธุรกิจจะต้องมีคือการด าเนินงานท่ีมีขั้นตอน การตัดสินใจในเกี่ยวกับงบประมาณค่าใช้จ่ายทางการตลาด
ที่เหมาะสม รวมทั้งจะต้องสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์และได้ผลงานท่ีมีคุณภาพสูงสุดเหนือกว่าคู่แข่งขันใน
การตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคดิจิทัลมากยิ่งขึ้นและก่อให้เกิดรายได้สามารถพึ่งพาตัวเองได้ระยะยาว สอดคล้องกับ
แนวคิดของ [21] ที่กล่าวว่า ธุรกิจต้องใช้ความพยายามทางการตลาดดิจิทัลให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยศึกษาความเป็นจริงของโลกยุค
ดิจิทัลที่มีการแข่งขันกันสูงมากและให้ตระหนักดีว่าการตลาดดิจิทัลนั้นเป็นเส้นทางที่มุ่งสู่ความส าเร็จหากสามารถด าเนินการอย่าง
ถูกต้อง สอดคล้องกับแนวคิดของ [22] ที่กล่าว หากองค์กรธุรกิจสามารถวางกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลไว้อย่างรอบคอบก็จะสามารถ
แข่งขันได้ในพื้นที่เฉพาะของแต่ละธุรกิจหรืออุตสาหกรรมนั้น ๆ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ [23] พบว่า การตลาดดิจิทัลกับการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าไอทีผ่านโมบายแอปพลิเคช่ันมีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกและมีอิทธิพลในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลมีอิทธิพลทางทางบวกต่อผลการด าเนินงาน ทั้งนี้เนื่องจากกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลเป็นวิธีการ
ด าเนินงานของธุรกิจด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า คู่ค้า หุ้นส่วนทางธุรกิจรวมไปถึงผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกับธุรกิจท าให้นักการตลาดในยุคดิจิทัลจ าเป็นต้องหาวิธีการในการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าและมุ่งแสวงผลก าไรให้กับธุรกิจให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การบูรณาการ เครื่องมือทางการตลาดในรูปแบบดิจิทัลและใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการด าเนินธุรกิจจึงกลายเป็น
กลยุทธ์ที่ส าคัญที่จะสร้างความท้าทายให้กับธุรกิจเมื่อธุรกิจประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการตลาดดิจิทัลที่ทันสมัยจะช่วยกระตุ้นให้ลูกค้า
เข้ามาซื้อและใช้บริการมากขึ้น ท าให้เพิ่มการรับรู้ที่ดีต่อธุรกิจตลอดจนท าให้เกิดการจดจ าตราสินค้าของธุรกิจและเสริมความ
สัมพันธภาพท่ีดีระหว่างธุรกิจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ท าให้ธุรกิจเกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันและเพิ่มโอกาสให้ธุรกิจมีผล
การด าเนินงานท่ีดีขึ้นตามมา สอดคล้องกับงานวิจัยของ [24] พบว่า ปัจจัยการตลาดดิจิทัลมีอิทธิพลทางตรงต่อผลการด าเนินงานของ
ธุรกิจ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ [25] พบว่าอิทธิพลการตลาดดิจิทัลและความพึงพอใจของลูกค้าต่อผลประกอบการธุรกิจมี
ความสัมพันธ์ในเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน 
 3. คุณลักษณะของผู้ประกอบการมีอิทธิพลทางบวกต่อความสามารถทางการแข่งขัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ   
ทั้งนี้เนื่องจากความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจขึ้นอยู่กับความสามารถในความพยายามสร้างนวัตกรรมใหม่  ๆ และยกระดับ
ความสามารถของธุรกิจอุตสาหกรรม รวมถึงการพัฒนาผู้ประกอบการให้มีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติที่ดีมีความเหมาะสมกับธุรกิจนั้น 
ๆ สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนแสวงหาประโยชน์จากความสามารถทางการแข่งขันกับธุรกิจอื่นได้ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ [26] พบว่า ปัจจัยด้านความสามารถของผู้ประกอบการมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับการสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจบริการในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อพิจารณารายตัวแปรพบว่ามีตัวแปร 4 ตัว  
ที่ส่งผลต่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจบริการในเขตกรุง เทพมหานคร ได้แก่ การแข่งขันเชิงรุก 
ความกล้าเสี่ยง ความเป็นตัวของตัวเอง และความมีนวัตกรรม ตามล าดับ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ [17] พบว่า ศักยภาพ
ผู้ประกอบการและนวัตกรรมองค์การมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อความสามารถทางการแข่งขัน  รองลงมาคือศักยภาพ
ผู้ประกอบการมีอิทธิพลทางตรงต่อความสามารถทางการแข่งขัน  ล าดับสุดท้ายนวัตกรรมองค์การมีอิทธิพลทั้งทางตรงต่อ
ความสามารถทางการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และคุณลักษณะของผู้ประกอบการมีอิทธิพลทางบวกต่อผลการ
ด าเนินงาน ทั้งนี้เนื่องจากการที่ผู้ประกอบการจะด าเนินธุรกิจให้ประสบความส าเร็จได้นั้น คุณลักษณะส่วนตัวของผู้ประกอบการจะมี
อิทธิพลมากที่สุดต่อการด าเนินธุรกิจให้ประสบความส าเร็จเพราะคุณลักษณะของผู้ประกอบการจะเป็นสิ่งก าหนดความส าเร็จของ
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กิจการและเป็นแนวพฤติกรรมการด าเนินงานของธุรกิจโดยรวม ผู้ประกอบการจะต้องสามารถต่อสู้หรือยืนหยัดได้กับทุกสถานการณ์ 
ดังนั้นการพยายามหาคุณลักษณะส าคัญส าหรับการเป็นผู้ประกอบการที่ดีจะช่วยให้ผู้ประกอบการมีความพร้อมในการด าเนินอาชีพ
และเป็นประโยชน์ท าให้ทราบจุดเด่นและจุดด้อยของตนเองตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะและความสามารถรวมทั้ง
คุณลักษณะส าคัญที่จะท าให้ผลประกอบการหรือผลการด าเนินงานของธุรกิจประสบความส าเร็จยิ่งขึ้น  สอดคล้องกับงานวิจัย [18] 
พบว่า การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการด้านการด าเนินงานเชิงรุกและความได้เปรียบทางการแข่งขันด้านการเป็นผู้น าด้านต้นทุนส่ง
ผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการด้านความมี
นวัตกรรม และความได้เปรียบทางการแข่งขันด้านการมุ่งตลาดเฉพาะส่วนส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของ  ธุรกิจอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตามล าดับ แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ [27] พบว่า คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
ด้านศักยภาพการด าเนินธุรกิจ องค์ประกอบย่อยในความมุ่งมั่นในความส าเร็จ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างานเชิงรุก เผชิญหน้า
กับความเสี่ยงและจริยธรรมในการด าเนินงานไม่มีอิทธิพลต่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

4. ความสามารถทางการแข่งขันมีอิทธิพลทางบวกต่อผลการด าเนินงานทั้งนี้เนื่องจากการสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันหรือความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจเป็นหัวใจของการวางแผนกลยุทธ์  การมุ่งเน้นการสร้างความสามารถทางการ
แข่งขันเพียงกลยุทธ์เดียวอาจจะส่งผลให้ธุรกิจไม่สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ทันท่วงที  ดังนั้น
ธุรกิจที่ประสบความส าเร็จหลายแห่งได้ใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้เกิดขึ้น มิใช่มุ่งเน้นกลยุทธ์
เฉพาะเพียงด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้นแต่ธุรกิจอาจเริ่มต้นด้วยการใช้กลยุทธ์เพียงกลยุทธ์เดียวในการแข่งขัน หลายธุรกิจเริ่มต้นด้วยการ
ลดต้นทุนการผลิตแต่ก็ต้องใช้กลยุทธ์อื่นเข้ามาร่วม เช่น การบริหารสินค้าคงคลังเพื่อไม่ให้มีการเก็บสินค้าไว้ที่คลังสินค้า การบริหาร
สินค้าเช่นนี้จัดได้ว่าเป็นการมุ่งเน้นทางการลดต้นทุนอันจะท าให้เกิดผลการด าเนินงานหรือผลประกอบการที่เพิ่มขึ้น  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ [28] พบว่า กลยุทธ์ความได้เปรียบทางการแข่งขันมีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานโดยรวมไปในทิศทางเดียวกัน  
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ [18] พบว่า การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการด้านการด าเนินงานเชิงรุกและความได้เปรียบทางการ
แข่งขันด้านการเป็นผู้น าด้านต้นทุนส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจ  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนการ
มุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการด้านความมีนวัตกรรม และความได้เปรียบทางการแข่งขันด้านการมุ่งตลาดเฉพาะส่วนส่งผลกระทบต่อ
ผลการด าเนินงานของธุรกิจอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ [29] พบว่า กลยุทธ์ในการด าเนิน
ธุรกิจที่ส่งผลต่อผลการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้านความพึงพอใจของลู กค้าในกลุ่ม
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้งสิ้น 2 ตัวแปรซึ่งประกอบด้วยกลยุทธ์เครือข่ายและกลยุทธ์ลูกค้า
สัมพันธ์ และกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจที่ส่งผลต่อผลการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางละขนาดย่อมด้านการเงิน
ของลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีทั้งสิ้น 3 ตัวแปร ประกอบด้วย กลยุทธ์เครือข่าย 
กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง และกลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัยไปใช้ประโยชน ์

1.1 การตลาดดิจิทัล สามารถใช้ได้กับทุกธุรกิจ ทุกอุตสาหกรรม การเตรียมความพร้อมท่ีจะเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศผู้ประกอบการควรเรียนรู้ที่จะน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อเพ่ิมโอกาส ลูกค้าและยอดขาย โดยใช้สื่อกลางในการ
ค้าขาย ที่สามารถใช้งานบนเครื่องมือสื่อสาร เช่น สมาร์ตโฟน  แท็บเล็ต เป็นอุปกรณ์สื่อสารที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ไม่ต้องลงทุนมาก 
สามารถน ามาใช้ได้ทันที ดังนั้นผู้บริโภคควรเรียนรู้และปรับใช้ ถึงไม่มีหน้าร้านแต่ก็สามารถด าเนินธุรกิจให้มียอดขายเพิ่มขึ้น ท าให้
ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ทุกท่ีทุกเวลา ท าให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2 กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลเป็นแผนส าคัญที่ถูกวางไว้ส าหรับการด าเนินงานของธุรกิจ  ปัจจุบันพบว่าการแข็งขันทาง
การตลาดสูงมาก ดังนั้นผู้บริโภคควรคิดออกแบบผลิตภัณฑ์แบบใหม่ที่สามารถดึงดูดใจ เน้นถูกหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา และเพิ่มประโยชน์ใช้สอย เพิ่มช่องทางวางขายในห้างสรรพสินค้า ท าให้ผู้บริโภคเข้าถึงง่ายยิ่งขึ้น 
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1.3 การท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จและด าเนินไปได้อย่างราบรื่นนั้น นอกจากความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจ 
สินค้าและบริการ กลยุทธ์ทางการตลาด ยังจ าเป็นที่จะต้องอาศัยปัจจัยอื่น ๆ ควบคู่กันไปด้วยเพื่อผลลัพธ์หรือผลการด าเนินงานท่ีดี
ยิ่งขึ้น ซึ่งวัดความส าเร็จหรือผลการด าเนินงานของธุรกิจได้นั้นมาจาก ด้านการเงิน ยอดขาย ก าไรสุทธิ  ต้นทุน ความภักดีของลูกค้า
และการรักษาฐานลูกค้า จะช่วยท าให้เห็นถึงความส าเร็จหรือผลการด าเนินงานและความล้มเหลวของแต่ละธุรกิจเพื่อสามารถน าไปสู่
การพัฒนาและสร้างสรรค์ความคิดใหม่ ๆ ต่อไป 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในอนาคต 
2.1 การศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลของวิสาหกิจชุมชนใน

จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งอาจเป็นปัจจัยส าคัญที่นอกเหนือจากงานวิจัยชิ้นนี้  เช่น  อุปสรรคในการใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยยิ่งขึ้น  
การขายสินค้าผ่านเว็บไซต์ การขายของโดยไม่มีหน้าร้านและยังสามารถด าเนินธุรกิจได้  โดยศึกษาข้อมูลจากผู้ประกอบการรายอื่น  
เป็นต้น 

2.2 การศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ  ให้เข้ากับยุคสมยั เปรยีบเทียบการตลาดหรือดเูทคนิคจาก
ร้านค้าอ่ืนๆในโลกออนไลน์ หรือสอบถามผู้รูเ้กี่ยวกับการตลาด  เพื่อน ามาท าการศึกษาและเปรียบเทียบกับงานวิจัยฉบับน้ีว่ามีความ
แตกต่างหรือสอดคล้องกันอย่างไร  ซึ่งผลที่ได้นั้นสามารถน ามาปรับปรุง   

2.3 การศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ความสามารถทางการแข่งขันในการตลาดดิจิทัลมีค่อนข้างสูง  โดยการพัฒนาของ
ผู้ประกอบการต้องน าเสนอสินค้าเพื่อดึงดูดให้ผู้คนสนใจมากขึ้นเช่นการจัดกล่องสุ่ม หรือหากมีข้อสงสัยสามารถถาม-ตอบได้ทันท ี 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง มิติสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดเกมมิฟิเคชันผ่านห้องเรียนออนไลน์ ก่อนเรียนและหลังเรียน  
2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง มิติสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดเกมมิฟิเคชันผ่านห้องเรียนออนไลน์ กับเกณฑ์ร้อยละ 70 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดเกมมิฟิเคชันผ่านห้องเรียนออนไลน์  เรื่อง มิติสัมพันธ์ของ รูปเรขาคณิต  
โดยประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม จังหวัดพิจิตร ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 8 
ห้องเรียน และกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 1 ห้องเรียน คือ ห้อง 1/4 รวมท้ังสิ้น 49 คน ซ่ึงมาจากการเลือกแบบ
เจาะจง เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวมรวบข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการใช้
กิจกรรมการเรียนรู้ สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง มิติสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดเกมมิฟิเคชันผ่านห้องเรียนออนไลน์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง มิติสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวคิดเกมมิฟิเคชันผ่านห้องเรียนออนไลน์  สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 3) ความพึงพอใจ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดเกมมิฟิเคชันผ่านห้องเรียนออนไลน์ อยู่ในระดับมาก 
  

ค าส าคัญ : เกมมิฟิเคชัน  ห้องเรียนออนไลน์  มิติสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต 
 

Abstract  
The objectives of this research were to 1) compare the Mathematics learning achievement on Relative Dimension 

of Geometric Figures of secondary 1 students who received the learning activities based on Gamification through online 
classroom before learning and after learning, 2) compare the Mathematics learning achievement on Relative Dimension 
of Geometric Figures of secondary 1 students who received the learning activities based on Gamification through online 
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classroom with the criteria of 70 percent, and 3) study a satisfaction of secondary 1 students on the learning activities 
based on Gamification through online classroom on Relative Dimension of Geometric Figures. The population consisted 
of 8 classrooms of secondary 1 students at Saluang Pitthayakom School in Phichit Province in the first semester of the 
academic year 2021, and the sample consisted of 49 students in secondary 1/4 obtained by using the purposive sampling. 
The instruments used in the research consisted of: achievement test and a satisfaction assessment form for the learning 
activities. The statistics used in the data analysis were percentage, mean, standard deviation, and t- test.  

The results of the research were as follows 1) the Mathematics learning achievement on Relative Dimension of 
Geometric Figures of secondary 1 students who received the learning activities based on Gamification through online 
classrooms after learning was higher than before learning, at a significant level of .05, 2) the Mathematics learning 
achievement on Relative Dimension of Geometric Figures of secondary 1 students who received the learning activities 
based on Gamification through online classrooms was higher than the 70% criteria, at a significant level of .05 and  
3) the overall satisfaction of secondary 1 students towards learning activities based on Gamification through online 
classroom on Relative Dimension of Geometric Figures was at high level. 

 

Keywords : Gamification, Online Classroom, Relative Dimension of Geometric Figures 
 
 

บทน า   
  ความสามารถของนักเรียนไทยส่วนใหญ่ยังอยู่ในระดับที่ต้องเร่งพัฒนา นักเรียนส่วนใหญ่ขาดทักษะความสามารถด้านมิติ
สัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต ซึ่งก็คือ สมรรถภาพของสมองในด้านการรับรู้เกี่ยวกับรูปทรงเรขาคณิตที่ไม่มีการเคลื่อนที่ และการมองเห็น
ความสัมพันธ์ของรูปภาพเมื่อมีการเปลี่ยนต าแหน่ง หรือหมุนภาพเปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งอาจใช้องค์ประกอบทางด้านจินตนาการร่วม
ด้วย ทักษะนี ้จึงเรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของทักษะส าคัญในการใช้ชีวิตประจ าวัน ที่เป็นพ้ืนฐานส าคัญในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพราะ
จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจเรื่องสัญลักษณ์ รูปร่าง ตาราง และตัวเลข นอกจากนี้ยังช่วยให้นักเรียนเข้าใจภาพได้ ท าให้ง่ายต่อการ
ประมวลผลข้อมูลที่มีความซับซ้อน และส่งผลต่อความคิดในรูปแบบที่แตกต่าง ดังนั้น ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต
จึงมีบทบาทส าคัญต่อ การประสบความส าเร็จทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะบนพื้นฐานของการสร้างรูปทรงเรขาคณิต [1] 
ซึ่งความสามารถทางมิติสัมพันธ์สามารถเสริมสร้างและพัฒนาได้จากการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่กระตุ้นจินตนาการ   
การสร้างสรรค์ และการใช้ความคิดอย่างอิสระให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้นั้น ต้องให้
ความส าคัญกับบทบาทของนักเรียนเป็นหลัก โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างตื่นตัว สนุกสนาน มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันกับเพื่อนใน
ห้องเรียน สามารถเรียนรู้และลงมือปฏิบัตดิ้วยตนเองได้ตลอดเวลา จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวช่วยของครู  
 ในปัจจุบันการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ได้มีการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีการน าเทคโนโลยีมาใช้
เป็นส่วนมากแล้ว โดยเฉพาะการเรียนในลักษณะของออนไลน์ และการเรียนแบบผสมผสาน (Blended Learning) แต่ครูส่วนใหญ่ก็
ยังพบกับปัญหาในการจัดการเรียนรู้ให้มีความสนุกสนาน และน่าสนใจ เป็นเหตุให้นักเรียนมักจะรู้สึกว่าต้องใช้ความอดทนเป็นอย่าง
มากในการเรียนในแต่ละครั้ง และยังท าให้นักเรียนขาดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู นักเรียน และเพื่อนร่วมห้องเรียน ทั้งที่เป็นการ
น าเอาเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แล้ว การแก้ปัญหาดังกล่าวจึงถูกยกมาเป็นประเด็นส าคัญ จนถูกน ามา
พัฒนาเป็นแนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เรียกว่า เกมมิฟิเคชัน (Gamification Concept) โดยแนวคิดเกมมิฟิเคชันเป็นการน า
องค์ประกอบและกลไกของเกมมาประยุกต์ใช้ในบริบทอ่ืนๆ ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สร้างแรงจูงใจ
และเพิ่มการมีส่วนร่วมของนักเรียนผ่านทางโลกเสมือน [2] โดยสิ่งส าคัญส าหรับครูเมื่อต้องการน าแนวคิดเกมมิฟิเคชันมาใช้ คือ  
การก าหนดส่วนประกอบของเกมมิฟิเคชัน โดยพิจารณาถึงการน ากลไกของเกมมาปรับใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้   
ซึ่งกลไกดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลไกที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตนเอง (Self-Element) เช่น การสะสมแต้มการเลื่อน
ระดับชั้น เหรียญรางวัล เป็นต้น 2) กลไกท่ีเกี่ยวข้องกับผู้อื่น (Social-Element) เช่น กระดานผู้น าการแข่งขัน การท ากิจกรรมเป็นทมี
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หรือการแบ่งปันข้อมูลส่วนตัว เป็นต้น [3] ดังนั้น เกมมิฟิเคชันกับการเรียนผ่านห้องเรียนออนไลน์จึงเป็นวิธีการสอนในรูปแบบใหม่ที่
เหมาะสมในการน ามาใช้ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่นักเรียนจะต้องเรียนออนไลน์ ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ในสถานการณ์เพื่อ
ผสมผสานกลไกของเกมเข้ากับการเรียนการสอน ท าให้การเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และเพื่อสร้างความเข้าใจและความสนุกใน
เนื้อหาเกมมิฟิเคชันที่มีประสิทธิภาพไม่ได้มุ่งเน้นการวางเป้าหมายและรางวัลให้มีความส าคัญเหนือเนื้อหา  แต่เน้นวิธีการคิดที่
ก่อให้เกิดปัญญา เพื่อผสมผสานกลไกของเกมเข้ากับการเรียนการสอนที่วางแผนไว้แล้ว เกมมิฟิเคชันที่มีประสิทธิภาพจะมีอิทธิพล
ทางด้านจิตวิทยาและเทคโนโลยี สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่นๆ นอกเหนือจากการเล่นเกม วิธีการคิดแบบเกมมิฟิเคชัน
นั้นครอบคลุมถึงวิธีการต่างๆ ที่มากกว่าการให้รางวัลและการแสดงตารางผลคะแนน ซึ่งจ าเป็นต้องมีความเข้าใจ การสร้างแรงจูงใจ 
และการออกแบบพฤติกรรมที่รอบคอบ โครงสร้างของหลักสูตรออนไลน์ รวมทั้งสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสม  
 ผู้วิจัยหลายท่านได้ท าการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชัน ดังนี้ พรรณิสรา จั่นแย้ม [4] 
ได้ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมด้วยกลยุทธ์เกมมิฟิเคชันและผังความคิดกราฟฟิกแบบร่วมมือออนไลน์ในการเรียนโดยใช้โครงงานเป็น
ฐานเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เชิงธุรกิจและจริยธรรมของนักศึกษาปริญญาตรี  สาขาบริหารธุรกิจ 
ต่อมา จันทิมา เจริญผล และจินตวีร คล้ายสังข์ [5] ได้ศึกษาการพัฒนาระบบวิดีโอสตรีมมิงแบบปฏิสัมพันธ์ตามแนวคิดเกมมิฟิเคชัน
ร่วมกับการเรียนแบบรอบรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการก ากับตนเองส าหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต  จากนั้น  
จิรชพรรณ ชาญช่าง [6] ได้ศึกษาผลของการใช้ชุดการเรียนรู้ผา่นแท็บเล็ตร่วมกับแนวคิดเกมมิฟิเคชันเพื่อส่งเสรมิผลสมัฤทธ์ิและความ
คงทนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  4 ที่มีความสามารถทางการเรียนแตกต่างกัน และสิทธิชัย  
สระตอมูฮัมหมัด [7] ได้ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคเกมมิฟิเคชันเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี หลังจากนั้น ณัฐพงศ์ มีใจธรรม 
และท ารงลักษณ์ เอื้อนครินทร์ [8] ได้ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิคเกมมิฟิเคชัน 
(GAMIFICATION) ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 และมีผู้วิจัยหลายท่านได้ท าการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
ผ่านห้องเรียนออนไลน์ ดังนี้ ศิริพร มีพรบูชา [9] ได้ศึกษาการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยใช้ระบบห้องเรียน
ออนไลน์ Google Classroom ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เรื่อง แนวคิดเชิงค านวณแก้ปัญหา ต่อมา ทรงยุทธ ต้นวัน และรัชตาพร บุญกอง 
[10] ได้ศึกษาการพัฒนา การเรียนการสอนโดยใช้ Google Classroom ในสถานการณ์โควิด-19 ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร นอกจากน้ี ยังมีผู้วิจัยหลายท่านได้ท าการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่อง มิติสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต ดังนี ้รวิศุทธ์ จันทว,ี ทรงชัย อักษรคิด และชนิศวรา เลิศอมรพงษ ์[11] ได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนคณิตศาสตร์และความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ โดยใช้กิจกรรมที่
ส่งเสริมความรู้สึกเชิงปริภูมิของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ต่อมา เพชรชนก จันทร์หอม รัชฎา วิริยะพงศ์ และวนินทร สุภาพ [12] 
ได้ศึกษาการพัฒนามโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด  Concrete-Pictorial-Abstract (C-P-A) เรื่อง รูป
เรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 จากหลักการและเหตุผลที่กล่าวมาและงานวิจัยที่ศึกษาข้างต้น คณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง มิติสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด 
เกมมิฟิเคชันผ่านห้องเรียนออนไลน์ โดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์หลังเรียนกับ
เกณฑ์ร้อยละ 70 เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม  
ท าให้เกิดการเรียนรู้ที่มีความน่าสนใจ แปลกใหม่ สนุกสนาน ช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการเรียน สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตลอดเวลา 
และได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองอย่างอิสระ 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง มิติสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดเกมมิฟิเคชันผ่านห้องเรียนออนไลน์ ก่อนเรียนและหลังเรียน 
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 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง มิติสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดเกมมิฟิเคชันผ่านห้องเรียนออนไลน์ กับเกณฑ์ร้อยละ 70 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดเกมมิฟิเคชันผ่าน
ห้องเรียนออนไลน์ เรื่อง มิติสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง มิติสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดเกมมิฟิเคชันผ่านห้องเรียนออนไลน์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง มิติสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดเกมมิฟิเคชันผ่านห้องเรียนออนไลน์ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
แนวคิดเกมมิฟิเคชัน หมายถึง เทคนิคการสอนอย่างหนึ่งที่มีการจ าลองสภาพแวดล้อมให้เสมือนการเล่นเกม โดยน าเอา

หลักการพื้นฐานด้านแนวคิดและกลไกของเกมมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นตัวด าเนินการในการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียน
บรรลุวัตถุประสงค์ในการเรียน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมและยังเป็นการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้กับนักเรียน   
โดยมีกลยุทธ์ในการสร้างความท้าทาย คือ การให้รางวัลแก่ผู้ที่ท าภารกิจส าเร็จหรือผู้ที่ตอบถูกระหว่างการเรียนรู้เป็นเหรียญรางวัล 
(Digital Badge) ซึ่งหากนักเรียนสะสมคะแนนได้สูงก็จะสามารถเล่นในระดับ (Levels) ที่มีความยากมากขึ้นต่อไป และยังได้ขึ้นใน
กระดานผู้น า (Leader Board)  
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดเกมมิฟิเคชันผ่านห้องเรียนออนไลน์ หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น
จากแนวคิดเกมมิฟิเคชันผ่านห้องเรียนออนไลน์ ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ใช้การจัดการเรียนการสอนผ่าน Google Classroom โดยเป็น
การสร้าง ผลการเรียนรู้ในเชิงบวก ท าให้นักเรียนเกิดความมุ่งมั่นและตื่นตัวจากสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ และเพื่อตอบสนองต่อรูปแบบ
การเรียนรู้ที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สภาพแวดล้อมการเรียนรู้  สามารถท าได้ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบการสร้าง
สถานการณ์จ าลองและเกมในรูปแบบสถานการณ์จริง เพื่อช่วยสื่อเนื้อหาสาระของการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการสร้างแรงจูงใจในการเรียน
จากการเล่นเกม เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเรียน  และยังช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึก
กระบวนการคิด การวางแผน การสร้างพฤติกรรมเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยและความสามารถของนักเรียน บนพื้นฐานความสนุกของ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบเกม โดยมีขั้นตอนการจัดกิจกรรม ดังนี ้
 ขั้นที ่1 ท าความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายและเนื้อหาที่ใช้ โดยศึกษาช่วงอายุ ความสามารถในการเรียนรู้ ความสนใจ และทักษะ
พื้นฐาน นอกจากน้ีควรศึกษาบริบทต่างๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น ขนาดของกลุ่มนักเรียน ระยะเวลา และความสามารถใน
การเข้าถึงเทคโนโลยี  
 ขั้นที่ 2 ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยก าหนดเป้าหมายที่ผู้สอนต้องการให้นักเรียนไปถึง นั่นคือ ผ่านการทดสอบ และ
สามารถแก้ปัญหาที่ก าหนดให้ได้  
 ขั้นที่ 3 ก าหนดโครงสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ โดยก าหนดล าดับของการเรียนรู้ ซึ่งควรพิจารณาจากล าดับความส าคัญ
ของ เนื้อหา หรือความจ าเป็นของเนื้อหาในแต่ละเรื่อง 
 ขั้นที่ 4 ก าหนดทรัพยากร ระบุทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ โดยค านึงถึงแหล่งทรัพยากรที่มีอยู่ในปัจจุบันและทรัพยากร 
ที่จ าเป็นต้องจัดหาเพิ่มเติมส าหรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
 ขั้นที่ 5 การประยุกต์ใช้แนวคิดของเกมมิฟิเคชัน จากการก าหนดส่วนประกอบของเกมมิฟิเคชันที่ใช้  โดยพิจารณาถึง  
การน ากลไกของเกมมิฟิเคชันมาปรับใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งกลไกของเกมมิฟิเคชัน อาจจัดกลุ่มได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 
1) กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตนเอง (Self-Element) เช่น แต้มสะสม ระดับขั้น เหรียญรางวัล สินค้าเสมือนจริง และ  
2) กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่น (Social-Element) เช่น กระดานผู้น า การแข่งขันกัน การร่วมกันท ากิจกรรม การแบ่งปันข้อมูลส่วนตัว 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
1. รูปแบบการวิจัย 
รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) มีแบบแผนการทดลองเป็นแบบศึกษากลุ่มเดียว  

วัดก่อนและหลังการทดลอง (The One-Group Pretest-Posttest Design) ซึ่งท าการศึกษาทดลองโดยใช้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว  
มีการวัดตัวแปรตามบางตัวแปรก่อนท าการทดลอง เมื่อท าการทดลองแล้วจึงท าการวัดผลที่เกิดขึ้นในตัวแปรตาม เพื่อเปรียบเทียบผล
ของตัวแปรตามก่อนและหลังการทดลอง โดยมีตัวแปรที่ศึกษา ดงันี ้
 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดเกมมิฟิเคชันผ่านห้องเรียนออนไลน์  เรื่อง มิติสัมพันธ์ของ  
รูปเรขาคณิต 
 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง มิติสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต และความพึงพอใจที่มีต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม จังหวัดพิจิตร ภาคเรียนท่ี 1 
ปีการศึกษา 2564 จ านวน 8 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 397 คน  
 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม จังหวัดพิจิตร ภาคเรียนที ่1 
ปีการศึกษา 2564 จ านวน 1 ห้องเรียน คือ ห้อง 1/4  รวมทั้งสิ้น 49 คน ซึ่งมาจากการเลือกแบบเจาะจง ตามคุณสมบัติ ดังนี ้ 

2.1 ห้องเรียนที่ก าลังศึกษา เรื่อง มิติสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต 
2.2 นักเรียนมีคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ 
2.3 นักเรียนมีการเรียนรู้ผ่าน Google Classroom 
2.4 นักเรียนให้ความร่วมมือและยินยอมในการทดลอง 

3. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
3.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย 

3.1.1 กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชันผ่านห้องเรียนออนไลน์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง มิติสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต  

3.1.2 ใบงานที่ 1-3 เรื่อง หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ ใบงานที่ 4-6 เรื่อง ภาพที่ได้จากการมองด้านหน้า 
ด้านข้าง และด้านบน ของรูปเรขาคณิตสามมิติ และใบงานท่ี 7-9 เรื่อง รูปเรขาคณิตที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ รวมทั้งสิ้น 9 ใบงาน 

3.1.3 สื่อการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม PowerPoint เรื่อง มิติสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต 
3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย  

3.2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง มิติสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต แบบปรนัย 4 
ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 

3.2.2 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด
เกมมิฟิเคชันผ่านห้องเรียนออนไลน์ เรื่อง มิติสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 10 ข้อ 

4. การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ 
4.1 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลพื้นฐาน ที่เกี่ยวข้องกับหลักการใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชันผ่านห้องเรียนออนไลน์  
4.2 ศึกษาเนื้อหาส าหรับน ามาจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง มิติสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต 
4.3 สร้างกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง มิติสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต โดยใช้หลักและวิธีการตามแนวคิดเกมมิฟิเคชันผ่าน

ห้องเรียนออนไลน์  
4.4 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จ านวน 25 ข้อ  



 Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 

12 (September - December) 93 – 103 (2022) Vol. 12, No. 3 
98 

  

วารสารวชิาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 12 (ฉบับที่ 3)  กันยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2565 

4.5 หาคุณภาพของเครื่องมือ ส่งให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และความสอดคล้องระหว่าง
ข้อค าถามและจุดประสงค์การเรียนรู้  โดยการหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ (Index of Item-
Objective Congruence : IOC) 

4.6 คัดเลือกข้อสอบที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป จ านวน 20 ข้อ จากการตรวจสอบของผู้เช่ียวชาญ ซึ่งถือว่าเป็น
ข้อสอบที่มีความสอดคล้องกันระหว่างเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ สามารถน าไปใช้ได้ 

4.7 สร้างแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
จ านวน 10 ข้อ และให้ท่ีปรึกษาวิจัยตรวจสอบความถูกต้อง 
 5. ขั้นตอนการด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้มูล 

5.1 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง มิติสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต ที่ผ่านการตรวจสอบ
จากผู้เช่ียวชาญไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง และบันทึกเป็นคะแนนก่อนเรียน  

5.2 น ากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง มิติสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต ที่สร้างขึ้นโดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชันผ่านห้องเรียน
ออนไลน์ ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง โดยมีขั้นตอน ดังนี ้

5.2.1 ครูออกแบบเกมมิฟิเคชันบน Google Classroom ซึ่งอยู่ในรูปแบบของ Google Form ประกอบด้วย 3 
ด่านใหญ่ ในด่านใหญ่แต่ละด่านจะมีด่านย่อยให้เลือกอีก 3 ด่าน ดังนี ้

ด่านที่ 1 เนื้อหาเกี่ยวกับหน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ ประกอบด้วย ด่านผัก-ผลไม้ (หน้าตัดจาก รูปผัก-ผลไม้) 
ด่านของกิน (หน้าตัดจากรูปของกิน) และด่านของใช้เบ็ดเตล็ด (หน้าตัดจากรูปของใช้เบ็ดเตล็ดทั่วไป) 

ด่านที่  2 เนื้อหาเกี่ยวกับภาพที่ได้จากการมองด้านหน้า  ด้านข้าง และด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติ  
ประกอบด้วย ด่านทางเดินรูปทรง (ให้มองแต่ละด้านของรูปสามมิติที่เป็นรูปทรงต่างๆ) ด่านทางเดินรูปตัวอักษร (ให้มองแต่ละด้านของ 
รูปสามมิติที่เป็นรูปตัวอักษรภาษาอังกฤษ) และด่านทางเดินข้ันบันได (ให้มองแต่ละด้านของรูปสามมิติที่เป็นรูปทางเดินข้ันบันได) 

ด่านที่ 3 เนื้อหาเกี่ยวกับรูปเรขาคณิตที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ ประกอบด้วย ด่านกองสมบัติ (รูปเรขาคณิตที่
ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ 5-10 ลูก) ด่านถุงสมบัติ (รูปเรขาคณิตที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ 12-18 ลูก) และด่านกล่องสมบัติ  
(รูปเรขาคณิตที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ 20-35 ลูก) 

5.2.2 ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการเรียนรู้จากโปรแกรม PowerPoint เรื่อง มิติสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต  
5.2.3 ครูเปิดด่านใหญ่ให้นักเรียนเล่นตามเรื่องที่นักเรียนได้เรียนจบไปแล้ว ส่วนด่านย่อยน้ัน นักเรียนสามารถเลือก

เล่นด่านใดก็ได้ตามที่ต้องการ (เลือกเล่นท้ัง 3 ด่านย่อยก็ได้ หรือจะเล่นเพียงด่านย่อยเดียวก็ได้) 
5.2.4 เมื่อนักเรียนเล่นเสร็จในแต่ละด่านย่อยหนึ่ง ครูจะตรวจสอบความถูกต้องจากค าตอบของนักเรียนเป็น

รายบุคคล โดยต้องถูกต้องร้อยละ 70 ขึ้นไป จึงจะได้โค้ดลับจากครู เพื่อน าไปใช้เล่นในด่านถัดไป (หากนักเรียนไม่ได้โค้ดลับจากครู 
จะไม่สามารถเล่นด่านถัดไปได้) 

5.2.5 ในทุกๆ วัน ครูจะคอยอปัเดตความก้าวหน้าของนักเรียนท่ีผ่านด่านเยอะที่สุดขึ้นบน Leaderboard เพื่อเป็น
การช่ืนชมนักเรียน และกระตุ้นให้นักเรียนคนอื่นอยากที่จะเล่นสะสมให้ครบด่านได้มากกว่า เพื่อจะได้ขึ้นเป็นผู้น า ซึ่งเป็นการสร้าง
บรรยากาศภายในห้องเรียนให้เปรียบเสมือนว่านักเรียนก าลังเล่นเกมแข่งขันกัน (ก าหนดเวลาคือ 22.00 น. ของทุกวัน) 

5.2.6 เมื่อนักเรียนเล่นในแต่ละด่านย่อยอย่างน้อย 1 ด่าน จากทุกๆ 3 ด่านหลัก นักเรียนจะได้รับ Digital Bridge 
เป็นรางวัลตามด่านที่นักเรียนเลือกเล่นมา เพื่อน าไปสะสมไว้ในพ้ืนที่เก็บสะสมเหรียญของตนเอง โดยจะมีเหรียญรางวัลใหญ่ที่จะได้
เมื่อนักเรียนสะสมเหรียญได้ครบทุกเหรียญแล้ว โดยในแต่ละเหรียญครูจะท าการก าหนดคะแนนที่แตกต่างกันไว้ให้นักเรียน  

5.3 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชุดเดิมไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง และบันทึกเป็นคะแนนหลังเรียน 
5.4 น าแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด  

เกมมิฟิเคชันผ่านห้องเรียนออนไลน์ เรื่อง มิติสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต ไปสอบถามกลุ่มตัวอย่าง 
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6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 คณะผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ดังนี ้

6.1 หาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ ของคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบ   
ก่อนเรียนและหลังเรียน 

6.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง มิติสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดเกมมิฟิเคชันผ่านห้องเรียนออนไลน์ ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้
สถิติอ้างอิง Paired Sample t-test  

6.3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง มิติสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดเกมมิฟิเคชันผ่านห้องเรียนออนไลน์ กับเกณฑ์ร้อยละ 70 โดยใช้สถิติ
อ้างอิง One Sample t-test 

6.4 วิเคราะห์ผลความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด  
เกมมิฟิเคชันผ่านห้องเรียนออนไลน์ เรื่อง มิติสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ซึ่งใช้เกณฑ์การพิจารณาระดับความพึงพอใจจากช่วงค่าเฉลี่ย ดังนี ้
  4.51 – 5.00  หมายถึง  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
   3.51 – 4.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
   2.51 – 3.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
   1.51 – 2.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อย 
   1.00 – 1.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 

 

ผลการวิจัย 
1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง มิติสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดเกมมิฟิเคชันผ่านห้องเรียนออนไลน์ ก่อนเรียนและหลังเรียน 
ตารางที ่1 การเปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการทดสอบค่า t (Paired Sample t-test) 

ผลการทดสอบ N �̅� S.D. 𝚺𝐃 t Sig 

ก่อนเรียน 
หลังเรียน 

49 
49 

5.59 
15.92 

2.18 
1.98 

506 -46.75* 0.00 

* ระดับนัยส าคัญที่ .05 
จากตารางที่ 1 พบว่า เมื่อเทียบค่า t ที่ค านวณได้คือ -46.75 กับค่า t ในตารางการแจกแจง คือ t.05, 48 = 1.6772 ซึ่งค่า t 

ที่ค านวณได้ (ใช้ค่าสัมบูรณ์) มากกว่าค่า t ในตารางการแจกแจง จึงสรุปผลได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง  
มิติสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดเกมมิฟิเคชันผ่าน
ห้องเรียนออนไลน์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง มิติสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ทีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดเกมมิฟิเคชันผ่านห้องเรียนออนไลน์ กับเกณฑ์ร้อยละ 70 
ตารางที ่2 การเปรียบเทียบคะแนนสอบหลังเรียนและเกณฑ์ร้อยละ 70 โดยการทดสอบค่า t (One Sample t-test) 

ผลการ
ทดสอบ 

N คะแนนเต็ม  ร้อยละ 70 �̅� S.D. t Sig 

หลังเรียน 49 20 14 15.92 1.98 56.353* 0.00 

* ระดับนัยส าคัญที่ .05 
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จากตารางที ่2 พบว่า เมื่อเทียบค่า t ที่ค านวณได้คือ 56.353 กับค่า t ในตารางการแจกแจง คือ t.05, 48 = 1.6772 ซึ่งค่า t 
ที่ค านวณได้มากกว่าค่า t ในตารางการแจกแจง จึงสรุปผลได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง มิติสัมพันธ์ของ  
รูปเรขาคณิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดเกมมิฟิเคชันผ่านห้องเรียนออนไลน์   
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดเกมมิฟิเคชัน
ผ่านห้องเรียนออนไลน์ เรื่อง มิติสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต  
ตารางที ่3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

รายการประเมิน �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 

ด้านกิจกรรมการเรียนรู ้

1. กิจกรรมมีความแปลกใหม่ น่าสนใจ 4.23 0.72 มาก 

2. กิจกรรมมีความเหมาะสมกับเนือ้หาท่ีเรียน 4.10 0.78 มาก 
3. กิจกรรมต่างๆ สรา้งความท้าทาย และช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจ  
   เรื่อง มิติสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต ได้ดีขึ้น 

3.92 0.68 มาก 

4. สื่อท่ีใช้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน 4.05 0.62 มาก 

ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ 

5. นักเรียนมีความสุขจากการเรยีนรู้ 4.21 0.70 มาก 

6. นักเรียนมีเจตคติที่ดตี่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง มิติสมัพันธ์ของรูปเรขาคณิต 3.96 0.59 มาก 

ด้านความเหมาะสม 

7. กิจกรรมมีความเหมาะสมกับการจัดการเรยีนการสอนในปัจจุบัน 4.82 0.69 มากที่สุด 

8. ล าดับการเรียนรู้มีความเหมาะสมและต่อเนื่อง 3.68 0.64 มาก 

ด้านอรรถประโยชน์ 

9. กิจกรรมช่วยกระตุ้นการเรียนรู้  4.02 0.75 มาก 

10. กิจกรรมช่วยให้นักเรียนได้ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการเรยีนรู้ 4.57 0.66 มาก 

คะแนนเฉลี่ยทุกรายการ 4.18 0.68 มาก 

 จากตารางที่ 3 พบว่า ระดับความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด
เกมมิฟิเคชันผ่านห้องเรียนออนไลน์ เรื่อง มิติสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 4.18 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.68 ซึ่งอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า รายการที่มีความพึงพอใจเป็นอันดับแรก คือ กิจกรรมมีความเหมาะสมกับการ
จัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน มีค่าเฉลี่ย 4.82 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 รองลงมา คือ ช่วยให้นักเรียนได้ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย 4.57 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66 และอันดับสุดท้าย คือ ล าดับการเรียนรู้มีความเหมาะสม
และต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ย 3.68 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64 
 

อภิปรายผล 
1. จากการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง มิติสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชันผ่านห้องเรียนออนไลน์ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า 
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว ้และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ซีตีอัยเซาะห์ ปูเตะ, 
ซูไฮซัน มาฮะ, ซอแลฮะ แดเบาะ, ลุตฟี หะยีมะสาและ, อัสมาน ีดาเซะบิง และมัฮด ีแวดราแม [13] ที่แสดงให้เห็นว่า การจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้โดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชันผ่านห้องเรียนออนไลน์ ช่วยให้นักเรียนเกิดความรู้ และความเข้าใจในเนื้อหาวิชาเพิ่มมากขึ้น 
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นักเรียนได้เรียนรู้จากการท าโจทย์ต่างๆ ตามด่านแต่ละด่านที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียน ซึ่งถือว่าเป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีมี
ความแปลกใหม่ และได้เรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายด้านการใช้งาน ทันสมัย และสะดวกสบาย ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ภาสกร เรืองรอง และมลชยา หวานชะเอม [14]   

2. จากการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง มิติสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชันผ่านห้องเรียนออนไลน์  พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ให้เหมาะสมกับช่วงวัยและ
ความสามารถของนักเรียนบนกลไกของเกมที่มีความหลากหลายของกิจกรรมการเรียนรู้  จึงส่งเสริมให้นักเรียนได้ประยุกต์ใช้ความรู้
ในขณะท าโจทย์ตามด่านต่างๆ ของเกม ท าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจมากกว่าการฟังบรรยายจากครูเพียงอย่างเดียว และยังส่งผลให้
นักเรียน มีประสิทธิภาพในการเรียน เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิทธิชัย สระตอมูฮัมหมัด [7]  
ที่ใช้การจ าลองบรรยากาศการเรียนรู้ให้เหมือนการเล่นเกม โดยมีการแข่งขันกันตะลุยโจทย์ในแต่ละด่าน ท าให้นักเรียนเกิดแรงกระตุน้
ในการท ากิจกรรมในช้ันเรียน มีแรงจูงใจในการเรียนรู้เนื้อหาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม ทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน เพราะต้องการ
สะสมเหรียญรางวัล ให้ได้จ านวนมาก เพื่อขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของตาราง Leader Board ซึ่งเปรียบเสมือนการเป็นผู้ชนะ หรือผู้น าใน
ช้ันเรียนนั้น จากปัจจัยดังกล่าวนี้เองท าให้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชันผ่านห้องเรียนออนไลน์ มีประสิทธิภาพสูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 70 

3. จากผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด  
เกมมิฟิเคชันผ่านห้องเรียนออนไลน์ เรื่อง มิติสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ท าการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้จากความสนใจและธรรมชาติของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น อีกทั้งยังเหมาะกับความสามารถ และ
ช่วงวัยของนักเรียน นักเรียนจึงสามารถเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหรือด่านต่างๆ ที่ครูมอบหมายให้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ชนัตถ ์พูนเดช และธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ [3] นักเรียนจึงมีความชื่นชอบและความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เนื่องจาก
มีการน านวัตกรรมมาจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดเกมมิฟิเคชัน ส่งผลให้รูปแบบการน าเสนอเนื้อหามีความเหมาะสม สวยงาม และ
น่าสนใจ ดึงดูดนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมถึงยังมีการใช้สื่อที่มีความน่าสนใจ ทันสมัย สอดคล้องกับรูปแบบการใช้ชีวิต
ของนักเรียนในปัจจุบัน ซึ่งนักเรียนหลายคนมีความสนใจในการเล่นเกมบนสมาร์ทโฟน และคอมพิวเตอร์อยู่แล้ว รูปแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ของคณะผู้วิจัยจึงสอดคล้องและตรงกับความสนใจของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง  

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะส าหรับการปฏิบติั 

1.1 การวิจัยนี้มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ของนักเรียนอย่างสร้างสรรค์  และสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ ในการสร้าง
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดเกมมิฟิเคชันผ่าน Google Classroom การศึกษาหลักการของเกมมิฟิเคชัน และหลักการ 
ใช้งาน Google Classroom ให้เข้าใจอย่างชัดเจน เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของนักเรียน และเพื่อป้องกันการเกิด
จุดบกพร่องของเกมที่ครูสร้างขึ้น จะน าไปสู่ผลที่คาดหวังได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2 การออกแบบเกมเพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ การพิจารณาถึงความสนใจของนักเรียนในปัจจุบัน หรือรูปแบบของ
เกมที่นักเรียนเลือกเล่นผ่านสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ ท าให้สร้างเกมที่สอดคล้องกับความสนใจของนักเรียน และสามารถสร้าง
แรงจูงใจในกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

1.3 การให้ความส าคัญกับการออกแบบโปรแกรมให้เข้าถึงง่าย สามารถน าไปปรับใช้ในการเรียนการสอนได้กับทุกช่วงอาย ุมี
วิธีใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน และมีความเสถียรภาพ จะท าให้สามารถน าไปปรับปรุงต่อยอด ให้กิจกรรมการเรียนรู้นั้นมีคุณภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น 

1.4 จากผลการวิจัย การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชันผ่านห้องเรียนออนไลน์  มิติสัมพันธ์ของ  
รูปเรขาคณิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีที่ 1 ช่วยกระตุ้นความสนใจของนักเรียน ท าให้นักเรียนเกิดความรู้ และความเข้าใจใน
เนื้อหาวิชามากขึ้น ดังนั้น จึงควรมีการประยุกต์ใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดเกมมิฟิเคชันผ่านห้องเรียนออนไลน์กับรายวิชา
คณิตศาสตร์เรื่องอื่นๆ ในระดับชั้นมัธยมศึกษา เพื่อตอ่ยอดองค์ความรูและส่งเสริมใหผู้้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดียิ่งขึ้น 
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 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
2.1 ควรมีการศึกษาตัวแปรหรือปัจจัยอื่น ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เช่น ความคงทนในการเรียน เจตคติของ

นักเรียนท่ีมีต่อวิชาคณิตศาสตร์ เป็นต้น 
2.2 ควรศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดเกมมิฟิเคชันผ่านช่องทางอื่น  นอกเหนือจาก Google 

Classroom เพื่อให้กิจกรรมการเรียนรู้มีความสนุกสนาน และน่าสนใจมากยิ่งข้ึน 
2.3 ควรให้ความส าคัญกับจ านวนกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย โดยการเพิ่มจ านวนของกลุ่มตัวอย่างให้มากขึ้น เพราะ  

หากกลุ่มตัวอย่างมีจ านวนน้อยเกินไปอาจจะท าให้ผลการวิจัยที่ได้ ไม่เห็นความแตกต่างของสิ่งที่ต้องการจะศึกษาเท่าที่ควร 
2.4 ควรมีการศึกษาพัฒนานักเรียนเพื่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ไปพร้อมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติด้วยการจัดการเรียนรู้ในการฟังและอ่าน
ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2) ทดลองใช้หลักสูตร และ3) ประเมินประสิทธิผลการใช้หลักสูตรท่ีพัฒนาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
ย่อย คือ 3.1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการฟังและอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ ก่อนและหลังใช้หลักสูตร 3.2) เพื่อศึกษา
เทคนิคการฟังและอ่านท่ีนักเรียนใช้ 3.3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อหลักสูตร กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ห้อง 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 20 คน ได้มาโดยการใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ หลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติด้วยการจัดการเรียนรู้ในการฟังและอ่าน จ านวน 40 ชั่วโมง แบบทดสอบความสามารถในการฟังและอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ แบบสอบถามการใช้เทคนิคการฟังและอ่านส าหรับท าแบบทดสอบ และแบบสอบถามความพึงพอใจ  
สถิติท่ีใช้ได้แก่ 1) ค่าเฉลี่ย 2) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3) การทดสอบค่า t-test แบบ Dependent แบบแผนการวิจัย คือ แบบหน่ึงกลุ่มสอบ
ก่อนหลัง (The One-Group Pretest-Posttest Design) ผลการวิจัยพบว่า 1) หลักสูตรฯ ประกอบด้วย 12 องค์ประกอบ 7 หน่วยการเรียนรู้ 
และมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (�̅�=4.60, S.D. =0.51) 2) ความสามารถในการฟังและอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติของนักเรียน 
หลังใช้หลักสูตรแตกต่างกับก่อนใช้หลักสูตรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 3)การน าเทคนิคการฟังและการอ่านไปใช้ในการท า
แบบทดสอบความสามารถในการฟังและอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติของนักเรียนอยู่ในระดับมาก โดยคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 
4.35 และ 4) ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อหลักสูตรฯอยู่ในระดับมากที่สุด โดยคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 
  

ค าส าคัญ : การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ การจัดการเรียนรู้ส าหรับการฟังและอ่าน ความสามารถในการฟังและ
อ่านภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ เทคนิคการฟังและการอ่าน ความพึงพอใจในหลักสูตร 
 

Abstract  
The objectives of this research were 1) to develop  the  English for International Communication Curriculum Using  

Listening and Reading Instruction for Senior High School Students, 2) to try out the  English for International Communication 
Curriculum Using  Listening and Reading Instruction for Senior High School Students, and 3) to evaluate the effectiveness of 
using the curriculum as follows : 3.1) to compare  listening and reading abilities in  English for International Communication 
before and after using the curriculum, 3.2) to study listening and reading techniques students used in taking the test after 
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using the curriculum, and 3.3) to study the students’ curriculum satisfaction after using the curriculum. The samples were 20 
students in grade 10 of Phetchaburi Rajabhat University Demonstration School, selected by using a Simple  Random Sampling. 
The research instruments used were the 1) English for International Communication Curriculum Using Listening and Reading 
Instruction for Senior High School Students, a total of 40 hours., 2) pretest and posttest for an achievement on listening and 
reading abilities in English for International Communication, 3) questionnaire on using listening and reading techniques for 
taking the test, and 4) questionnaire on curriculum satisfaction. The data were analyzed by means, standard deviation and 
one group pretest-posttest experiment. The results revealed that 1) the curriculum consisted of 12 components and 7 units,  
and an efficiency of curriculum was at a very  high level (�̅�=4.60 S.D. =0.51), 2) the students’ listening and reading abilities in 
English for International Communication were significantly higher than before teaching at the .05 level, 3) the average of the 
students’ using of listening and reading techniques were at the high level (�̅�=4.35), and 4) the average of the students’ 
curriculum satisfactions which were at the highest level (�̅�=4.59). 

 

Keywords : Development of an English for International Communication, Listening and Reading Instructions, Listening and 
Reading Abilities in English for International Communication, Listening and Reading Techniques, Satisfaction of Curriculum 
 
 

บทน า   
  การใช้ภาษาอังกฤษในประเทศไทย นอกจากจะมีบทบาทส าคัญในฐานะที่แง่ของการเป็นภาษากลางส าหรับการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างประชากรทั่วโลกในยุคศตวรรษที่ 21 ภาษาอังกฤษยังเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดต่อสื่อสารผ่านทางเทคโนโลยี
ต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบของการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง(Life-Long Learning) [1] โดยในด้าน
ของการศึกษา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ระบุให้ภาษาต่างประเทศที่นักเรียนทุกคนต้องเรียน  
ซึ่งโรงเรียนต่าง ๆ ในประเทศไทยได้ก าหนดภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศพื้นฐานที่นักเรียนต้องเรียน โดยสอดคล้องกับตาม
กรอบโครงสร้างเวลาเรียนในส่วนของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศท่ีก าหนดว่า นักเรียนทุกคนท่ีเรียนจบระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น
แต่ละระดับช้ัน (ป.1-3) ต้องมีจ านวนช่ัวโมงเรียน 40 ช่ัวโมง นักเรียนทุกคนท่ีเรียนจบระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายแต่ละระดบัช้ัน 
(ป.4-6) ต้องมีจ านวนช่ัวโมงเรียน 80ช่ัวโมง นักเรียนทุกคนที่เรียนจบระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นแต่ละระดับช้ัน  (ม.1-3)  
ต้องมีจ านวนช่ัวโมงเรียน 120 ช่ัวโมง และนักเรียนทุกคนท่ีเรียนจบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ต้องมีจ านวนช่ัวโมงเรียน
รวม 240 ช่ัวโมง [2] ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเมื่อศึกษาระดับสูงขึ้นภาษาอังกฤษก็ยิ่งมีความส าคัญมากยิ่งขึ้น 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้ความส าคัญกับภาษาอังกฤษโดยก าหนดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 
ทุกคนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานตามเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนด  อีกทั้งหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ฉบับปรับปรุงปีการศึกษา 2562 ก าหนดให้รายวิชาTOEIC คือ วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมที่นักเรียนระดบั
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-5 ทุกคนต้องเรียน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียนในระดับ
มาตรฐานสากล ซึ่งปัจจัยส าคัญที่ท าให้จุดมุ่งหมายสัมฤทธ์ิผล คือ หลักสูตรที่ผ่านการออกแบบและพัฒนาตามขั้นตอนอย่างมีระบบ มี
ประสิทธิภาพ ส าหรับเสริมสร้างความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ไม่ใช่ระดับมาตรฐานขั้นพื้นฐาน แต่เป็นระดับการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติเทียบเท่ากับมาตรฐานสากล ผู้วิจัยจึงด าเนินการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานความต้องการ
จ าเป็น ปัญหา แนวทางแก้ไข เพื่อสร้างและพัฒนาหลักสูตรในรายวิชาดังกล่าว เนื่องจากหลักสูตรเป็นสิ่งที่ส าคัญของการศึกษา 
เปรียบเสมือนเครื่องมือก าหนดทิศทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายทางการศึกษา และส่งเสริมความเจริญงอกงามและ
พัฒนาผู้เรียนในทุกๆด้าน [3]  อีกทั้งหลักสูตรยังมีความส าคัญอย่างยิ่งในการก าหนดกรอบแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้
มีความรู้ทักษะ คุณลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม[4]  

ด้วยหลักการ ความส าคัญและปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงด าเนินการวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นานาชาติด้วยการจัดการเรียนรู้ในการฟังและอ่านส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติฯ  
2. เพื่อทดลองใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติด้วยการจัดการเรียนรู้ในการฟังและอ่านส าหรับนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
3. เพื่อประเมินประสิทธิผลการใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติฯโดยมีวัตถุประสงค์ย่อยของการประเมิน ดังนี ้

3.1 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการฟังและอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ  ก่อนและหลังใช้หลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติฯ  

3.2 เพื่อศึกษาเทคนิคการฟังและอ่านที่นักเรียนใช้ในการท าแบบทดสอบวัดความสามารถในการฟังและอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ หลังการใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติฯ 

3.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อหลักสูตรหลังใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติฯ 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ภาคเรียน
ที ่2 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 2 ห้อง 

1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ห้อง 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 20 คน ได้มาโดยการใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย(Simple random sampling) หน่วยในการสุ่ม
คือ 1 ห้อง จ านวนนักเรียน 20 คน 

2.ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติด้วยการจัดการเรียนรู้ในการฟังและอ่าน 
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ 

1) ความสามารถในการฟังและอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 
2) เทคนิคการฟังและการอ่านส าหรับการท าแบบทดสอบความสามารถในการฟังและอ่านภาษาอังกฤษเพื่ อ 

การสื่อสารนานาชาติ 
3) ความพึงพอใจท่ีมีต่อหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติฯ 

3. เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัย 
เนื้อหาที่น ามาใช้คือเนื้อหาทางด้านภาษาอังกฤษ ด้านค าศัพท์ ด้านเทคนิคการฟังและอ่านส าหรับทดสอบการใช้

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (TOEIC) ซึ่งปรากฏอยู่ใน 7 หน่วยการเรียนรู้ในหลักสูตรที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเนื้อหาในหน่วยการ
เรียนรู้ที่ 1-7 แบ่งออกเป็น ส่วนของการฟังและการอ่าน ดังนั้น การจัดการเรียนรู้ในส่วนของการฟัง (หน่วยการเรียนรู้ที่1-4) ผู้วิจัย
จัดการเรียนรู้ด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี ้1) ขั้นก่อนเรียน การเตรียมความพร้อมผู้เรียนดา้นเนื้อหาความรู้และภาระงานท่ีผูเ้รียนต้องน าไปใช้
ในขั้นต่อไป 2) ขั้นระหว่างเรียน การเสริมสร้างทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจผ่านการท ากิจกรรม 3) ขั้นหลังเรียน การถ่ายโอนความรู้
ความเข้าใจจากการฟังผ่านกิจกรรม หรือการตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิของภาระงานหลังเสร็จสิ้นการฟัง การจัดการเรียนรู้ในส่วนของการ
อ่าน (หน่วยการเรียนรู้ที่ 5-7) ผู้วิจัยจัดการเรียนรู้ตาม 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นก่อนเรียน การเสริมสร้างความสนใจรวมถึงความรู้
เกี่ยวกับภาระงานและแนวทางน าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย 2) ขั้นระหว่างเรียน การจัดกิจกรรมที่ผู้เรียนได้ฝกึฝน และพัฒนาทักษะการ
อ่าน โดยการน าความรู้และเทคนิคต่างๆมาใช้ 3) ขั้นหลังเรียน การน าประสบการณ์และด้านความรู้  เทคนิคในการอ่านไปใช้และ
ตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิของงาน 

4. ระยะเวลาในการวิจัย คือ 20 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ช่ัวโมง ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564  
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ หมายถึง รูปกระบวนการวิจัยและพัฒนา ที่น ามาเป็นกรอบ

แนวทางส าหรับการพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาหลักสูตร  
การออกแบบหลักสูตร การทดลองใช้หลักสูตร และ การประเมินหลักสูตร โดยหลักสูตรคลอบคลุม เนื้อหา ค าศัพท์ เทคนิคการฟัง
และการอ่านภาษาอังกฤษท่ีมีความสอดคล้องกับการทดสอบการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (TOEIC)   

2. การจัดการเรียนรู้ในการฟังและการอ่าน หมายถึง ขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการการสอน โดยแบ่งออกเป็นการสอนฟัง
และการสอนอ่าน ซึ่งการสอนฟังประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นก่อนการฟัง (Preparing) การเตรียมความพร้อมผู้เรียนด้าน
เนื้อหาความรู้ และภาระงานท่ีผู้เรียนต้องน าไปใช้ในขั้นต่อไป ขั้นระหว่างการฟัง (Enrichment) การเสริมสร้างทักษะการฟังเพื่อความ
เข้าใจผ่านการท ากิจกรรม ขั้นหลังการฟัง (Applying) การถ่ายโอนความรู้ความเข้าใจจากการฟังผ่านกิจกรรม หรือการตรวจสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของภาระงานหลังเสร็จสิ้นการฟัง ส าหรับการสอนอ่านประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นก่อนการอ่าน (Preparing)  
การเตรียมความพร้อมผู้เรียนด้านเนื้อหาความรู้ และภาระงานที่ผู้เรียนต้องน าไปใช้ในขั้นต่อไป ขั้นระหว่างการอ่าน (Enrichment) 
การฝึกฝนความรู้และทักษะการอ่าน ผ่านการท ากิจกรรมที่น าไวยากรณ์ เทคนิค และค าศัพท์ รวมถึงฝึกฝนทักษะการอ่าน และขั้น
หลังการอ่าน (Applying) คือ การน าประสบการณ์และด้านความรู้ เทคนิคในการอ่านไปใช้และตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิ 

3. ความสามารถในการฟังและอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ แบ่งออกเป็น ความสามารถในการฟัง หมายถึง 
นักเรียนในการรับข้อมูลที่ได้ยิน ผ่านกระบวนการการตีความ ประกอบกับความรู้ด้านภาษาศาสตร์ เพื่อท าความเข้าใจและถอดความ
เรื่องที่ได้ยินแล้วปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของการฟังเพื่อความเข้าใจ และความสามารถในการอ่าน หมายถึง ความสามารถของ
นักเรียนในการถอดความผ่านตัวอักษร โดยใช้ความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์ ประสบการณ์ เพื่อท าความเข้าใจในข้อมูลที่อ่าน ด้าน
ไวยากรณ์ ค าศัพท์ ความข้อความในบทอ่านภาษาอังกฤษในบริบทภาษาอังกฤษ TOEIC 

4. เทคนิคการฟังและอ่าน หมายถึง วิธีที่เป็นแนวทางส าหรับน าไปใช้ในการฟังและการอ่านภาษาอังกฤษTOEIC ทั้ง 7 
PARTS เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการทดสอบวัดความสามารถการฟังและการอ่าน  

5. ความพึงพอใจในหลักสูตร หมายถึง การยอมรับ การเห็นชอบ ความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนท่ีมีต่อหลักสูตรฯ โดยวัดจาก
คะแนนจากแบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตรฯในรูปแบบวัดประมาณค่า 5 ระดับ ตั้งแต่ระดับความพึงพอใจมากที่สุดถึงระดับ
ความพึงพอใจน้อยที่สุด โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ด้านการประเมินผล และ
ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 

การฟังและการอ่าน 
1.การจัดการเรียนรู้ในการฟัง 
Riyxon (1986),  Underwood (1989), Larry and Christine (2012) , สถาบัน
ภาษาอังกฤษส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2559)  
2. การจัดการเรียนรู้ในการอ่าน 
Alison (1990), Yopp and Yopp(1992), Thomas (1992) , สถาบันภาษาอังกฤษ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2559) 
3.การวัดและการประเมนิผลการฟัง 
Hubbard (1983), Madsen (1983), Weir(1990) ,Wilson (2008), Vandergrift(2016) 
4.การวัดและการประเมนิผลการอ่าน 
Medden(1983) , Hughes (1989), Nuttall (1996), Miller (1990), Gunderson(1991) 

 

การฟังและการอ่าน 
1.การจัดการเรียนรู้ในการฟัง 
Riyxon (1986),  Underwood (1989), Larry and Christine (2012) , สถาบัน
ภาษาอังกฤษส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2559)  
2.การจัดการเรียนรู้ในการอ่าน 
Alison (1990), Yopp and Yopp (1992), Thomas (1992) , สถาบันภาษาอังกฤษ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2559)  
3.การวัดและการประเมนิผลการฟัง 
Hubbard (1983), Madsen (1983), Weir(1990) ,Wilson (2008), Vandergrift(2016)  
4.การวัดและการประเมนิผลการอ่าน 
Medden(1983) , Hughes (1989), Nuttall (1996), Miller (1990), Gunderson(1991) 

 

แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตร 

1.ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร 
Taba (1962), Saylor, Alexander, and Lewis(1981), Tyler  (1986),  
อมลวรรณ มีจินดา (2553) ,วิชัย วงศ์ใหญ่ (2554),   มารุต พัฒผล (2562), ชนสิทธิ ์สิทธิส์งูเนิน(2564)  
2. องค์ประกอบของหลักสูตร 
Taba (1962), Good (1973), Beauchamp (1981), พลวัต วุฒิประจักษ์(2553), สงัด 
อุทรานันท์(2532), ธันยพร บุษปฤกษ์ (2554) , ธีรศักดิ ์แสนท้วม (2558)  

 

การทดสอบการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาต(ิTOEIC) 
1.เนื้อหาภาษาอังกฤษ 
Anne  and  Casey (2006), Anne and Garrett (2007), Paul and Anne (2007), 
Collins (2012), Jame, Youhua, Sooyeon and Claudia (2017), Peggy, Mary, 
Chadwick and Nancie (2018),  ปิยังกูร ลิ่มวานิชรัตน์ (2559), วโรดม วณิชศิลป์ (2559)  
2.เทคนคิการฟงัและเทคนิคการอ่าน 
Grant Threw (2007), ณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล (2558), ณัฐวิภา วิริยา (2561) 

 

หลักสูตร 

1.ความเป็นมาของหลักสูตร  

2.หลักการ  

3.จุดมุ่งหมาย  

4.ค าอธิบายรายวิชา  

5.ผลการเรียนรู้  

6.โครงสร้างรายวิชา  

7.โครงสร้างเวลาเรียนรายวิชา  

8.แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

9.สื่อการเรียนรู้  

10.การวัดและการประเมินผล  

11.แผนการจัดการเรียนรู้  

12.เอกสารประกอบการเรียนรู้ 

1. ความสามารถในการฟั งและอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 

2. เทคนิคการฟังและอ่านในการท า
แบบทดสอบวัดความสามารถในการฟัง
และอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นานาชาต ิ

3. ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ที่ มี ต่ อ ห ลั ก สู ต ร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
ด้วยการจัดการเรียนรู้ในการฟังและอ่าน
ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งน้ีเป็นการวิจัยแบบหนึ่งกลุ่มสอบก่อนหลัง (The One-Group Pretest-Posttest Design)  
ตารางที่ 1 แบบแผนการทดลองแบบ One-Group Pretest-Posttest Design 

ทดสอบก่อนการทดลอง ด าเนินการทดลอง ทดสอบหลังการทดลอง 
T1 X T2 

T1 แทนการทดสอบก่อนการทดลอง 
 X แทนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสารนานาชาตดิ้วยการจัดการเรยีนรู้ในการฟังและอ่านส าหรับ 
    นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 T2 แทนการทดสอบหลังการทดลอง 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

1.หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สารนานาชาตดิ้วยการจัดการเรยีนรู้ในการฟังและอ่าน 
2. แบบทดสอบความสามารถในการฟังและอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาต ิ
3. แบบสอบถามการใช้เทคนิคการฟังและอ่านส าหรับท าแบบทดสอบ 
4. แบบสอบถามความพึงพอใจในหลักสตูร 

การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
1. หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติด้วยการจัดการเรียนรู้ในการฟังและอ่านส าหรับนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
1. 1 ศึกษาและวิเคราะห์ ข้อมูลจาก เอกสารต ารา งานวิจัยเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ฉบับปรับปรุงป ี2562 การพัฒนาหลักสูตร การฟังและการอ่าน
ภาษาอังกฤษ การจัดการเรียนรู้ในการฟังและการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การทดสอบการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นานาชาติ (TOEIC) และสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง 

1.2 น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบวิเคราะห์เอกสารและการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญมาประกอบการสร้างเอกสาร
ค าอธิบายหลักสูตรฯ ประกอบด้วย ความเป็นมาของหลักสูตร หลักการ จุดมุ่งหมาย ค าอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ โครงสร้าง
รายวิชา โครงสร้างเวลาเรียนรายวิชา แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและการ
ประเมินผล แผนการจัดการเรียนรู้  และเอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้  7 หน่วย ได้แก่ PICTURE DESCRIPTIONS, 
QUESTIONS AND RESPONSES, SHORT CONVERSATIONS, SHORT TALKS, INCOMPLETE SENTENCES, 
INCOMPLETE TEXTS, READING COMPREHENSION  

1.3 น าเอกสารค าอธิบายหลักสูตรที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปตรวจสอบคุณภาพและความเหมาะสมของหลักสูตร  ด้วยการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยผู้เชี่ยวชาญ 7 คน 

1.4 ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ หลังจากนั้นแล้วจึงให้ผู้เช่ียวชาญทั้ง 7 คน ประเมินความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ของการน าหลักสูตรไปใช้ด้วยมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดับ ในแบบประเมินคุณภาพหลักสูตร พบว่า หลักสูตรมี
ค่าคุณภาพเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมเท่ากับ 0.51 สรุปได้ว่า หลักสูตรมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 

2. แบบทดสอบความสามารถในการฟังและอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 
2.1 ศึกษาหลักการ แนวคิด วิธีการสรา้งแบบทดสอบความสามารถในการฟังและอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

นานาชาติ (TOEIC) จากต ารา งานวิจัย การประเมินผลการเรียนรูด้า้นความรู้และเอกสารที่เกีย่วข้อง 
2.2 วิเคราะห์เนื้อหา และจดุประสงค์การเรียนรู้ ตามวัตถุประสงค์หลักสูตรและกรอบแนวคดิ 
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2.3 สร้างแบบทดสอบความสามารถในการฟังและอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (TOEIC) ส าหรับใช้ก่อน
และหลังการทดลอง โดยน าข้อมูลจากผลการวิเคราะห์ในขั้นตอนที่  1 มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ของแบบทดสอบ แบ่งเป็น 
Listening Section (Part1-4) จ านวน 43 ข้อ และ Reading Section (Part 5-7) จ านวน 51 ข้อ ข้อสอบที่สร้างขึ้นทั้งหมดเป็นแบบ
ข้อสอบปรนัยจ านวน 94 ข้อ โดยข้อสอบใน Part 1,3,4,5,6,7 เป็นข้อสอบแบบ 4 ตัวเลือก และ ใน Part 2 เป็นข้อสอบแบบ 3 
ตัวเลือก โดยแต่ละข้อมีค าตอบท่ีถูกต้องเพียง 1 ข้อ 

2.4 น าแบบทดสอบไปตรวจสอบเพื่อยืนยันความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยการหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Consistency : IOC) โดยผู้เช่ียวชาญ  5 คน พิจารณาความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับข้อสอบ พบว่า 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1 โดยทุกประเด็นมีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1 แสดงว่าว่าข้อสอบข้อนั้นมีความสอดคล้องสามารถน าไปใช้ได้ [7] 
แล้วจึงน าไปรวบรวมไว้ในแบบทดสอบ 

2.5 น าแบบทดสอบทั้งหมดไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างเพื่อหาคุณภาพของข้อสอบรายข้อ 

2.6 น าคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์ความยากง่าย (p) และ ค่าอ านาจจ าแนก (R) ของข้อสอบแต่ละข้อ เลือกข้อที่มีค่าความ
ยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนกใกล้เคียงกัน โดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณาค่าความยากง่ายระหว่าง 0.20 - 0.80 และค่าอ านาจจ าแนก
ตั้งแต่ 0.20-1.00 พบว่า ข้อสอบจ านวน 94 จากจ านวนข้อสอบท้ังหมด 123 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่าย อยู่ในช่วง 0.29 – 0.71 และ 
ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ในช่วง 0.29 – 0.86 ตามเกณฑ์ดังกล่าว  

2.7 น าแบบทดสอบปรนัยที่หาค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนกแล้วมาหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยน าผล
การทดลองใช้มาหาค่าความคงตัวภายในของแบบทดสอบ พบว่า ค่าความเช่ือมั่นที่ได้เท่ากับ 0.97 ซึ่งเป็นค่าความเช่ือมั่นที่ดีและ
สามารถน าไปใช้เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย  

2.8 น าแบบทดสอบที่หาค่าความเช่ือมั่นแล้วจ านวน 94ข้อ โดยแยกเป็น Listening Section จ านวน 43 ข้อ  
และ Reading Section จ านวน 51 ข้อ ไปทดสอบวัดผลการเรียนก่อนและหลังการทดลองใช้หลักสูตรฯ  

3. แบบสอบถามเทคนิคการฟังและการอ่าน มีขัน้ตอนการสร้างและพัฒนาดังนี้  
3.1 ศึกษาแนวคิด หลักการ วิธีการสรา้งแบบสอบถาม และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
3.2 น าข้อมูลด้านเทคนิคการฟังและเทคนิคการอ่านเพื่อมาก าหนดหัวข้อค าถามในแบบสอบถามการใช้เทคนิคต่าง ๆ 

ในการท าแบบทดสอบ จ านวน 10 เทคนิค ได้แก่ 1) การดูรูปภาพแล้วดึงใจความหลักของภาพ 2) การใช้ตัวลวงเกี่ยวกับค าที่มีเสียง
คล้ายกัน และค าศัพท์ที่สามารถพบในรูปภาพแต่สื่อความหมายไม่ตรงกับรูปภาพ 3) การตอบค าถามประโยคค าถามทั้ง 2 แบบ  
โดยใช้ค าส าคัญจากค าแรกของประโยคค าถามหรือข้อความ 4) การอ่านค าถามเพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องที่จะฟัง รวมถึง
เป้าหมายในการฟัง 5) การSkimข้อค าถามเพื่อได้รับข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องที่จะฟัง รวมถึงตั้งเป้าหมายในการฟังและหาค าตอบ  
6) การวิเคราะห์โครงสร้างประโยคเพื่อค าหรือวลีมาเติมเต็มประโยคได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ตามบริบทของประโยค  
7) การเลือกค าศัพท์ที่ถูกต้องในด้านความหมายหรือโครงสร้างค าในบริบทของประโยค 8) การวิเคราะห์องค์ประกอบของบทอ่านและ
ประโยคในบทอ่านเพื่อเติมข้อมูลที่ขาดหายไปด้วยความรู้ด้านไวยากรณ์หรือค าศัพท ์9) การใช้ค าส าคัญในค าถามเพื่อตั้งเป้าหมายในการอ่าน 
การค้นหาค าตอบ และการจัดล าดับการตอบ 10) วิเคราะห์องค์ประกอบของบทอ่านและความสัมพันธ์ของบทอ่านแต่ละบทอ่านเพื่อค้นหา
ค าตอบ โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนในแบบสอบถามเทคนิคการฟังและอ่านด้วยมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)  

3.3 น าแบบสอบถามการใช้เทคนิคการฟังและเทคนิคการอ่าน เสนออาจารย์ที่ปรึกษาแล้วน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 
คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและตรวจสอบความเป็นปรนัยของข้อค าถาม และวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง 

3.4 น าคะแนนการประเมินความสอดคล้องที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ผลการพิจารณา
พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้องเฉลี่ยรวมเท่ากับ 0.98 โดยที่ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 0.80-1.00 แสดงว่า สามารถน าไปใช้ได้ ผู้วิจัยจึง
น าทุกหัวข้อไปใช้เป็นแบบสอบถามการใช้เทคนิคการฟังและเทคนิคการอ่านส าหรับการท าแบบทดสอบความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 
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4. แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตร มีขัน้ตอนการสร้างและพัฒนา ดังนี้ 
4.1 ศึกษาแนวคิด หลักการ วิธีการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหลักสูตรฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
4.2 ก าหนดโครงสร้างแบบสอบถามและเขียนข้อค าถาม แล้วสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตรฯ จ านวน 1 

ฉบับ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านปัจจัยตัวป้อน ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านประโยชน์ที่ได้รับ ประกอบด้วย 13 ค าถาม เช่น 
เนื้อหาในหลักสูตร การฝึกฝนทักษะการฟังและอ่านในบริบทภาษาอังกฤษTOEIC การน าความรู้และทักษะไปประยุกต์ในในการสอบ
หรือบริบทอื่น เป็นต้น โดยให้นักเรียนให้คะแนนความพึงพอใจด้วยมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  

4.3 น าแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหลักสูตรฯ เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความเป็น
ปรนัยและความคลอบคลุมของข้อค าถามแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข 

4.4 น าแบบสอบถามความพึงพอใจให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 คน ตรวจพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยประเมิน
ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของเครื่องมือกับข้อค าถามในแบบสอบถามความพึงพอใจ ผลการประเมิน พบว่า ค่าดัชนีความ
สอดคล้องเฉลี่ยรวมเท่ากับ 0.89 โดยข้อค าถามมีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ในช่วง 0.60-1.00 ทุกข้อ แสดงว่า สามารถน าไปใช้ได้ 
ผู้วิจัยจึงน าใช้เป็นข้อค าถามจ านวน 13 ข้อไปใช้ในแบบสอบถามความพึงพอใจ  
การด าเนินการทดลองในการวิจัย 

การทดลองใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติฯได้ด าเนินการ 3 ขั้นตอน คือ 1) การเตรียมการก่อนการ
ทดลองใช้หลักสูตรกับกลุ่มเป้าหมาย 2) การด าเนินการทดลองใช้หลักสูตรกับกลุ่มเป้าหมาย และ 3) การประเมินประสิทธิผลการใช้
หลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย การทดสอบความสามารถในการฟังและอ่าน ก่อนและหลังใช้หลักสูตร การประเมินเทคนิคในการฟังและ
อ่าน และความพึงพอใจหลังใช้หลักสูตร ดังมีรายละเอียดต่อไป นี้ 

ขั้นที ่1 การเตรียมการก่อนการทดลองใช้หลักสตูร  
สัปดาห์ที่ 1 ผู้วิจัยช้ีแจงข้อปฏิบตัิในการเรยีนการสอนกับนักเรียนและทดสอบความสามารถในการฟังและอ่านภาษาอังกฤษ

ด้วยแบบทดสอบความสามารถในการฟังและอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาต ิ
ขั้นที ่2 การด าเนินการทดลองใช้หลักสูตรกับกลุม่เป้าหมาย 
ขั้นที ่3 การด าเนินการทดลองหลงัใช้หลักสูตรกับกลุ่มเปา้หมาย 
สัปดาห์ที่ 20 ผู้วิจัยให้นักเรียนท าแบบทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ แบบสอบถามการ

ใช้เทคนิคการฟังและอ่านในการท าแบบทดสอบ และแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อหลักสตูร 
การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

1. การประเมินผลค่าคุณภาพหลักสูตร มีเกณฑ์การแปลความหมายตามช่วงคะแนนเฉลี่ย คือ 1) 4.50 – 5.00 หมายถึง 
หลักสูตรมีคุณภาพดีมาก 2) 3.50 – 4.49 หมายถึง หลักสูตรมีคุณภาพดี 3) 2.50 – 3.49 หมายถึง หลักสูตรมีคุณภาพปานกลาง  
4) 1.50 – 2.49 หมายถึง หลักสูตรมีคุณภาพพอใช้ และ 5) 1.00 – 1.49 หมายถึง หลักสูตรต้องปรับปรุง 

2.การประเมินผลค่าการน าเทคนิคการฟังและอ่านไปใช้ในการท าแบบทดสอบ มีเกณฑ์การแปลความหมายตามช่วงคะแนน
เฉลี่ย คือ 1) 4.50 – 5.00 หมายถึง การน าเทคนิคไปใช้อยู่ในระดับมากท่ีสุด 2) 3.50 – 4.49 หมายถึง การน าเทคนิคไปใช้อยู่ในระดบั
มาก 3) 2.50 – 3.49 หมายถึง การน าเทคนิคไปใช้อยู่ในระดับปานกลาง 4) 1.50 – 2.49 หมายถึง การน าเทคนิคไปใช้อยู่ในระดับ
มากน้อย และ 5) 1.00 – 1.49 หมายถึง การน าเทคนิคไปใช้อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 

3. การประเมินผลค่าความพึงพอใจในหลักสูตร มีเกณฑ์การแปลความหมายตามช่วงคะแนนเฉลี่ย คือ 1) 4.50 – 5.00 
หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 2) 3.50 – 4.49 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 3) 2.50 – 3.49 หมายถึง 
ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 4) 1.50 – 2.49 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย และ 5) 1.00 – 1.49 หมายถึง  
ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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ผลการวิจัย 
1. ผลการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติฯ  โดยหลักสูตรที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นประกอบด้วย 12 

องค์ประกอบ ได้แก่ ความเป็นมาของหลักสูตร หลักการ จุดมุ่งหมาย ค าอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ โครงสร้างรายวิชา โครงสร้าง
เวลาเรียนรายวิชา แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล แผนการจัดการเรียนรู้ และ เอกสาร
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้  มี 7 หน่วยการเรียนรู้ คือ PICTURE DESCRIPTION, QUESTIONS AND RESPONSES, SHORT 
TALKS, SHORT CONVERSATIONS, INCOMPLET SENTENCES, INCOMPLETE TEXTS, READING COMPREHENSION และ  

มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (�̅�=4.60, S.D. =0.51) 
2. ผลการน าหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติฯไปทดลองใช้  โดยผู้วิจัยด าเนินการใช้หลักสูตรกลับกลุ่ม

ตัวอย่าง คือ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รวม สัปดาห์ที่ 1-20 ในรายวิชา TOEIC (ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม) 
ซึ่งผู้วิจัยได้รับหน้าท่ีให้สอนรายวิชานี้ 

3. ผลการประเมินประสิทธิผลการใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่นานาชาติฯ สรุปได้ว่า 
3.1 ผลการประเมินทักษะการฟังและทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติของนักเรียนก่อนและหลังใช้

หลักสูตร 
ตารางที่ 2 ตารางเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถการฟังและอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติของนักเรียน   
ก่อนและหลังใช้หลักสูตร 

การใช้หลักสูตร 
จ านวน

นักเรียน (n) 
คะแนนเต็ม X̅ S.D. t sig 

ส่วนท่ี 1 : การฟัง (PART 1,2,3,4) 

ก่อนใช้หลักสูตร  

20 

 

43 

22.60 5.48  

12.21 

 

.05 หลังการใช้หลักสูตร 32.80 5.56 

ส่วนท่ี 2 :การอ่าน (PART 5,6,7) 

ก่อนใช้หลักสูตร  

20 

 

51 

29.20 4.73  

15.21 

 

.05 หลังใช้หลักสูตร 43.60 2.33 

จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนเฉลี่ยทักษะการฟังและการอ่านของนักเรียนก่อนการทดลองใช้หลักสูตรและหลังการทดลอง

ใช้หลักสูตร แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ยทักษะการฟังหลังการทดลองใช้หลักสูตร (�̅�=32.80, 

S.D. = 5.56) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยผลการเรียนรู้ก่อนการทดลองใช้หลักสูตร (�̅�=22.60, S.D.=5.48)  และ คะแนนเฉลี่ยทักษะการ

อ่านหลังการทดลองใช้หลักสูตร (�̅�=43.6, S.D.=4.44) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยผลการเรียนรู้ก่อนการทดลองใช้หลักสูตร  
3.2 เทคนิคการฟังและการอ่านที่นักเรียนน าไปใช้ในการท าแบบทดสอบความสามารถในการฟังและอ่านภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสารนานาชาติของนักเรียนอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.35, S.D.= 0.65) โดยการน าเทคนิคการฟังไปใช้ทั้ง 5 เทคนิคอยู่ในระดับ
มากถึงมากที่สุด เรียงตามล าดับดังนี้ การดูรูปภาพแล้วดึงใจความหลักของภาพ การใช้ตัวลวงเกี่ยวกับค าท่ีมีเสียงคล้ายกันและค าศัพท์
ที่สามารถพบในรูปภาพแต่สื่อความหมายไม่ตรงรูปภาพ การ Skim ข้อค าถามเพื่อได้รับข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องที่จะฟัง  
รวมถึงตั้งเป้าหมายในการฟังและหาค าตอบ การอ่านค าถามเพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องที่จะฟังรวมถึงเป้าหมายในการฟัง  
และการตอบค าถามประโยคค าถามทั้ง 2 แบบ โดยใช้ค าส าคัญจากค าแรกของประโยคค าถามหรือข้อความ ซึ่งมีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม
การน าเทคนิคการฟังไปใช้เท่ากับ 4.30 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.68 และ โดยการน าเทคนิคการอ่านไปใช้ทั้ง 5 เทคนิคอยู่ใน
ระดับมากถึงมากที่สุด เรียงตามล าดับดังนี้ การวิเคราะห์โครงสร้างประโยคเพื่อหาค าหรือวลีมาเติมเต็มประโยคได้อย่างถูกต้องตาม
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หลักไวยากรณ์ตามบริบทของประโยค การเลือกค าศัพท์ที่ถูกต้องในด้านความหมายหรือโครงสร้างค าในบริบทของประโยค  การใช้ค า
ส าคัญในค าถามเพื่อตั้งเป้าหมายในการอ่าน การค้นหาค าตอบ และการจัดล าดับการตอบ การวิเคราะห์องค์ประกอบของบทอ่านและ
ประโยคในบทอ่านเพื่อเติมข้อมูลที่ขาดหายไปด้วยความรู้ด้านไวยากรณ์หรือค าศัพท์ และการวิเคราะห์องค์ประกอบของบทอ่านและ
ความสัมพันธ์ของบทอ่านแต่ละบทอ่านเพื่อค้นหาค าตอบ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยรวมการน าเทคนิคการอ่านไปใช้เท่ากับ 4.41 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.63  

3.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.59 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51 
 

อภิปรายผล 
1. ผลการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติฯ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นประกอบด้วย 12 องค์ประกอบท่ีส าคัญ

และปรากฏในหลักสูตรที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น เนื่องจากองค์ประกอบดังกล่าวได้ผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้เช่ียวชาญหลัก  ผู้วิจัย
ด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์เกี่ยวกับองค์ประกอบของหลักสูตรของ Taba, Good, Beauchamp, สงัด อุทรานันท์,  
ธีรศักดิ์ แสนท้วม, ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน [6-11] โดยค่าคุณภาพของหลักสูตรอยู่ในระดับดีมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าหลักสูตรได้
ด าเนินการตามขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร 4 ขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน การออกแบบพัฒนาหลักสูตร  
การทดลองใช้หลักสูตร การประเมินคุณภาพหลักสูตร ซึ่งเป็นกระบวนการสร้างและพัฒนาหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพที่ส่งผลให้
หลักสูตรที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นมีคุณภาพ [12-13] 

2. ความสามารถในการฟังและอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติของนักเรียน หลังใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารนานาชาติด้วยการจัดการเรียนรู้ในการฟังและอ่านส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  สูงกว่าก่อนใช้หลักสูตร 

โดยคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการฟังหลังใช้หลักสูตร (�̅�=32.80, S.D.=5.56) สูงกว่าก่อนใช้หลักสูตร (�̅�=22.60, S.D.=5.48)  

และ คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการอ่านหลังใช้หลักสูตร (�̅�=43.60, S.D.=2.33) สูงกว่าก่อนใช้หลักสูตร (�̅�=29.20, S.D.=4.73) 
เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนของ
ผู้เรียนได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทัศนีย์ ธนาพร [14] และกฤษณ์ วิทวัสส าราญกุล [15] ที่ได้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ แล้วน าไปใช้
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษกับผู้เรียน ผลการวิจัยพบว่าผู้เรียนมีผลคะแนนจากการประเมินความสามารถทางการ
ใช้ภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนเนื่องการน ากระบวนการสอนที่ผ่านการออกแบบและพัฒนาไปจัดการเรียนรู้  ส าหรับการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการฟังและอ่านของนักเรียน ผู้วิจัยใช้ 2 แนวทาง กล่าวคือ แนวทางที ่1 แนวทางการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อพัฒนาความสามารถในการฟัง สอดคล้องกับหลักการ แนวคิดของ Riyxon [16], Underwood [17], Larry and 
Christine [18] และ สถาบันภาษาอังกฤษ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[19]  ซึ่งผู้วิจัยน าไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1,2,3,4 ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นก่อนเรียน การเตรียมความพร้อมผู้เรียนด้านเนื้อหาความรู้และภาระ
งานที่ผู้เรียนต้องน าไปใช้ในขั้นต่อไป 2) ขั้นระหว่างเรียน การเสริมสร้างทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจผ่านการท า 3) ขั้นหลังเรียน  
การถ่ายโอนความรู้ความเข้าใจจากการฟังผ่านกิจกรรม หรือการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของภาระงานหลังเสร็จสิ้นการฟัง แนวทางที่ 2 
แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน สอดคล้องกับหลักการ แนวคิดของของ Alison Devis [20], Thomas [21], 
Yopp and Yopp [22], และ สถาบันภาษาอังกฤษ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน[19] โดยผู้วิจัยน าไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ส าหรับหน่วยการเรียนรู้ที่ 5,6,7 ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นก่อนเรียน การเสริมสร้างความสนใจรวมถึงความรู้เกี่ยวกับ
ภาระงานและแนวทางน าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย 2) ขั้นระหว่างเรียน การจัดกิจกรรมที่ผู้เรียนได้ฝึกฝน และพัฒนาทักษะ 
การอ่าน 3) ขั้นหลังเรียนการน าประสบการณ์และด้านความรู้ เทคนิคในการอ่านไปใช้และตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิของงาน 

3. ผลการน าเทคนิคการฟัง ได้แก่ การดูรูปภาพแล้วดึงใจความหลักของภาพ การใช้ตัวลวงเกี่ยวกับค าท่ีมีเสียงคล้ายกันและ
ค าศัพท์ที่สามารถพบในรูปภาพแต่สื่อความหมายไม่ตรงกับรูปภาพ การตอบค าถาม ประโยคค าถามทั้ง 2 แบบ โดยใช้ค าส าคัญจากค า
แรกของประโยคค าถามหรือข้อความ การอ่านค าถามเพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องที่จะฟัง รวมถึงเป้าหมายในการฟัง และ  
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การ Skim ข้อค าถามเพื่อได้รับข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องที่จะฟัง รวมถึงตั้งเป้าหมายในการฟังและหาค าตอบและการน าเทคนิคการ
อ่าน ได้แก่ การวิเคราะห์โครงสร้างประโยคเพื่อค าหรือวลีมาเติมเต็มประโยคได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ตามบริบทของประโยค 
การเลือกค าศัพท์ที่ถูกต้องในด้านความหมายหรือโครงสร้างค าในบริบทของประโยค การวิเคราะห์องค์ประกอบของบทอ่านและ
ประโยคในบทอ่านเพื่อเติมข้อมูลที่ขาดหายไปด้วยความรู้ด้านไวยากรณ์หรือค าศัพท์ การใช้ค าส าคัญในค าถามเพื่อตั้งเป้าหมายในการ
อ่าน การค้นหาค าตอบ และการจัดล าดับการตอบ และการวิเคราะห์องค์ประกอบของบทอ่านและความสัมพันธ์ของบทอ่านแต่ละบท
อ่านเพื่อค้นหาค าตอบ ไปใช้ในการท าแบบทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติของนักเรียน พบว่า  

มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.35, S.D.=0.65) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเทคนิคการฟังและอ่านที่น ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหา
ในหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเป็นเทคนิคที่จ าเป็นส าคัญส าหรับการทดสอบTOEIC สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคการฟังและ 
อ่านของ Grant Threw [23], ณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล[24], ณัฐวิภา วิริยา [25] ประกอบกับหลักสูตรมีกระบวนการสร้างและพัฒนา
องค์ประกอบด้านการจัดการเรียนรู้  โดยรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็นระบบแบบแผน มีแนวคิดสนับสนุน เปรียบได้กับ
แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้สอนและเครื่องมือส าคัญที่ท าให้ผู้เรียนเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
[26-27] นอกจากนี้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการฟังและอ่านเริ่มตั้งแต่การเตรียมความพร้อมโดยการสอนความรู้ด้าน
เกี่ยวกับเทคนิคการฟัง การอ่าน การฝึกฝนและประยุกต์ใช้เทคนิคในการท าแบบทดสอบจริงจนเกิดทักษะเนื่องจากการพัฒนาทักษะ
ด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของผู้เรียน ผู้สอนจ าเป็นต้องใช้การสอนกิจกรรมการเรียนรู้ที่ไม่เพียงแต่ให้ผู้เรียนมีความรู้ด้าน
การใช้ภาษา (Use) ผู้เรียนต้องสามารถใช้ภาษา (Usage) อย่างคล่องแคล่ว (Fluency) และความถูกต้อง (Accuracy) โดยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้จ าเป็นต้องน าเทคนิคการฟังและเทคนิคการอ่านส าหรับ ไปใช้เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านเทคนิคและส่งเสริมการ

น าไปใช้ของผู้เรียน [28] 3.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหลักสูตรฯ มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�=4.62, S.D.=0.49) 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากปัจจัยด้านนักเรียนที่เห็นประโยชน์จากสิ่งที่ได้เรียน ฝึกฝน จนส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน ซึ่งสามารถ
ประเมินได้จากผลคะแนนสอบนักเรียนมีผลคะแนนสอบหลังใช้หลักสูตรสูงขึ้นกว่าก่อนใช้หลักสูตร[29-30] ประกอบกับขั้นตอนการ
พัฒนาหลักสูตรที่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงได้และพัฒนาสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากในขั้นการศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ผู้วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน โดยการสังเคราะห์ข้อมูลเอกสาร ด้านเนื้อหาและเทคนิคการฟังและการ
อ่านภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ  (TOEIC)  ด้านการฟังและอ่านภาษาอังกฤษ  
ด้านกลวิธีการจัดการเรียนรู้ในการฟังและอ่าน ด้านหลักสูตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รวมไปถึง
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ฉบับปรับปรุงปีการศึกษา 2562 
ส่งผลให้หลักสูตรนี้พัฒนาจากพื้นฐานของความต้องการจ าเป็นที่นักเรียนต้องเรียนวิชาวิชา TOEIC (ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม) รวมถึง
ปัญหา แนวทางแก้ไข ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการพัฒนาหลักสูตรฯ ประกอบด้วย 12 องค์ประกอบ โดยมีค่าคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (�̅�=4.60, S.D.=0.51) 
2. ผลการทดลองใช้หลักสูตรฯ โดยผู้วิจัยด าเนินการใช้หลักสูตรกับกลุ่มตัวอย่าง คือ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปี

การศึกษา 2564 รวม 20 สัปดาห์ จ านวน 20 คน ประกอบด้วย 7 หน่วยการเรียนรู้ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ในการฟังส าหรับ 
PART1-4 ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก คือ การเตรียมความพร้อมผู้เรียนด้านเนื้อหาความรู้และภาระงานท่ีผู้เรียนต้องน าไปใช้ในขั้น 
การเสริมสร้างทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจผ่านการท ากิจกรรม และ การถ่ายโอนความรู้ความเข้าใจจากการฟังผ่านกิจกรรม หรือการ
ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของภาระงานหลังเสร็จสิ้นการฟัง การจัดการเรียนรู้ในการอ่านส าหรับ PART 5-7 ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก 
คือ การเสริมสร้างความสนใจรวมถึงความรู้เกี่ยวกับภาระงานและแนวทางน าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย  การจัดกิจกรรมที่ผู้เรียนได้
ฝึกฝน และพัฒนาทักษะการอ่าน โดยการน าความรู้และเทคนิคต่างๆมาใช้ และ การน าประสบการณ์และด้านความรู้ เทคนิคในการ
อ่านไปใช้และตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิของงาน 
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3. ผลการประเมินประสิทธิผลการใช้หลักสูตรฯ สรุปได้ว่า  
3.1 ความสามารถในการฟังและอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติของนักเรียน หลังใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสารนานาชาติด้วยการจัดการเรียนรู้ในการฟังและอ่านส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สูงกว่าก่อนใช้หลักสูตร 

โดยคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการฟังหลังใช้หลักสูตร (�̅�=32.80, S.D.=5.56) สูงกว่าก่อนใช้หลักสูตร (�̅�=22.60, S.D.=5.58) 

และ คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการอ่านหลังใช้หลักสูตร (�̅�=43.60, S.D.=2.33) สูงกว่าก่อนใช้หลักสูตร (�̅�=29.20, S.D.=4.73)] 

3.2 เทคนิคการฟังและการอ่านท่ีนักเรียนน าไปใช้ในการท าแบบทดสอบอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.35, S.D.=0.65)  

3.3 ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อหลักสูตรฯอยู่ในระดับมากท่ีสุด (�̅�=4.59, S.D.=0.51) 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะส าหรับการเรียนการสอน 

1.1 จัดการเรยีนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการท าแบบทดสอบการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 
(TOEIC) ด้วยหน่วยการเรียนรู้ทั้ง 7 หน่วยการเรียนรู้ ซึ่งแบ่งออกตามรูปแบบของแบบทดสอบได้ 2 ส่วนคือ LISTENING SECTION 
และ READING SECTION 

1.2 น าแนวทางการเรยีนรู้ในการฟังและการอ่านภาษาอังกฤษไปใช้ เพื่อเสริมสรา้งและพัฒนาความสามารถและเทคนิค
การฟังและอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (TOEIC) 

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป  
สร้างและพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ส าหรับภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ  (TOEIC) ตามอีกรูปแบบของแบบทดสอบ

ซึ่งแบ่งออกเป็น SPEAKING SECTION และ WRITING SECTION  
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บทคัดย่อ 
 การพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชนสามารถช่วยแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจ  สังคม และความเป็นอยู่ของประชาชนใน
ท้องถิ่น การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการพัฒนา ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนา
เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติบ้านพุบอน ต าบลแก่งกระจาน อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีประสบความส าเร็จ กลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูล จ านวน 12 คน ประกอบด้วยเจ้าหน้าภาครัฐ ประธาน คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจ ผู้น าชุมชนและปราชญ์ชาวบ้าน 
นักท่องเท่ียวและร้านค้าท่ีรับสินค้าจากกลุ่มวิสาหกิจฯ ได้มาด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) 
และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลและจากเอกสาร ต ารา 
 ผลการวิจัยพบว่าสภาพการบริหารจัดการ ประกอบด้วยด้านวัตถุดิบ กลุ่มมีการใช้ผลผลิตจากการเกษตรของท้องถิ่นตนเอง ด้านการ
ผลิต กลุ่มมีการจัดตั้งศูนย์กลางการผลิต มีการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ ด้านการขนส่ง กลุ่มได้ด าเนินการใช้การขนส่ง จากหน่วยงาน
ภายนอกและจัดส่งด้วยกลุ่มเอง ด้านการตลาด มีการจ าหน่ายท้ังปลีกและส่ง มีช่องทางการจ าหน่ายท้ังแบบออนไลน์และออฟไลน์ ส่วนด้าน
บริการ กลุ่มมีการสร้างกิจกรรมท่ีส่งเสริมความพึงพอใจของลูกค้า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการพัฒนา ประกอบด้วยปัจจัยภายใน พบว่าสมาชิกทุกคนมี
บทบาทร่วมกันในการพัฒนากลุ่ม การจัดต้ังกลุ่ม รวมท้ังการบริหารจัดการภายในกลุ่มร่วมกัน กลุ่มมีการส่งเสริมการเรียนรู้ เพิ่มพูนความรู้อย่าง
สม่ าเสมอ กลุ่มมีการจัดการด้านการเงิน มีการจัดท าบัญชี และมีการจัดสรรก าไร เงินปันผลให้กับสมาชิกกลุ่มทุกเดือน ปัจจัยภายนอก พบว่า
กลุ่มมีเครือข่ายความร่วมมือทั้งด้านการตลาด องค์ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ งบประมาณ และการสนับสนุนด้านก าลังใจจากหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน ปัญหา อุปสรรคในการพัฒนา พบว่า การมีคู่แข่งทางการตลาดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียงกันเป็นจ านวนมาก การพึ่งพาภาครัฐใน
การจัดการด้านการตลาด ความไม่แน่นอนของผลผลิตท่ีเป็นวัตถุดิบในท้องถิ่น และปัญหาด้านการผลิต ส่วนแนวทางการพัฒนาเพื่อให้วิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติบ้านพุบอน ต าบลแก่งกระจาน อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีประสบความส าเร็จ พบว่าความเข้มแข็ง 
ความร่วมมือกัน ของประธานกลุ่มและสมาชิก การใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มการประชาสัมพันธ์  การตลาดและช่องทางการจัดจ าหน่าย  
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า และการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
  

ค าส าคัญ : วิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสู่ความส าเร็จ 
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Abstract  
Developing a community economy or community enterprise can help solve economic problems, benefit society 

and improve the well-being of local people. This research aimed to study management conditions, factors affecting 
development, obstacles, and development guidelines for the success of Ban Phu Bon natural products community 
enterprises in Kaeng Krachan Subdistrict, Kaeng Krachan District, Phetchaburi Province. Data was collected from 12 key 
informants, including the Chairman, Board of Directors, and Members of The Enterprise Group, Community Leaders, and 
Villages. Tourists and merchants who received products from the enterprise group had come up with a purposive sampling 
method, using in-depth interviews and analyzing the data by analyzing the content analysis of the informant group and 
textbook documents. 

The results showed that management conditions consisted of a raw materials aspect. The group used local 
agricultural products by themselves. In terms of production process aspects, the group had established a manufacturing hub 
and controls quality and inspection. In the transportation aspect, the group had implemented transportation from external 
agencies and delivered it by itself. In terms of marketing aspects, there were retail and wholesale, online and offline 
distribution channels available. In the service aspect, the group had created activities that promoted customer satisfaction. 
Factors affecting development included internal factors. The formation of groups, including joint management within the group. 
The group promoted learning and increased knowledge regularly. The group had financial and accounting management.  
The profit was allocated to group members every month. External factors showed that the group had a network of marketing 
collaborations. Knowledge of product development, budgeting, and public and private sector support. Uncertainty about 
local raw materials and production problems for the development of Ban Phu Bon natural products community enterprises 
in Kaeng Krachan Subdistrict, Kaeng Krachan District, Phetchaburi Province to be successful, they must find that strength, 
cooperation of group presidents and members, using technology to increase public relations, marketing, and distribution 
channels, product development according to customer needs, and support of public and private sectors. 

 

Keywords : Community Enterprises, Natural Products, Development of Community Enterprises to Success 
 
 

บทน า   
  ประเทศไทยได้เผชิญกับปัญหาด้านเศรษฐกิจมาตั้งแต่อดีตจนถึงในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่  ท าให้สภาพ
เศรษฐกิจของประเทศชะลอตัวและหยุดชะงักช่ัวขณะ ส่งผลต่อสภาพปัญหาทางสังคม สิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของประชาชน 
ภายใต้สภาพปัญหาดังกล่าว การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนวิธีการหนึ่งคือการเน้นกระตุ้นพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน
หรือระบบที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชนคือกิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการ หรือการอื่น ๆ  
ที่ด าเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพันกัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการเพื่อสร้างรายได้ และเพื่อการพึ่งพา
ตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหว่างชุมชน ผ่านกระบวนการด าเนินการของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน คือคณะบุคคลที่รวมตัวกัน 
โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดท ากิจกรรมอย่างหน่ึงอย่างใดเพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเครือข่าย [1] 
 วิสาหกิจชุมชนมี 2 ประเภทหลัก ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนพื้นฐาน และวิสาหกิจชุมชนก้าวหน้า ส าหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติบ้านพุบอน เป็นวิสาหกิจชุมชนพื้นฐาน ประวัติความเป็นมาของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
บ้านพุบอน เดิมใช้ช่ือกลุ่มผึ้งโพรงไทยบ้านพุบอน เมื่อปี 2562 รัฐบาลได้ให้เงินสนับสนุนในโครงการไทยนิยมยั่งยืนเป็นจ านวนเงิน 
200,000 บาท สมาชิกในหมู่บ้านจึงได้เข้าที่ประชุมใหญ่ของหมู่บ้าน และช้ีแจงการท าโครงการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  
มีการน าเสนอหลากหลายในท่ีประชุมและโครงการเลีย้งผึ้งโพรงก็เป็นหนึ่งในโครงการที่ได้รับการโหวตเสียงในที่ประชุมเป็นอันดับหนึง่ 
คณะท างานจึงได้ด าเนินการจัดตั้งกลุ่มขึ้นและน าเสนอโครงการสู่อ าเภอแก่งกระจาน  ได้งบประมาณจัดสรร 200,000 บาท  
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ประชาชนในพื้นที่จึงน าเงินส่วนนี้มาซื้ออุปกรณ์การเลี้ยง และจัดอบรมสมาชิกในการน าผึ้งมาเลี้ยงจากวิทยากรศูนย์ผึ้งชุมพรโดยตรง 
สมาชิกกลุ่มผึ้งมีประมาณ 30 คน ท าการเลี้ยงจนเป็นที่รู้จักในหน่วยงานหลายแห่งจนทุกวันนี้  และในปี 2564 ทางกลุ่มผึ้งได้ท า  
การเปลี่ยนช่ือเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชมกลุ่มผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติบ้านพุบอน โดยใช้วัตถุดิบในชุมชนเพื่อเพิ่มแหล่งรายได้ที่ยั่งยืน 
กลุ่มวิสาหกิจมีสินค้าทั้งหมด 5 ประเภทสินค้า ได้แก่ ผลิตภัณฑ์น้ าผึ้งป่าแท้ ผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนผสมน้ าผึ้ง มีทั้งหมด 3 สูตร ได้แก่  
สูตรน้ าผึ้งขมิ้น สูตรน้ าผึ้งขมิ้นมะนาว และสูตรน้ าผึ้งหัวไชเท้า ผลิตภัณฑ์ครีมอาบน้ าผสมน้ าผึ้งผลิตภัณฑ์ยาหม่องไขผึ้งสูตรไพร  
และผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบน้ าผึ้ง [2] 
 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน พบว่า การพัฒนาสู่ความส าเร็จต้องอาศัยปัจจัย
เกี่ยวกับข้อบังคับ กฎระเบียบของกลุ่ม ความรับผิดชอบของผู้น ากลุ่ม ความเสียสละและความสามัคคีของสมาชิก ทักษะและ 
ความช านาญของสมาชิก คุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับการวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาการด าเนินงาน  
ของวิสาหกิจชุมชนในเขตลุ่มทะเลสาบสงขลา พบว่าปัจจัยด้านการเมือง ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ และปัจจัยทางด้านสังคม 
เอื้ออ านวยต่อผู้ประกอบการ ส่วนปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี และปัจจัยทางนิเวศวิทยา เป็นปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน  
ในด้านปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน พบว่าปัญหาด้านการตลาด ปัญหาดา้นบัญชีและการเงิน ปัญหาด้านการผลิต ปัญหาดา้น
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ปัญหาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ และปัญหาต้นทุนการผลิต โดยแนวทางการพัฒนาการด าเนินงาน
ของวิสาหกิจชุมชน หน่วยงานภาครัฐเป็นหน่วยงานส าคัญของการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ทั้งในด้านการให้ความรู้ การพัฒนาทักษะ
ด้านต่างๆ การสนับสนุนด้านการตลาด และการก าหนดระเบียบต่างๆ เพื่อสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน [3-4]  
 จากการศึกษาเชิงพื้นที่เบื้องต้นโดยการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการกับผู้น าชุมชน  สมาชิกวิสาหกิจชุมชน พบว่า  
“…กลุ่มผึ้งที่ตั้งขึ้นยังไม่มีสินค้าที่หลากหลาย มีเพียงการขายน้ าผึ้งที่เลี้ยงไว้เท่านั้น ขาดสินค้าใหม่ ๆ ที่สวยงาม หลากหลายในชุมชน  
จึงอยากให้หน่วยงานรัฐสนับสนุนทั้งความรู้การผลิต การแปรรูปที่มาจากน้ าผึ้งหรือรังผึ้งที่กลุ่มเลี้ยงไว้…” “…คนในหมู่บ้านมีรายได้ไม่
แน่นอนและในช่วงโควิดก็ท าให้ขาดรายได้หลายคน จึงอยากให้หน่วยงานรัฐเข้ามาช่วยเหลือโดยใช้ผึ้งที่เลี้ยงไว้ให้เป็นประโยชน์มากขึ้น…” 
 จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสู่ความส าเร็จของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์
จากธรรมชาติบ้านพุบอน ต าบลแก่งกระจาน อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี จึงได้ด าเนินการค้นคว้า ทบทวนวรรณกรรม 
และศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อหาแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า 
ซึ่งเป็นการพัฒนาท้องถิ่น ในหลากหลายมิติ เช่นด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น การกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนและส่งผลต่อความมั่นคงมั่งคั่งและ
ยั่งยืนในท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อน าผลที่ได้จากการศึกษามาพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นแนวทางส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนได้อย่าง
ยั่งยืนต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติบ้านพุบอน  ต าบลแก่งกระจาน  
อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติบ้านพุบอน  ต าบลแก่งกระจาน  
อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

3. เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาเพื่อให้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติบ้านพุบอน  
ต าบลแก่งกระจาน อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีประสบความส าเร็จ 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีการเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง และใช้      
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูล โดยแบ่งตามเกณฑ์การคัดเข้าอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังนี้ 1) เป็นเจ้าหน้าภาครัฐที่เคยมีประสบการณ์การท างานกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติบ้านพุบอน ไม่
น้อยกว่า 1 ปี 2) เป็นประธาน คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจที่ด ารงต าแหน่งในช่วงปี 2562 เป็นต้นไป 3) เป็นผู้น าชุมชน
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วารสารวชิาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 12 (ฉบับที่ 3)  กันยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2565 

และหรือปราชญ์ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่ 14 บ้านพุบอน ไม่น้อยกว่า 10 ปี 4) เป็นนักท่องเที่ยวและหรือร้านค้าที่ซื้อหรือรับสินค้า
จากกลุ่มวิสาหกิจฯ ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา 5) สามารถสื่อสาร พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้ 6) ยินดีที่จะให้ข้อมูลการวิจัย ในหมู่ 14 
บ้านพุบอน ต าบลแก่งกระจาน อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี รวมทั้งสิ้น จ านวน 12 คน ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ เอกสาร ต ารา วารสาร และงานวิจัยต่างๆ   
เพื่อน าความรู้ได้จากการศึกษาเป็นแนวทางในการตั้งค าถาม เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์ต่อไป 

2. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบ่งเป็น 6 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 บริบทชุมชน ส่วนที่ 2 ประวัติการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติบ้านพุบอน ส่วนที่ 3 การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติบ้านพุบอน ส่วนที่ 4 
ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติบ้านพุบอน ส่วนที่ 5 ปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติบ้านพุบอน และส่วนที่ 6 แนวทางในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ      
บ้านพุบอน 

3. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย     
กับหน่วยงานที่ถูกคัดเลือก เข้าเก็บข้อมูลตามช่วงวันที่ประสาน ก่อนการสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้ช้ีแจงวัตถุประสงค์  แก่กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
จากนั้นสัมภาษณ์ตามแบบสัมภาษณ์เชิงลึก จนครบตามหัวข้อ อีกท้ังผู้วิจัยจะท าการศึกษาเอกสารอื่นๆ ประกอบร่วมด้วย โดยผู้วิจัยได้
สัมภาษณ์กับเจ้าหน้าภาครัฐ จ านวน 2 คน ประธานกลุ่มวิสาหกิจ จ านวน 1 คน คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจ จ านวน 3 คน 
ผู้น าชุมชน จ านวน 1 คน ปราชญ์ชาวบ้าน จ านวน 1 คน นักท่องเที่ยว จ านวน 2 คน และร้านค้าที่รับสินค้าจากกลุ่มวิสาหกิจฯ  
จ านวน 2 คน โดยเก็บข้อมูลในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ในหมู่ 14 บ้านพุบอน ต าบลแก่งกระจาน อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย ผู้วิจัยมีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยการหาค่าความตรงตามเนื้อหา 
(Content Validity) โดยน าแบบสัมภาษณ์เชิงลึกที่สร้างขึ้น ไปตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา ประกอบด้วยการหาข้อบกพร่อง      
ในด้านเนื้อหา ความครอบคลุมของเนื้อหา การใช้ส านวนถ้อยค าเพื่อความเข้าใจของผู้ตอบ ล าดับความส าคัญก่อนหลัง ความซับซ้อน
และความสอดคล้องต่อเนื่องของแบบสัมภาษณ์เชิงลึก โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน โดยใช้การหาดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity Index) ได้เท่ากับ 1.00 หลังจากนั้นผู้วิจัยน าแบบสัมภาษณ์เชิงลึกมาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม ทั้งความถูกต้อง
ของเนื้อหา ภาษา และรูปแบบตามค าแนะน า ก่อนน าไปใช้ในการวิจัยต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้ในการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จากข้อมูลเอกสาร ต ารา ร่วมกับ 
การสัมภาษณ์เชิงลึก 

 

ผลการวิจัย 
1. บริบทชุมชน  
ในอดีตชุมชนบ้านพุบอนเป็นส่วนหนึ่งของหมู่บ้านแม่คะเมยหมู่ที่ 5 แต่เนื่องจากเป็นหมู่บ้านท่ีมีขนาดใหญ่ท าให้การบริหาร

จัดการไม่สามารถกระจายได้ทั่วถึงทั้งหมู่บ้าน ทั้งเรื่องการจัดสรรงบประมาณและการดูแลประชากรของหมู่บ้าน ทางผู้ใหญ่บ้าน  
แม่คะเมยได้เล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น  จึงได้ท าการส่งเอกสารช้ีแจงไปทางอ าเภอแก่งกระจาน เพื่อท าการขออนุญาตแยกหมู่บ้าน  
เป็น 2 หมู่บ้าน และหลังจากนั้นไม่นานทางอ าเภอได้มีค าสั่งให้สามารถแยกเป็นหมู่บ้านพุบอนข้ึนมา โดยเป็นหมู่บ้านท่ี 14 ของต าบล
แก่งกระจาน โดยชื่อว่าหมู่บ้านพุบอน ช่ือน้ันมาจากหนองน้ าพุบอน เป็นหนองน้ าท่ีมีต้นบอนข้ึนอยู่จ านวนมาก และได้รับน้ าจากเขื่อน
แก่งกระจานท าให้น้ าท่วมจนเกิดเป็นหนองน้ า และชาวบ้านบริเวณนั้นใช้ประโยชน์จากหนองน้ าแห่งนี ้ในการขนส่งสินค้าการเกษตร
ทางเรือเนื่องจากในสมัยนั้นไม่มีรถยนต์ในการสัญจร 
 ในปัจจุบันหมู่บ้านพุบอน มีประชากรอาศัยอยู่ 470 คน จ านวน 190 ครัวเรือน พื้นที่ของหมู่บ้านเป็นป่าและภูเขา ประชากร
ส่วนใหญ่ในหมู่บ้านประกอบอาชีพเกษตรกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการปลูกมะนาว พริก กล้วย เป็นต้น และภายในหมู่บ้านพุบอน    
ยังมีการสนับสนุนการสร้างอาชีพ โดยเฉพาะกลุ่มอาชีพเลี้ยงผึ้งโพรงไทย เกิดจากแนวคิดการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติ ผึ้งช่วยผสมเกสร
ดอกไม้ ป่าอุดมสมบูรณ์ ดังรูปที ่1 
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รูปที ่1 แผนที่หมู่บ้านแม่คะเมย (ประกิจ พลสูวัสดิ์ และคณะ, 2564) 
 

 2. ประวัติการจัดต้ังวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติบ้านพุบอน  
ในปี 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและทีมผู้ปฏิบัติงาน U2T ต าบลแก่งกระจาน   

ได้ร่วมมือกับผู้ใหญ่บ้านและชุมชนบ้านพุบอน จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขึ้น ช่ือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน “กลุ่มผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ 
บ้านพุบอน” เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนบ้านพุบอน โดยเน้นทรัพยากรจากธรรมชาติของบ้านพุบอนที่มีอยู่แล้วน ามาแปรรูป
ผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดรายได้ 
ตารางที่ 1 ลักษณะเด่น คณุประโยชน์และข้อไดเ้ปรยีบคู่แข่งส าหรับสินค้าและบริการ 

สินค้า/บริการ ลักษณะเด่น คุณประโยชน์และขอ้ได้เปรียบคู่แข่ง 
1.น้ าผึ้ง 
 

1. เป็นน้ าผึ้งแท้ ที่ปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาต ิ
2. ไม่ผสมสารเจือปนหรือสารเพิม่ความหวาน 
3. สะอาดและถูกหลักอนามัย 

2. กล้วยฉาบน้ าผึ้ง 
 
 

1. ท าจากกล้วยหักมุก ซึ่งเป็นผลติผลจากคนในหมู่บ้าน 
2. ไม่ใส่สารกันเสีย  
3. มีความกรอบและหวานจากน้ าผึ้งแท้ 

3. สบูน่้ าผึ้ง 1. ไม่มีสารเคมีเจือปน 
2. มีสารสกัดจากสมุนไพร 
3. ไม่มีสาร SLS ซึ่งเป็นสารเพิ่มฟองที่ท าร้ายผิว 

4. ยาหม่องไขผึ้งสตูรไพร  1. ท ามาจากไขผึ้งแท้ๆ 
2. มีส่วนผสมจากสมุนไพร 
3. เนื้อครีมเนียนนุม่ไม่แข็งเป็นก้อน 

 

3. การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติบ้านพุบอน  
3.1 ด้านวัตถุดิบ กลุ่มมีการซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากชุมชนด้วยกันเอง เพื่อเป็นการสนับสนุนผลผลิตของชุมชน 

รายได้เกิดการหมุนเวียนภายในชุมชน ท าให้ลดต้นทุนในการผลิตและได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ 
3.2 ด้านการผลิต กลุ่มมีการจัดตั้งศูนย์กลางการผลิต เพื่อควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ การผลิตให้ได้มาตรฐาน มีการ

แบ่งหน้าที่ในการผลิตตามความเหมาะสมและความถนัดแก่สมาชิก โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการผลิต จะใช้ปริมาณการผลิตตาม การสั่งซื้อ
ของลูกค้าหรือตามรอบที่ก าหนดไว้ในการผลิต รวมทั้งมีการจดบันทึกจ านวน ปริมาณ หรือขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้สามารถผลิตได้ตาม
คุณภาพและปริมาณมาก 

3.3 ด้านการขนส่ง กลุ่มมีการขนส่งผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าทางไปรษณีย์ และขนส่งไปให้ลูกค้าถึงที่ที่มีการสั่งจ านวนมาก
และระยะทางใกล้ ผลิตภัณฑ์มีเพียงพอต่อการส่งออก มีการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทุกขั้นตอนก่อนส่งออกไปถึงลูกค้า 
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3.4 ด้านการตลาด กลุ่มมีการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งการขายปลีกและขายส่ง ผู้รับผิดชอบประสานด้านการตลาด  
ที่ชัดเจน กลุ่มมีช่องทางการจ าหน่ายสินค้าที่มีความหลากหลาย ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด การจ าหน่ายตามช่องทางต่างๆ อาทิ  
ไลฟ์สด เพจเฟชบุ๊ค Shopee มีการก าหนดราคาที่ชัดเจน สมาชิกในกลุ่มจะเป็นผู้ก าหนดราคาขายเอง 

3.5 ด้านการบริการ กลุ่มมีการสร้างความประทับใจและความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าโดยการรับประกันผลิตภัณฑ์และ
สามารถเปลี่ยนคืนได้ เมื่อมีการถ่ายคลิปเปิดกล่องผลิตภัณฑ์ไว้เป็นหลักฐาน มีการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ให้เป็นท่ีรู้จัก 

 

 4. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติบ้านพุบอน  
    ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติบ้านพุบอน ให้ประสบความส าเร็จมีด้วยกัน 

2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ดังนี ้
4.1 ปัจจัยภายใน  

4.4.1 สมาชิกกลุ่ม สมาชิทุกคนมีบทบาทร่วมกันในการพัฒนากลุ่ม การจัดตั้งกลุ่ม รวมทั้งการบริหารจัดการภายใน
กลุ่มร่วมกัน 

4.1.2 การบริหารจัดการกลุ่ม มีการวางแผนการด าเนินงานของกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการผลิต การตลาด 
และเงินทุนกลุ่ม มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานให้เหมาะสมกับบุคคล เพื่อให้กลุ่มมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

4.1.3 การมีส่วนร่วมของสมาชิกลุ่ม มีการประชุมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวางแผนร่วมกัน มีกิจกรรม
ของกลุ่ม และการวางระบบภายในกลุ่มร่วมกัน 

4.1.4 การส่งเสริมการเรียนรู ้มีการพัฒนากระบวนการผลติอย่างสม่ าเสมอ มีการศึกษาดูงานจากกลุ่มวิสาหกิจอื่น ๆ 
4.1.5 เงินทุนกลุ่มมีเงินทุนหมุนเวียนภายในกลุ่ม มีการจัดการด้านการเงิน มีการจัดท าบัญชี และมีการจัดสรรก าไร

เงินปันผลให้กับสมาชิกกลุ่มทุกเดือน 
4.1.6 ด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มมีผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นเองและออกแบบผลิตภัณฑ์ภายในกลุ่มเอง ท าให้ต้นทุนในการ

จ าหน่ายไม่สูง มีตลาดรองรับในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
4.2 ปัจจัยภายนอก 

4.2.1 เครือข่ายความร่วมมือ กลุ่มมีเครือข่ายที่ท าการฝากขาย ท าให้กลุ่มมีการตลาดที่กว้างขึ้น สินค้าเป็นที่รู้จักมากขึ้น 
4.2.2 การสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก กลุ่มได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งการส่งเสริมให้จัดตั้งกลุ่ม การอุดหนุนงบประมาณเพื่อเป็นทุนหมุนเวียน และส่งเสริมด้านการตลาดและการออกร้านจ าหน่ายสนิคา้
ตามสถานท่ีต่าง ๆ 

4.2.3 การสนับสนุนด้านองค์ความรู้จากหน่วยงานทางการศึกษา กลุ่มได้รับองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
การจัดตั้ง การบริหารจัดการจากหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเพชรบุรีอย่างต่อเนื่อง 

 

 5. ปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติบ้านพุบอน  
5.1 ปัญหาด้านการตลาด 
คู่แข่งการตลาดมีจ านวนมาก ที่มีผลิตภัณฑ์ใกล้เคียงกัน ทางกลุ่มต้องมีการขยายตลาด เพื่อระบายสินค้า เพื่อสมาชิก

ได้รับเงินปันผลและเงินทุนหมุนเวียนท่ีเพียงพอต่อการผลิตต่อไป นอกจากน้ี ยังมีปัญหาในเรื่อการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ เพื่อหา
ช่องทางการตลาด ที่ต้องพึ่งพาการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น การออกร้านตามเทศกาลต่าง ๆ ที่หน่วยงานของรัฐได้จัดท า
ขึ้นซึ่งอาจไม่ทั่วถึง กลุ่มจึงต้องหาวิธีการในการส่งเสริมการจ าหน่ายเอง เช่น การประชาสัมพันธ์ทางสื่อเฟซบุ๊ก การไลฟ์สด เป็นต้น 

5.2 ปัญหาด้านวัตถุดิบ 
เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์เป็นพื้นที่ราบสูง บางพื้นที่ต่ า บางพื้นที่สูง น้ าท่วมถึงบางพื้นที่ ท าให้ผลผลิตได้รับความ

เสียหาย ผลผลิตไม่เพียงพอ ท าให้ต้องมีการสั่งซื้อวัตถุดิบ ได้แก่ กล้วยหักมุก  
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5.3 ปัญหาด้านการผลิต 
สมาชิกมีจ านวนน้อย ลูกค้าสั่งสินค้ามาจ านวนมาก ต้องใช้เวลานานในการผลิต และสมาชิกบางคนขาด ความช านาญใน

การใช้อุปกรณ์บางชนิด 
 

6. แนวทางในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติบ้านพุบอน (รูปที ่2) 
6.1 ด้านสมาชิกกลุ่ม 
สมาชิกกลุ่มถือว่าเป็นบุคคลส าคัญในการบริหารงานกลุ่ม ขับเคลื่อนกลุ่มให้ประสบความส าเร็จและบรรลุเป้าหมายหรือ

วัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาสมาชิกกลุ่ม ควรจะพัฒนาความรู้ของสมาชิกกลุ่ม ในการบริหารงานภายใน
กลุ่ม เช่น การตลาด การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 

6.2 ด้านขยายช่องทางการตลาด 
ในปัจจุบัน เป็นยุคที่เทคโนโลยีเข้าถึงได้ง่าย โซเซียลมีเดียต่าง ๆ ก าลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ในปัจจุบัน  

กลุ่มจึงต้องหาช่องทางการตลาดที่เข้าถึงได้ง่าย เพื่อขายสินค้า ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภายในกลุ่มและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์
ภายในกลุ่ม ให้มีความรวดเร็ว สะดวก ลูกค้าสามารถติดต่อและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ง่าย เช่น การสั่งซื้อสินค้าผ่านทางเพจเฟสบุ๊ค  
การไลฟ์สดของสินค้า เป็นต้น ซึ่งในเรื่องนี้ควรที่จะมีผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้หรือมาดูแล เนื่องจากสมาชิกส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุไม่มี
ความรู้และความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยี 

6.3 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ผลผลิตหลักของกลุ่มคือ ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มที่ถือว่าเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความสามารถในการบริหารงานและการ

ด าเนินการผลิตของกลุ่มว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด การพัฒนากลุ่มให้เกิดความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ ต้องอาศัยการพัฒนา
รูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้มีความแปลกใหม่และเป็นสากล เช่น การจัดหาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยในเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบที่แปลกใหม่ ทันสมัย และมีความหลากหลาย เพื่อให้เข้าถึงความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น มีการพัฒนาและ
ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐาน 

6.4 ด้านการสนับสนุน 
มีการประสานงานและความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนการวางจ าหน่ายสินค้า  รวมทั้ง

หน่วยงานในระดับจังหวัดควรให้การสนับสนุนด้านประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ ให้เป็นท่ีรู้จักมากยิ่งขึ้น 
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ด้านสมาชิกกลุ่ม (ปัจจัยต้นน้ า)    ด้านขยายช่องทางการตลาด  
(ปัจจัยปลายน้ า) 

บทบาท แนวทางในการ
พัฒนา 

   ความส าคญั แนวทางในการ
พัฒนา 

1)  บริหารงาน
กลุ่ม  
2) ด าเนินงาน
ตามเป้าหมาย
หรือ
วัตถุประสงค์ 
ของกลุ่ม 

 พัฒนาความรู้ของ
สมาชิกกลุ่ม เช่น  
การบริหาร
การตลาด 
ประชาสมัพันธ์
ผลิตภณัฑ์  
การออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ ฯลฯ 

   เพื่อขายสินค้า  
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
ข้อมูลข่าวสาร 
ติดต่อสื่อสารกับ
ลูกค้า 

1) จัดหาผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการตลาด  
2) ความรู้และ
ความสามารถในการ
เข้าถึงเทคโนโลย ี
 

   วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภณัฑ์
จากธรรมชาติบ้านพุบอน 

   

       
ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ ์

(ปัจจัยต้นน้ า) 
   ด้านการสนับสนุน 

(ปัจจัยต้นน้ า กลางน้ าและปลายน้ า) 
ต้นทุนของ

ชุมชน 
แนวทางในการ

พัฒนา 
   ต้นทุนของชุมชน แนวทางในการ

พัฒนา 
1) ผลิตภณัฑ์
ของกลุ่ม 
2) รูปแบบของ
ผลิตภณัฑ ์
 

1) จัดหาผู้เชี่ยวชาญ
มาช่วยในเรื่องการ
ออกแบบและพัฒนา
ผลิตภณัฑ ์
2) การพัฒนาและ
ควบคุมคุณภาพของ
ผลิตภณัฑ์ให้มี
มาตรฐาน 
 

   1. ภาครัฐ 
2. ผู้น าชุมชน 

การประสานงาน
และความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน 
 

 

รูปที ่2 แนวทางในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติบ้านพุบอน 
 

สรุปและอภิปรายผล 
 การบริหารจัดการ พบว่าการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติบ้านพุบอน ได้ท าการวิเคราะห์  
ตามหลักการห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) ในส่วนของกิจกรรมหลัก ซึ่งประกอบด้วยด้านวัตถุดิบ ด้านการผลิต ด้านการขนส่ง  
ด้านการตลาด และด้านการบริการ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ซึ่งกลุ่มมีการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นท่ีผลิต
กันเองในชุมชน มีการจดบันทึกจ านวน ปริมาณ หรือขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้สามารถผลิตได้ตามคุณภาพ กลุ่มมีการขนส่งผลิตภัณฑ์
ให้แก่ลูกค้าทางไปรษณีย์และจัดส่งโดยตรง กลุ่มมีการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งการขายปลีกและขายส่ง  และกลุ่มมีการสร้าง  
ความประทับใจและความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าโดยการรับประกันผลิตภัณฑ์และสามารถเปลี่ยนคืนได้  
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 ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาให้ประสบความส าเร็จ ประกอบด้วยปัจจัยภายใน พบว่าการจัดตั้งกลุ่มที่ให้สมาชิกทุกคน  
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การวางแผนด าเนินงานทั้งการผลิต การตลาด และเงินทุนกลุ่ม มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างาน 
ให้เหมาะสมกับบุคคล เพื่อให้กลุ่มมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน อีกทั้งการมีกิจกรรมกลุ่ม ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน 
ส่งผลต่อการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น กลุ่มมีการจัดการศึกษาดูงานจากกลุ่มวิสาหกิจอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสบการณ์และสร้างความสามัคคี  
ในกลุ่ม กลุ่มมีการจัดการด้านการเงิน มีการจัดท าบัญชี และมีการจัดสรรก าไรเงินปันผลให้กับสมาชิกกลุ่มทุกเดือน ส่วนผลิตภัณฑ์ 
กลุ่มมีผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นเองและออกแบบผลิตภัณฑ์ภายในกลุ่มเอง ท าให้ต้นทุนในการจ าหน่ายต่ า ส าหรับปัจจัยภายนอก  
พบว่ามีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และการสนับสนุนด้านทรัพยากรและองค์ความรู้จากหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งในการบริหารวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ พบว่าปัจจัยด้านแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนมากท่ีสุด ส่วนปัจจัยด้านนโยบายของรัฐเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนน้อยที่สุด  [5] และสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องตัวแบบกลยุทธ์การวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ 
ส าหรับวิสาหกิจชุมชนภาคการให้บริการในเขตภาคเหนือประเทศไทย พบว่าปัจจัยที่จะพัฒนาวิสาหกิจชุมชนภาคการให้บริการ 
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือประเทศไทยไปสู่ความส าเร็จ มี 4 องค์ประกอบ คือ 1) สมรรถนะของผู้ประกอบการ 2) การขับเคลื่อนข้อมูล
ทางการตลาด 3) นวัตกรรมทางการตลาด และ 4) กลยุทธ์การวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ [6] 
 ด้านปัญหา อุปสรรคในพัฒนา พบว่าสภาพปัญหาของกลุ่ม ได้แก่คู่แข่งการตลาดมีจ านวนมาก สินค้า ผลิตภัณฑ์ทดแทน  
มีปริมาณสูงในตลาด ปัญหาในเรื่องการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เพื่อหาช่องทางการตลาด ที่ต้องพึ่งพาการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภาครัฐ ปัญหาด้านวัตถุดิบ พบว่าบางฤดูกาลมีผลต่อวัตถุดิบ และส่งผลให้ผลผลิตไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงานที่ตั้งไว้ปัญหา
สมาชิกมีจ านวนน้อย ท าให้ต้องใช้เวลาในการผลิตและไม่สัมพันธ์กับจ านวนความต้องการของลูกค้า 

แนวทางในการพัฒนากลุ่มสู่ความส าเร็จ จ าเป็นต้องทราบจุดเด่นและจุดด้อยของกลุ่มเพื่อการก าหนดแนวทางในการ
ส่งเสริมและพัฒนาจุดด้อยของกลุ่มต่อไป ซึ่งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติบ้านพุบอน ได้ก าหนดให้ความส าคัญต่อ
สมาชิกกลุ่ม การใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายและประชาสัมพันธ์ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มให้มีความแปลก
ใหม่ ทันสมัย และมีความหลากหลาย มีการพัฒนาและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐาน กลุ่มมีการประสานงานและ 
ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนการวางจ าหน่ายสินค้า รวมทั้งหน่วยงานในระดับจังหวัดควรให้การ
สนับสนุนด้านประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้านในต าบลบ้านทราย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี พบว่าการพัฒนาจ าเป็นต้องมีการจัดฝึกอบรม
ให้กับคนรุ่นใหม่ในชุมชน จัดการศึกษาดูงานต่างพื้นที่ วางแผนการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน ติดต่อบริษัทภายนอกที่สามารถ
จัดหาวัตถุดิบที่มีราคาถูกและมีคุณภาพ พึ่งพาเทคโนโลยีการผลิตและยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าให้ได้ขึ้นทะเบียนอาหารและ
ยา [7] และสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ทางการจัดการชุมชนอย่าง
ยั่งยืนของชุมชนไทยมุสลิม อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี พบว่าการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกอบด้วยการเรียนรู้  
ภูมิปัญญา การรวมกลุ่ม และการเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ส่วนกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ต้องค านึงถึงการพิจารณาถึงทุนของ
ชุมชน การส ารวจตลาด และส่วนการจัดการชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง กับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
ชุมชน และระบบการเรียนรู้โดยมีภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นแกนกลาง [8] 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1.1 การบริหารจัดการโดยการวิเคราะห์ตามหลักการห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์
จากธรรมชาติบ้านพุบอนสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ในพื้นที่อ่ืนๆ ต่อไปได้ 

1.2 การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย การตลาด สามารถน าเทคโนโลยี หรือช่องทางการจ าหน่ายทางสื่อสังคม
ออนไลน์ต่าง ๆ มาใช้ในการพัฒนาการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ ได้ 
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1.3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นบนฐานองค์ความรู้ภูมิปัญญาในท้องถิ่ น สามารถเกิดการพัฒนา 
ที่ต่อเนื่อง ยั่งยืน จนประสบความส าเร็จได้ 

2. ข้อเสนอแนะการวิจัยคร้ังต่อไป 
2.1 ควรมีการศึกษาเชิงปริมาณเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่นต่าง  ๆ  

ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 
2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่นใกล้เคียงกัน  และหรือมีการผลิต 

แปรรูปผลิตภัณฑ์ในกลุ่มที่คล้ายคลึงกัน 
2.3 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนที่มีการพัฒนาผ่านกระบวนการเชิงบูรณาการร่วมกันของ

เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 
2.4 ควรมีการวิเคราะห์แนวคิดห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) ทั้งระบบท้ังกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุน 
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ส่วนประสมทางการตลาดบริการ การยอมรับเทคโนโลยีและความพึงพอใจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดล าปาง 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของส่วนประสมทางการตลาดบริการ การยอมรับเทคโนโลยี ความพึงพอใจ 
และการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดล าปาง  และ 2) เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการ การ
ยอมรับเทคโนโลยีและความพึงพอใจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดล าปาง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัย คือ ผู้ท่ีเคยซ้ือสินค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ในจังหวัดล าปาง จ านวน 385 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบบอกต่อ (Snowball Sampling) 
เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามออนไลน์ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.93 ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานได้แก่ วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ Enter 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับความคิดเห็นด้านด้านการยอมรับเทคโนโลยีอยู่ในระดับมากท่ีสุด ด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ด้านการตัดสินใจและด้านความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 2) ผลการทดสอบการถดถอยพหุคูณ แบบ Enter พบว่า ด้านส่วนประสมทางการตลาด
บริการ ด้านการยอมรับเทคโนโลยี และด้านความพึงพอใจ มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 
  

ค าส าคัญ : ส่วนประสมทางการตลาดบริการ การยอมรับเทคโนโลยี ความพึงพอใจ การตัดสินใจซื้อสินค้า 
 

Abstract  
The purposes of this research were 1) to study the opinion level of the service marketing mix, technology 

adoption, satisfaction, and the decision making on purchasing products from the online application of consumers in 
Lampang and 2) to study the service marketing mix, technology adoption, and satisfaction affecting the decision making 
on purchasing products from the online applications of consumers in Lampang. The sample was 385 consumers who had 
shopped through an online applications in Lampang by snowball sampling technique. The research instruments were an 
online questionnaire with a confidence level of 0.93. The data were analyzed in terms of descriptive statistics comprising 
percentage, frequency, mean, and standard deviation, and inferential statistics were the enter multiple regression analysis. 

The research findings were : 1) The opinion level of technology adoption was at the highest level and service 
marketing mix, decision making, and satisfaction were at a high level. 2) The results of the enter multiple regression analysis 
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tests found that the service marketing mix, technology adoption, and satisfaction affected people’s decision-making on 
purchasing products from the online application at a significance level of 0.01. 

 

Keywords : Service Marketing Mix, Technology Adoption, Satisfaction, Purchase Decision 
 
 

บทน า   
  ปัจจุบันซึ่งเป็นยุคไทยแลนด์ 4.0 อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทและมีประสิทธิภาพอันเนื่องมาจากถูกพัฒนาด้วยระบบ
เทคโนโลยีที่สูงขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการใช้งานของผู้บริโภคเทคโนโลยีจึงได้มีการพัฒนาในรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า “แอปพลิเคชัน” 
ที่เข้ามาช่วยเหลือให้การด าเนินชีวิตเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและแม่นย า เช่น แอปพลิเคชันเตือนความจ า นาฬิกาปลุก เครื่องคิด
เลข แผนที ่ซึง่ผู้บริโภคเปิดใจยอมรับและใช้แอปพลิเคชันดังกล่าวเป็นจ านวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง [1] 

ธุรกิจการซื้อขายสินค้าได้เข้าสู่การขายออนไลน์และมีการเติบโตอย่างรวดเร็วท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศ ยิ่งในช่วงปี 
พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมาเกิดการระบาดของโรค COVID-19 พบว่ายอดซื้อของออนไลน์ได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากในหลายหมวดสินค้า เพราะ
ความจ าเป็นที่ประชาชนทั่วไปต้องอยู่บ้านเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ยิ่งท าให้ธุรกิจการซื้อขายออนไลน์เข้ามามีบทบาทใน
การช่วยพยุงการบริโภคและเศรษฐกิจของประเทศไทย ข้อมูลจากการวิเคราะห์ของ Google Trend เบื้องต้นแสดงให้เห็นถึงแนวโน้ม
การซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกในช่วงการระบาดของ COVID-19 โดยถือว่าความสนใจสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ 
[2] ส าหรับประเทศไทยก็ให้ผลที่สอดคล้องกัน กล่าวคือ ความสนใจในการบริโภคสินค้าออนไลน์ สะท้อนผ่านการใช้ค าค้นหาทั้งไทย
และอังกฤษท่ีหลากหลาย อาทิ สินค้าออนไลน์ ซื้อของออนไลน์ Online Shopping Online Delivery สูงขึ้นมากในช่วงเดือนมีนาคม 
2563 ที่รัฐออกมาตรการให้ประชาชนกักตัวอยู่ท่ีบ้านเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาอื่นในอดีต 

จังหวัดล าปาง เป็นจังหวัดหนึ่งของภาคเหนือที่มีประชากรมากเป็นอันดับต้น ๆ ของภาคเหนือ ในปี พ.ศ. 2563 จังหวัด
ล าปางมีประชากรอยู่ที่ 742,883 คน โดยแบ่งเป็นเพศชาย 363,076 คน เพศหญิง 379,807 คน [3] ซึ่งประชากรในจังหวัดล าปางก็
ได้มีความตื่นตัวในเรื่องของการซื้อขายผ่านทางออนไลน์  ข้อมูลจากส านักงานสถิติจังหวัดล าปาง เปิดเผยว่าปี พ.ศ.2563  
จ านวนประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปใช้อินเทอร์เน็ตจ านวน 356,339 คน [4] ในอดีตผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่ค่อยนิยมซื้อสินค้าผ่านทาง
ออนไลน์ ต่อมามีแอปพลิเคชันการซื้อสินค้าออนไลน์ เช่น Shopee Lazada เป็นต้น ได้พัฒนาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้บริโภค จึงท าให้ผู้บริโภคนิยมซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์มากขึ้น ส าหรับสินค้าที่นิยมซื้อทางออนไลน์ 3 อันดับแรก ได้แก่ สินค้ากลุ่ม
เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ สินค้ากลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม สินค้ากลุ่มสุขภาพ/เครื่องส าอาง/ของใช้ส่วนบุคคล [5] อย่างไรก็
ตามธุรกิจการซื้อขายสินค้าออนไลน์ได้รับความนิยมทั่วโลก ทั้งในประเทศไทยหรือในจังหวัดล าปาง จึงเกิดสภาพการแข่งขันที่สูงมาก 
ผู้ประกอบการจึงต้องสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน เพื่อท าให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจมากที่สุด และจากพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคแสดงให้เห็นถึงการยอมรับเทคโนโลยี จึงอาจเกิดปัญหาต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์ หากทราบถึง
พฤติกรรมของผู้บริโภคในจังหวัดล าปางจะช่วยให้สามารถค้นพบแนวทางการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีความตอ้งการแตกต่างกันท่ีสง่ผล
ต่อความพึงพอใจและการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชันได้ 

จากข้อมูลและสภาพปัญหาที่ได้กล่าวมาข้างต้นจังหวัดล าปางจึงมีความน่าสนใจกับผู้ประกอบการที่มีการขายสินค้าผ่านทาง
ออนไลน์ ในฐานะของผู้วิจัยจึงมีความต้องการท าการวิจัยเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดบริการ การยอมรับเทคโนโลยีและความพึง
พอใจท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดล าปาง เพื่อท าการวิจัยพฤติกรรมของประชากร
ในจังหวัดล าปางว่ามีพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์อย่างไรเพื่อให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องน าผลไปพัฒนาระบบการ
ให้บริการของแอปพลิเคชันให้ดียิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของส่วนประสมทางการตลาดบริการ  การยอมรับเทคโนโลยี  ความพึงพอใจ  

และการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดล าปาง 
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2. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการ การยอมรับเทคโนโลยีและความพึงพอใจท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน
แอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดล าปาง  

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานตามล าดับ ดังนี ้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ ประชาชนในจังหวัดล าปางที่ซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคที่เคยซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันในพื้นที่จังหวัดล าปาง เนื่องจากไม่ทราบขนาด

ของประชากรที่แน่นอน ดังนั้น ขนาดตัวอย่างสามารถค านวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ W.G. Cochran [6] โดยก าหนด
ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 โดยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบบอกต่อ (Snowball 
Sampling) ใช้ขนาดตัวอย่างอย่างน้อย จ านวน 385 คน  

2. วิธีการสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย 
ในการสร้างเครื่องมือผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 

2.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ การยอมรับเทคโนโลยีความ
พึงพอใจท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดล าปาง 

2.2 ศึกษาวิธีสร้างเครื่องมือแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) จ านวน 5 ระดับ ของลิเคิร์ท [7] และสร้าง
แบบสอบถามตามกรอบแนวคิดการวิจัย 

2.3 น าเครื่องมือที่สร้างขึ้นมาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอค าแนะน าในเบื้องต้น จากนั้นน าแบบสอบถามมา
ปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา  

2.4 การตรวจความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่อคณะผู้เช่ียวชาญ
ตรวจสอบแล้วน ามาปรับปรุงแบบสอบถามตามที่คณะผู้เช่ียวชาญเสนอแนะจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจคุณภาพของแบบสอบถามตาม
มุมมองของผู้เช่ียวชาญ การหาค่าดัชนีความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence: IOC) ค่า IOC  
มีค่าระหว่าง 0.67 – 1.00 

2.5 น าแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขตามการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของวัตถุประสงค์  (Index of Item 
Objective Congruence : IOC) ตามการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามตามมุมมองของผู้เ ช่ียวชาญ  หลังจากนั้นน า
แบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try-Out) กับกลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน ในพื้นที่นอกจังหวัดล าปาง 

2.6 น าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามที่ทดลองใช้  (Try-Out) จ านวน 30 คน มาท าการตรวจสอบคุณภาพของ
แบบสอบถาม เพื่อวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่นของเครื่องมือวัด (Reliability Analysis) โดยการหาค่าความเช่ือมั่นแบบความ
สอดคล้องภายใน (Internal Consistency) ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
ตามที่นันนอลลี่ได้เสนอแนะไว้คือมีค่า 0.70 ขึ้นไป [8] และหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (Discriminant Power) โดยใช้การวิเคราะห์ 
ค่าสหสัมพันธ์คะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item-total Correlation) ตามเกณฑ์ของเบรนแนน [9] ซึ่งควรมีค่า 0.30 ขึ้นไป 
ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์แบบสอบถามที่ทดลองใช้ (Try-Out) จ านวน 30 คน พบว่า มาตราวัดประเด็นด้านส่วนประสมทาง
การตลาดบริการมีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า เท่ากับ 0.942 มาตราวัดประเด็นด้านการยอมรับเทคโนโลยีมีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า เท่ากับ 
0.927 มาตราวัดประเด็นด้านความพึงพอใจมีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า  เท่ากับ 0.941 มาตราวัดประเด็นด้านการตัดสินใจมีค่า
สัมประสิทธ์ิอัลฟ่า เท่ากับ 0.939 สรุปได้ว่าค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่าโดยรวมเท่ากับ 0.937 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ  (Primary Data) โดยเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติเชิง

ส ารวจที่ได้จากการแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มผู้ซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ในจังหวัดล าปาง  จ านวน 385 ชุด  
ด้วยแบบสอบถามออนไลน ์โดยใช้ Google Form ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบบอกต่อ (Snowball Sampling) เริ่มต้นจากการส่ง
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แบบสอบถามให้กับกลุ่มผู้ซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ในจังหวัดล าปางกลุ่มแรก และขอความร่วมมือจากกลุ่มแรกในการ
แนะน าแบบสอบถามต่อ ๆ ไป เก็บแบบสอบถามจากกลุ่มแรกจนได้จ านวนตามที่ต้องการ จากนั้นจึงน ามาตรวจสอบความสมบูรณ์ 
และความถูกต้องของข้อมูลแล้วน าไปประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากผู้วิจัยเห็นว่าเป็นวิธีที่ท าให้ได้ตัวอย่างจ านวนมาก
ในระยะเวลาจ ากัด ซึ่งมีระยะเวลาในการด าเนินการวิจัยตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมกราคม 2565 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิจัย 
ในการด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมีล าดับและขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

4.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบับ และเลือกเฉพาะฉบับสมบูรณ์มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.2 น าข้อมูลจากแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาวิเคราะห์ทางสถิติ  โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล  

ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้ 
ส่วนท่ี 1 เป็นการสอบถามข้อมูลทั่วไป 
ส่วนที่ 2 เป็นการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดบริการ การยอมรับเทคโนโลยี ความพึงพอใจและการตัดสินใจซื้อ

สินค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดล าปาง โดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ส่วนที่ 3 เป็นการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดบริการ การยอมรับเทคโนโลยีและความพึงพอใจที่มีผลต่อ 

การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดล าปาง โดยใช้สถิติอนุมาน (Interferential Statistics) ได้แก่ 
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ แบบ Enter 

 

ผลการวิจัย 
สมการพยากรณ์ 
Y (การตัดสินใจซื้อ) = 0.111 + 0.421 (การยอมรับเทคโนโลยี) + 0.356 (ความพึงพอใจ) + 0.199 (ส่วนประสมทาง

การตลาดบริการ) 
ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าตัวแปรอิสระทั้ง 3 ได้แก่ ส่วนประสมทางการตลาดบริการ การยอมรับเทคโนโลยี และความพึง

พอใจ สามารถท านายการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดล าปาง ได้ร้อยละ 75.6 
การวิจัยเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดบริการ การยอมรับเทคโนโลยีและความพึงพอใจท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน

แอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดล าปาง โดยก าหนดกลุม่ตัวอย่างส าหรับการวจิัยนี้เท่ากับ 385 ตัวอย่าง ผู้วิจัยได้กระจาย
แบบสอบถามช่วงระหว่างวันท่ี 5 ตุลาคม 2564 ถึง 13 มกราคม 2565 ด้วยแบบสอบถามออนไลน์โดยใช้ Google Form  
เมื่อน ามาคดักรองแล้วได้แบบสอบถามตอบกลับที่มคีวามสมบูรณ์รวมทั้งสิ้น 385 ชุดและน ามาสรุปผลการวิเคราะห์ ดังนี ้ 

ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 385 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 52.7 มีอายุ

ระหว่าง 20 - 29 ปี จ านวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 44.9 สถานภาพโสด จ านวน 304 คน คิดเป็นร้อยละ 79.0 ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาตรี จ านวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 59.2  อาชีพในปัจจุบันนักเรียน/นักศึกษา จ านวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 47.0 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 15,000 บาท จ านวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 62.4 จ านวนการสั่งซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ต่อ
เดือน 2 – 5 ครั้ง จ านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 ระยะเวลาการใช้แอปพลิเคชันออนไลน์ต่อครั้ง 30 นาที – 1 ช่ัวโมง  
จ านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 44.8 ราคาเฉลี่ยต่อการซื้อสินค้าแต่ละครั้ง ต่ ากว่า 500 บาท จ านวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 
แอปพลิเคชันซื้อสินค้าออนไลน์ท่ีใช้งานมากท่ีสุด Shopee จ านวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 58.2 แอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์ท่ีใช้
งานมากท่ีสุด Grap Food จ านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 46.8 ประเภทสินค้าที่เลือกซื้อเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย จ านวน 119 คน 
คิดเป็นร้อยละ 30.9 วิธีการช าระเงิน เงินสดปลายทาง จ านวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 55.1 

ส่วนท่ี 2 ระดับความคิดเห็นของสว่นประสมทางการตลาดบริการ การยอมรับเทคโนโลยี ความพึงพอใจ และการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าผา่นแอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวดัล าปาง 
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นส่วนประสมทางการตลาดบริการการยอมรับเทคโนโลยี  ความพึง
พอใจ และการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดล าปาง 

(n=385) 

รายการ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน 

ระดับความคิดเห็น 
มาตรฐาน 

1. ด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ 4.08 0.725 มาก 
2. ด้านการยอมรับเทคโนโลย ี 4.23 0.681 มากที่สุด 
3. ด้านความพึงพอใจ 4.06 0.698 มาก 
4. ด้านการตัดสินใจ 4.15 0.709 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม    มาก 

 จากตารางที ่1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นโดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละราย
ด้านพบว่าด้านการยอมรับเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.681 รองลงมา คือ ด้านการตัดสินใจ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.709 ด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.725 และล าดับสุดท้ายด้านความพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
0.698 ตามล าดับ 

ส่วนท่ี 3 ผลการทดสอบสมมติฐานและวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณของตัวแปรสว่นประสมทางการตลาดบริการ การยอมรบั
เทคโนโลยีและความพึงพอใจท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดล าปาง 
ตารางที ่2 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ โดยใช้ตัวแปรตามที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ของ
ผู้บริโภคในจังหวัดล าปาง 

ตัวแปรอิสระ 
การตัดสินใจซ้ือ 

Beta t  p-value VIF 
B S.E. 

ค่าคงท่ี (a)   0.111 0.119  0.937 0.349  
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 0.199 0.046 0.190 4.315 0.000** 3.044 

การยอมรับเทคโนโลย ี 0.421 0.041 0.410 10.158 0.000** 2.569 

ความพึงพอใจ 0.356 0.045 0.350 7.910 0.000** 3.075 

F = 39.816  p-value = 0.000  R2 =  0.758  AdjR2 = 0.756  

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
จากตารางที ่2 สามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ดังนี้  
ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้ค่า VIF ปรากฏว่าค่า VIF มีค่าระหว่าง 2.569 – 3.075  ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 

10 แสดงว่าตัวแปรแต่ละตัวไม่มีความสัมพันธ์กัน [10]   
ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณโดยวิธี Enter สรุปได้ว่าค่าสถิติ F ที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานมีค่าเท่ากับ 39.816  

ส่วนค่า R Square Adjusted หมายถึงค่า R Square ที่ปรับแก้แล้ว มีค่าเท่ากับ 0.758 
ผลการทดสอบการถดถอยพหุคูณโดยวิธี Enter พบว่าการยอมรับเทคโนโลยี มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน

ออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดล าปาง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ 0.421 ค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.041  
ค่าสัมประสิทธิ์การทอดถอยตัวพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 0.410 ค่า t เท่ากับ 10.158 และค่า P-value เท่ากับ 0.000  
แสดงว่าการยอมรับเทคโนโลยีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดล าปาง อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ให้ความส าคัญในประเด็นสามารถซื้อสินค้าออนไลน์ได้ทุกที่
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ทุกเวลา สามารถค้นหาสินค้าผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง แอปพลิเคชันซื้อสินค้าออนไลน์มีอุปกรณ์รองรับการใช้งานได้
หลากหลาย เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต เป็นต้น แอปพลิเคชันซื้อสินค้าออนไลน์ง่ายต่อการค้นหาสินค้า การใช้แอปพลิเคชัน
ซื้อสินค้าออนไลน์เหมาะกับการใช้งานโทรศัพท์สมาร์ทโฟน แอปพลิเคชันซื้อสินค้าออนไลน์ง่ายต่อการใช้งาน การใช้แอปพลิเคชัน 
ซื้อสินค้าออนไลน์เป็นรูปแบบท่ีชอบ และการใช้แอปพลิเคชันซื้อสินค้าออนไลน์เหมาะกับไลฟ์สไตล์ ตามล าดับ 

ด้านความพึงพอใจ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดล าปาง  โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ 0.356 ค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.045 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยตัวพยากรณ์ในรูปคะแนน
มาตรฐาน 0.350 ค่า t เท่ากับ 7.910 และค่า P-value เท่ากับ 0.000 แสดงว่าความพึงพอใจมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน 
แอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดล าปาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน
ออนไลน์ให้ความส าคัญในประเด็นตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันเพราะมีช่องทางการช าระที่สะดวก ตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน
แอปพลิเคชันเนื่องจากมีข้อมูลและรูปภาพประกอบการตัดสินใจมาก มีการหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้าเมื่อต้องการสั่งซื้อ
สินค้าผ่านแอปพลิเคชัน เปรียบเทียบข้อมูลและราคาประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน ตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าผ่าน 
แอปพลิเคชันเพราะมีคะแนนการสั่งซื้อที่น่าพอใจ ตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันเพราะมีการการันตีสินค้าถูกที่สุดกว่าร้านค้าอื่น 
สั่งซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันเพราะโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ เช่นโทรทัศน์ วิทยุ สื่อออนไลน์ และตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน
เพราะมีการจัดแนะน าสินค้าประจ าวัน ตามล าดับ 

 ด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภคใน
จังหวัดล าปาง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ 0.199 ค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.046 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยตัว
พยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 0.190 ค่า t เท่ากับ 4.315 และค่า P-value เท่ากับ 0.000 แสดงว่าส่วนประสมทางการตลาด
บริการมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดล าปาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
โดยผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ให้ความส าคัญในประเด็นสินค้ามีหลากหลายชนิดสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการได้ แอปพลิเคชันมีการจัดส่งที่ครอบคลุมทุกบริการและพื้นที่ แอปพลิเคชันมีการแนะน าสินค้าผ่านทางสื่อโซเซียลมีเดียท าให้
ทราบถึงโปรโมช่ัน ต่าง ๆ สินค้าที่ขายผ่านแอปพลิเคชันมีการระบุราคาอย่างชัดเจน แอปพลิเคชันมีการจัดโปรโมช่ันเกี่ยวกับการส่ง
สินค้า สินค้าท่ีขายผ่านแอปพลิเคชันสามารถเลือกรับสินค้าได้หลายช่องทาง สินค้าท่ีได้รับมีรูปลักษณ์หรือบริการตรงตามข้อมูลสินค้า 
สินค้าท่ีขายผ่านแอปพลิเคชันมีราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า มีระบบบริการแจ้งปัญหา การสอบถามข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์
และทางข้อความในแอปพลิเคชันท่ีเข้าถึงง่าย พนักงานบริการด้วยความสุภาพ เรียบร้อย สอบถามถึงปัญหาและข้อสงสัยจากผู้บริโภค
ได้ เครื่องแต่งกายของพนักงานส่งสินค้ามีความสุภาพเรียบร้อย ดูน่าเช่ือถือ มีการสอนวิธีการเลือกซื้อสินค้าในแอปพลิเคชันส าหรับ
ผู้ใช้บริการครั้งแรก เมื่อสอบถามข้อมูลหรือแจ้งปัญหาสามารถระบบบริการสามารถตอบค าถามและแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และ
การสอนวิธีการช าระเงินในแอปพลิเคชันส าหรับผู้ใช้บริการครั้งแรก ตามล าดับ 
 

อภิปรายผล  
 ผลการวิจัยเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดบริการ การยอมรับเทคโนโลยีและความพึงพอใจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
ผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดล าปาง สามารถอภิปรายผลในแต่ละด้านได้ดังนี้ 

1. ด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ โดยภาพรวมมีระดับความเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า 
สินค้ามีหลากหลายชนิดสามารถตอบสนองต่อความต้องการได้  ระดับความเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับแนวคิดของ 
สุคนธจรินทร์ ไกรศรวัชร (2555) [11] กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการเป็นองค์ประกอบที่ท าให้ข้อมูลข่าวสารผลิตภัณฑ์ไป
ถึงผู้บริโภค โดยต้องมีการวางแผนในการใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการกระตุ้นหรือเร่งเร้าให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ การ
วางแผนที่ดีท าให้ร้านค้าในแอปพลิเคชันออนไลน์จ าหน่ายสินค้าหลากหลายชนิดตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ศรุตม์ โกมลเปลิน (2561) [12] ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิผลต่อการตัดสนิใจซื้อสนิคา้
ประเภทของฝากจากต่างจังหวัด ของผู้บริโภคในเขตภาษีเจริญ พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าประเภทของฝากต่างจังหวัดของ ผู้บริโภคในเขตภาษีเจริญ จะเห็นได้ว่าด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการเป็นปัจจัยที่
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ส าคัญยิ่งที่มีผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชัน การที่จัดรูปแบบของส่วนประสมทางการตลาดบริการได้
ครบ และมีประสิทธิภาพ ผู้บริโภคจึงจะตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชัน 

2. ด้านการยอมรับเทคโนโลยี โดยภาพรวมมีระดับความเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า 
สามารถซื้อสินค้าออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา อยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับแนวคิดของณัฏฐนันท์ พิธิวัตโชติกุล (2558) [13]  
กล่าวว่า การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน ในการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภค มีการที่แอปพลิเคชันซื้อสินค้าออนไลน์ง่ายต่อการใช้
งาน การที่แอปพลิเคชันซื้อสินค้าออนไลน์ง่ายต่อการค้นหาสินค้า การที่สามารถค้นหาสินค้าผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 
การที่สามารถซื้อสินค้าออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา การอ่านรีวิวร้านค้าจากผู้ที่เคยซื้อสินค้าก่อนการซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันเสมอ 
ดังนั้น จากการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในปัจจุบันนิยมซื้อผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์  และสถานการณ์โรคระบาด COVID-19  
ยิ่งท าให้ผู้บริโภคนิยมซื้อผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์มากยิ่งขึ้น เพราะสามารถซื้อสินค้าได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ต้องเดินทางและ
สะดวกสบายกว่าการเลอืกสินค้าในร้านค้าต่าง ๆ  สอดคล้องกับงานวิจัยของอรอนงค์ ทองกระจ่าง (2560) [1] ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษา
ส่วนประสมทางการตลาด การยอมรับเทคโนโลยีและการสื่อสารแบบบอกต่อที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอปพลิเคชัน  
Shopee พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอปพลิเคชัน Shopee จากกลุ่มตัวอย่างคือส่วนการยอมรับ
เทคโนโลยี จะเห็นได้ว่าด้านการยอมรับเทคโนโลยีเป็นปัจจัยที่ส าคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน
ทางแอปพลิเคชัน การสร้างความรับรู้การใช้งานแอปพลิเคชันที่ง่ายและสร้างความสะดวกสบายสามารถตอบสนองการใช้ งาน 
แอปพลิเคชันของผู้บริโภคได้ ผู้บริโภคจึงจะตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชัน 

3. ด้านความพึงพอใจ โดยภาพรวมมีระดับความเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า รูปแบบของ 
แอปพลิเคชันสวยงาม มีความทันสมัย อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับแนวคิดของอดุลย์ จาตุรงคกุล และคณะ (2546) [14]  
ให้ความหมายของความพึงพอใจว่าเป็นการตัดสินใจโดยที่มีความชอบทัศนคติเกิดขึ้น  ตามปฏิกิริยาในการซื้อสินค้าหรือมีการก่อ
ปฏิกิริยาตอบสนองต่อสินค้าเพื่อผู้บริโภค งานวิจัยส่วนมากอิงอยู่กับทฤษฎีที่ว่าความมั่นใจหรือความไม่มั่นใจในมาตรฐานของสินค้าที่
เกิดก่อนขั้นตอนการบริโภค ซึ่งเป็นตัวก าหนดเกี่ยวกับความพึงพอใจที่ส าคัญยิ่งทั้งนี้หมายความว่าลูกค้ามีมาตรฐานบริการบางอย่าง
ในใจก่อนบริโภค (ความคาดหมายของผู้บริโภค) จากนั้นจึงตัดสินใจความพึงพอใจจากการเปรียบเทียบถ้าคุณภาพการบริการต่ ากว่า
ความคาดหมาย ผลของการตัดสินใจจะเป็นการไม่ยืนยัน คือ เป็นแง่ลบ (Negative Disconfirmation) ถ้าคุณภาพของการบริการ
ดีกว่าที่คาดหมายไว้ ผลออกมาเป็นทางบวก (Positive Disconfirmation) และสอดคล้องกับงานวิจัยของสิทธิชัย บุษหมั่น และคณะ 
(2563) [15] ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องส าอางบนสื่อออนไลน์ ผลการศึกษาพบว่า ความพึง
พอใจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องส าอางผ่านสื่อออนไลน์ จะเห็นได้ว่าด้านความพึงพอใจเป็นปัจจัยท่ีส าคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่
มีผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชัน การสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมี
รูปแบบการใช้งานท่ีง่าย สวยงามและทันสมัย ผู้บริโภคจึงจะตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชัน  

4. ด้านการตัดสินใจ โดยภาพรวมมีระดับความเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ตัดสินใจสั่งซื้อสินค้า
ผ่านแอปพลิเคชันเพราะมีช่องทางการช าระที่สะดวก อยู่ในระดับมากท่ีสุด สอดคล้องกับแนวคิดของณัฏฐนันท์ พิธิวัตโชติกุล (2558) 
[13] กล่าวว่า การรับรู้ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภค เป็นการที่แอปพลิเคชันซื้อสินค้าออนไลน์ 
มีมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อปกป้องผู้ใช้ ความรู้สึกปลอดภัยเกี่ยวกับวิธีการช าระเงินเมื่อซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน 
ความยินดีใช้บัตรเครดิตเพื่อซื้อสินค้าออนไลน์บนแอปพลิเคชัน ความรู้สึกปลอดภัยในการท าธุรกรรมซื้อสินค้าออนไลน์บนแอปพลิเคชัน 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรุโณทัย ปัญญา (2562) [16] ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันผ่าน สังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ก) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ในมหาวิทยาลัยเขตอ าเภอเมือง  
จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซื้อ ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ ราคา 
ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว และปัจจัยด้านการให้บริการส่วนบุคคล  
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ การยอมรับเทคโนโลยี และความพึงพอใจมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์
ของผู้บริโภคในจังหวัดล าปาง  



 Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 

12 (September - December) 127 – 135 (2022) Vol. 12, No. 3 
134 

  

วารสารวชิาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 12 (ฉบับที่ 3)  กันยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2565 

5. ส่วนประสมทางการตลาดบริการ การยอมรับเทคโนโลยี และความพึงพอใจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน 
แอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดล าปาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งนี้เนื่องจากแอปพลิเคชันซื้อขายสินค้า
ออนไลน์ง่ายต่อการใช้งานและการค้นหาสินค้าต่าง ๆ มีขั้นตอนการใช้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีอุปกรณ์รองรับการใช้งานที่
หลากหลาย นอกจากนี้สามารถค้นหาสินค้าได้ตลอด 24 ช่ัวโมง ใช้งานได้ทุกท่ีทุกเวลา และยังมีการจัดส่งที่ครอบคลุมทุกบริการและ
พื้นที ่ซึ่งมีระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลของผู้บริโภคที่สามารถไว้วางใจได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของอรอนงค์ ทองกระจ่าง (2560) 
[1] ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาส่วนประสมทางการตลาด การยอมรับเทคโนโลยีและการสื่อสารแบบบอกต่อที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าผ่านทางแอปพลิเคชัน Shopee พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอปพลิเคชัน Shopee จากกลุ่ม
ตัวอย่างคือส่วนการยอมรับเทคโนโลยี จะเห็นได้ว่าด้านการยอมรับเทคโนโลยีเป็นปัจจัยที่ส าคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลให้ผู้บริโภค
ตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชัน การสร้างความรับรู้การใช้งานแอปพลิเคชันที่ง่ายและสร้างความสะดวกสบาย
สามารถตอบสนองการใช้งานแอปพลิเคชันของผู้บริโภคได้  ผู้บริโภคจึงจะตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชัน และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของสิทธิชัย บุษหมั่น และคณะ (2563) [15] ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
เครื่องส าอางบนสื่อออนไลน์ ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องส าอางผ่านสื่อออนไลน์ จะเห็น
ได้ว่าด้านความพึงพอใจเป็นปัจจัยที่ส าคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชัน การสร้าง
ความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมีรูปแบบการใช้งานที่ง่าย สวยงามและทันสมัย ผู้บริโภคจึงจะตัดสินใจซื้อ
สินค้าออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชัน 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. จากการวิจัย พบว่าด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ของ

ผู้บริโภคในจังหวัดล าปาง ประเด็นที่ระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุดคือ สินค้ามีหลากหลายชนิดสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการได้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 ดังนั้น ร้านค้าในแอปพลิเคชันออนไลน์ควรมีการพัฒนาผลติภณัฑเ์ดิมของตนเองและคิดค้นผลติภณัฑ์
ใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินค้า  สามารถตอบสนองผู้บริโภคได้  มีการโฆษณาผ่านทางช่องทางออนไลน์อื่น  ๆ  
เช่น สื่อโซเชียล เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสินค้าของร้านค้า เป็นต้น มีโปรโมชันอย่างต่อเนื่อง มีบริการหลังขายที่มีประสิทธิภาพและติดต่อ
ลูกค้าอย่างสม่ าเสมอ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 

2. จากการวิจัย พบว่าด้านการยอมรับเทคโนโลยี มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภคใน
จังหวัดล าปาง ประเด็นที่ระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุดคือ สามารถซื้อสินค้าออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 
ดังนั้น ร้านค้าในแอปพลิเคชันออนไลน์ควรมองหาแอปพลิเคชันใหม่ ๆ และช่องทางการจัดจ าหน่ายในสื่อต่าง ๆ เพื่อเพ่ิมช่องทางการ
จัดจ าหน่ายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่มากยิ่งขึ้น มีการพัฒนาร้านค้าบนแอปพลิเคชันออนไลน์ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ มีการน าเสนอต่อ
แอปพลิคชันให้บริษัทขนส่งสามารถขยายการจัดส่งให้ครบคลุมทุกบริการและพื้นที่  และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ท าให้
ร้านค้าสามารถเพิ่มรายได้มากยิ่งขึ้น  

3. จากการวิจัย พบว่าด้านความพึงพอใจ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัด
ล าปาง ประเด็นที่ระดับความคิดเห็นในระดับมากคือ รูปแบบของแอปพลิเคชันสวยงาม มีความทันสมัย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 ดังนั้น 
การน าผลิตภัณฑ์มาจัดจ าหน่ายควรมองหาแอปพลิเคชันที่มีความสวยงาม ทันสมัย มีการใช้งานที่ง่าย และควรติดตามข่าวสาร 
แอปพลิเคชันซื้อขายออนไลน์ใหม่ ๆ ที่เป็นท่ีนิยม เพื่อสร้างความพึงพอใจต่อตัวแอปพลิเคชันมากยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) การได้รับคุณค่าเชิงประสบการณ์จากพนักงาน การยอมรับนวัตกรรม การยอมรับคุณค่า
ตราสินค้า และความภักดีของลูกค้า 2) อิทธิพลการได้รับคุณค่าเชิงประสบการณ์จากพนักงานท่ีมีผลต่อการยอมรับคุณค่าตราสินค้าและความ
ภักดีของลูกค้า 3) อิทธิพลการยอมรับนวัตกรรมท่ีมีผลต่อการยอมรับคุณค่าตราสินค้าและความภักดีของลูกค้า  และ 4) อิทธิพลการยอมรับ
คุณค่าตราสินค้าท่ีมีผลต่อความภักดีของลูกค้ากลุ่ม Generation Y ของธนาคารพาณิชย์แห่งหน่ึงในจังหวัดเพชรบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งน้ีเป็นลูกค้ากลุ่ม Generation Y จ านวน 400 คน เลือกวิธีการสุ่มแบบตามความสะดวก โดยใช้เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถาม มีค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.86  สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่าย 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) การได้รับคุณค่าเชิงประสบการณ์จากพนักงาน  การยอมรับนวัตกรรม  การยอมรับคุณค่าตราสินค้า และความ
ภักดีของลูกค้ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  2) อิทธิพลการได้รับคุณค่าเชิงประสบการณ์จากพนักงานด้านคุณภาพการให้บริการของพนักงานและ
ด้านการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้ามีอิทธิพลทางบวกต่อการยอมรับคุณค่าตราสินค้าและมีอิทธิพลทางบวกต่อความภักดีของลูกค้าอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  3) อิทธิพลการยอมรับนวัตกรรมมีอิทธิพลทางบวกต่อการยอมรับคุณค่าตราสินค้าและความภักดีของลูกค้า  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  และ 4) อิทธิพลการยอมรับคุณค่าตราสินค้ามีอิทธิพลทางบวกต่อความภักดีของลูกค้ากลุ่ม Generation 
Y ของธนาคารพาณิชย์แห่งหน่ึงในจังหวัดเพชรบุรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
  

ค าส าคัญ : การได้รับคุณค่าเชิงประสบการณ์จากพนักงาน  การยอมรับนวัตกรรม การยอมรับคุณค่าตราสินค้า  ความภักดีของลูกค้า 
 

Abstract  
The purposes of this research were to study: 1) employee experience value acquisition, innovation acceptance, 

brand value acceptance and loyalty, 2) the influence of employee experience value proposition on brand recognition and 
customer loyalty, 3) Innovation adoption influences affecting brand recognition and customer loyalty, and 4) the influence 
of brand value acceptance on the loyalty of Generation Y customers of a commercial bank in Phetchaburi province. The 
sampling group used in this research was 400 Generation Y customers by convenience sampling. The data was collected 
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with a questionnaire with the reliability of 0.86. The data was analyzed with statistics for frequency, percentage, mean, 
standard deviation and simple regression analysis. 

The research results were as follows: 1) employee experience value acquisition, innovation acceptance, brand 
value acceptance and loyalty had a high level of average, 2) the influence of employee experience value in terms of 
employee service quality and customer relationship management had a positive influence on brand value acceptance 
and had a positive influence on customer loyalty, at the .01 level of significance. 3) the influence of innovation acceptance 
had a positive influence on brand value acceptance and had a positive influence on customer loyalty, at the .01 level of 
significance, and 4) the influence of brand value acceptance had a positive influence on the loyalty of Generation Y 
customers of a commercial bank in Phetchaburi province, at the .01 level of significance. 

 

Keywords : Employee Experience Value Acquisition, Innovation Acceptance, Brand Value Acceptance, Customer Loyalty 
 
 

บทน า   
  ธนาคารพาณิชย์มีสถานะเป็นสถาบันการเงินที่มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการเงินของประเทศ โดยท าหน้าท่ี
ระดมเงินฝากและน าไปใช้ประโยชน์จากเงินนั้นโดยการให้กู้ยืม ปัจจุบันในประเทศไทยมีธนาคารพาณิชย์และสาขาที่เปิดด าเนินการ
เพิ่มมากขึ้นท าให้ธนาคารพาณิชย์ต้องเผชิญกับสภาพการแข่งขันที่รุนแรง [1] จึงได้รับการดูแลจากทางราชการ คือ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยและกระทรวงการคลังมากเป็นพิเศษ โดยมีข้อบังคับหลักที่ส าคัญคือการให้ธนาคารด ารงเงินกองทุนส ารองไว้อย่างน้อย
ร้อยละ 8.0 ของสินทรัพย์เสี่ยง นอกจากนั้นปัจจุบันยังได้มีข้อก าหนดในด้านความเสี่ยงและเงินกันส ารองมากขึ้นและเข้มงวดขึ้น
กว่าเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน ากฎของ Basel มาบังคับใช้กับธนาคารจึงมีผลท าให้การประกอบการของธนาคารพาณิชย์มีความ
ยากล าบากมากขึ้นเนื่องจากต้องปรับตัวให้สามารถปฏิบัติตามกฎข้อบังคับใหม่  ๆ ส าหรับการปรับตัวในช่วงเวลาที่ผ่านมาธนาคาร
พาณิชย์ส่วนใหญ่สามารถปรับปรุงตัวเองได้ส าเร็จ โดยเฉพาะในด้านการบูรณะสถานภาพทางด้านการเงินท าให้มีความแข็งแรงทาง
การเงินในระดับสูงทั้งในด้านผลประกอบการของธนาคารโดยรวมดีขึ้นเช่นกัน แต่เมื่อมองไปในอนาคต ธนาคารพาณิชย์จะได้รับ
ผลกระทบจาการเปิดตลาดการค้าเสรี สืบเนื่องจากการที่ประเทศไทยท าสนธิสัญญาเปิดการค้าเสรีแบบทวิภาคี  FTA (Free Trade 
Agreement) มากขึ้น ดังนั้นเมื่อมีการเปิดเสรีธนาคารพาณิชย์ระหว่างกันในอาเซียนจะช่วยให้มีธนาคารพาณิชย์แข่งกันพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ตอบโจทย์ของธุรกิจและประชาชนได้ดีขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจข้ามพรมแดนซึ่งนับวันจะเพิ่มมากขึ้น ส าหรับ
ธนาคารพาณิชย์ไทยมีโอกาสที่จะเข้าไปท าธุรกิจในอาเซียนได้สะดวกข้ึนสามารถขยายฐานธุรกิจและให้บริการจับคู่ธุรกิจไทยกับธุรกิจ
ต่างประเทศได้สะดวกยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันเป็นโอกาสส าหรับผู้บริโภคและธุรกิจในประเทศที่จะได้รับประโยชน์เมื่อมีธุรกิจแข่งขันที่
เพิ่มขึ้นของสถาบันการเงินของอาเซียนในไทยและกระตุ้นให้สถาบันการเงินไทยปรับตัวต่อการแข่งขันในการให้บริการทางการ เงินที่
ตอบสนองความต้องการและคุ้มครองผู้ใช้บริการอย่างเหมาะสม [2] 

ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรีที่ศึกษาครั้งนี้เป็นสถาบันการเงินแห่งแรกของไทยที่ก่อตั้งขึ้นโดยธนาคารมี
แนวความคิดริเริ่มการน าระบบและแนวคิดการให้บริการรับฝากเงินออมทรัพย์  บริการบัญชีกระแสรายวัน ถอนเงิน โดยมีการน า 
เช็คมาเป็นรูปแบบการให้บริการแก่ประชาชนหรือบุคคลทั่วไปพร้อมทั้งท าการจัดตั้งสาขาขึ้นเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 
ทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ทั้งยังมีส่วนร่วมในการก่อตั้งและวางรากฐานงานสหกรณ์การเกษตรของประเทศ  
โดยธนาคารมีความต้องการให้การบริหารงานด้านเงิน มีความมั่นคงและแข็งแกร่ง มีระบบงานที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและประโยชน์
อย่างสูงสุดในการให้บริการแก่ลูกค้า โดยมุ่งมั่นให้มีการจัดท ากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเน้นให้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมอย่าง
เต็มที่พร้อมกับพัฒนาพนักงานในทุก ๆ ด้าน และธนาคารได้ด าเนินการปรับปรุงด้วยการพัฒนาเครือข่ายและการให้บริการอย่างครบ
วงจรรวมทั้งการพัฒนาธุรกรรมและบริการใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพ ทันสมัยสะดวกสบายรวดเร็วพร้อมกับการพัฒนาบุคลากรควบคู่ไปด้วย
เพื่อตอบสนองความต้องการและความภักดีของลูกค้าในระยะยาว ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนภาพลักษณข์องธนาคารที่ก่อให้เกิดความพงึ
พอใจและเกิดความเช่ือมั่นว่าจะได้รับการบริการที่ดีและถูกต้องจากพนักงานธนาคารที่ให้บริการซึ่งส่งผลให้ธนาคารเกิดความ
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เปลี่ยนแปลงและประสบความส าเร็จในธุรกิจครั้งใหญ่  ดังนั้นการปรับปรุงคุณภาพในการบริการจึงถือเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้
สามารถยืนหยัดสู้กับคู่แข่งได้และสร้างความจงรักภักดีของลูกค้าเพื่อมุ่งสู่การเป็นธนาคารที่อยู่ในใจของผู้รับบริการ [3] ซึ่งความภักดี
เป็นความสมัครใจของลูกค้าที่จะสนับสนุนหรือมอบผลประโยชน์ให้กับองค์การในระยะยาว  โดยลูกค้าจะซื้อซ้ าหรือใช้บริการจาก
องค์การอย่างต่อเนื่องหรือแนะน าบุคคลอื่นถึงข้อดีขององค์การซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นบนพื้นฐานของความรู้สึกที่ลูกค้าช่ืนชอบใน
องค์การที่เลือกมากกว่าองค์กรอื่น ๆ ความภักดีจึงไม่เพียงหมายถึงพฤติกรรมที่ลูกค้าแสดงออกว่าภักดีเท่านั้นแต่ยังหมายรวมไปถึง
ความรู้สึกในแง่บวกต่าง ๆ ของลูกค้า อาทิ ความช่ืนชอบหรือเต็มใจด้วย ซึ่งความภักดีนั้นจะคงอยู่ตราบเท่าที่ลูกค้ารู้สึกว่าได้รับใน
คุณค่าที่ดีกว่าที่จะได้รับจากองค์การอื่น ๆ [4] ความภักดีของลูกค้าถือเป็นสินทรัพย์ที่ส าคัญอย่างหนึ่งของธุรกิจส่งผลให้ธุรกิจสามารถ
ลดต้นทุนในการประชาสัมพันธ์หรือการท าตลาดการสร้างลูกค้าใหม่ การรักษาฐานลูกค้าไว้ได้นั้นยังเป็นส่วนส าคัญในการสนับสนุน
และแพร่กระจายข่าวสารแก่บุคคลอื่น ๆ ให้กับธุรกิจได้เป็นอย่างดี ดังนั้นธนาคารจะต้องเพิ่มศักยภาพของการด าเนินงานและ
ประสิทธิภาพการให้บริการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงการให้บริการที่ดีกว่าคู่แข่งขัน ซึ่งการจะท าให้ธุรกิจบริการ
ประสบความส าเร็จนั้นจะต้องอยู่บนความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการที่เป็นพนักงานที่มีประสบการณ์ในการท างาน
ด้านบริการเป็นอย่างดีจากพนักงาน ซึ่งธุรกิจธนาคารจะแตกต่างจากธุรกิจอื่น ๆ ที่เป็นการบริการสินค้าที่ไม่มีตัวตนจับต้องไม่ได้แต่
รับรู้ได้ผ่านความรู้สึก และปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงรูปแบบพฤติกรรมตลอดจนความต้องการและความคาดหวังของผู้บริโภคที่
ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์ต้องเตรียมการและเร่งปรับตัวอย่างรวดเร็ว เครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งคือการ
ลงทุนและการพัฒนาเทคโนโลยีซึ่งถือเป็นนวัตกรรมที่ส าคัญเพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันและเพิ่มโอกาสอยู่รอดทางธุรกิจใน
ระยะยาว สถาบันการเงินขนาดใหญ่จึงได้พัฒนาและเริ่มน าสมองกลอัจฉริยะหรือปัญญาประดิษฐ์  (Artificial Intelligence : AI)  
เข้ามาใช้ โดยเทคโนโลยี AI จะช่วยให้ธนาคารเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการท างานและสามารถใช้เป็นกลยุทธ์เชิงรุกที่จะเข้าถึง
ลูกค้าในทุกกลุ่มทุกระดับและทุกที่  อีกทั้งยังเป็นการน าเสนอนวัตกรรมใหม่ ๆ พร้อมเป็นการยกระดับ ประสบการณ์ผู้บริโภค  
ซึ่งจะกลายเป็นกุญแจส าคัญในการแข่งขันของธนาคารพาณิชย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เห็นถึงความส าคัญของการน าเอาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่ายและปลอดภัย ดังจะเห็นได้จากการออกผลิตภัณฑ์ทางการ
เงินรูปแบบใหม่ ๆ การท าธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ ที่สามารถท าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและใช้อุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ เป็นตัวกลางใน
การท าธุรกรรมทางการเงินท าให้ความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลาของผู้รับบริการ ดังนั้นพฤติกรรมของบุคคลที่จะยอมรับนวัตกรรม
ได้จะเป็นกลุ่มน าสมัยหรือกลุ่ม Generation Y เป็นผู้ที่เกิดมาในยุคที่มีโทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ และ อินเทอร์เน็ต เป็นคนที่
ชอบเทคโนโลยี ชอบความเร็ว ทันทีทันใด ไม่ชอบรอนาน ชอบสีสันสดใสและบรรยากาศสนุกสนาน [5] ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรวัย
ท างานที่มีสัดส่วนอยู่จ านวนมากเป็นกลุ่มที่มีรายได้และก าลังซื้อสูงสามารถท ากิจกรรมหลาย ๆ อย่างได้ในเวลาเดียวกัน เป็นผู้สนใจ
ติดตามเรื่องใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น มีพฤติกรรมการซื้อซ้ า ๆ หากยี่ห้อสินค้านั้นเป็นที่ช่ืนชอบและยังให้ความส าคัญกับเทคโนโลยีการใช้
โซเชียลมีเดียพร้อมที่จะยอมรับนวัตกรรม นอกจากนี้การยอมรับนวัตกรรมของผู้บริโภคยังขึ้นอยู่กับพฤติกรรมและทัศนคติของ
ผู้บริโภคที่มีต่อความเป็นนวัตกรรมอีกด้วย โดยเฉพาะกลุ่มล้ าสมัยจะมีโอกาสในการยอมรับนวัตกรรมที่รวดเร็วกว่ากลุ่มน าสมัยและ
กลุ่มทันสมัย โดยกลุ่มตามสมัยและกลุ่มล้าสมัยจะยอมรับนวัตกรรมได้ช้าที่สุดและพยายามที่จะทดลองใช้เพื่อจะน าไปสู่การตัดสินใจ
ว่าจะยอมรับคุณค่าตราสินค้าและส่งผลให้เกิดความภักดีต่อธนาคารพาณิชย์ในระยะยาว [6] ดังนั้นความภักดีของลูกค้าจึงเป็น
เครื่องมือในการวัดคุณภาพของสินค้าและการบริการ โดยคุณค่าของการบริการเกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการที่เป็นพนักงาน
และผู้รับบริการนั้น ๆ ที่ได้รับคุณค่าการให้บริการด้านคุณภาพการให้บริการและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ดีท าให้เกิดความ
เชื่อมั่นและการยอมรับคุณค่าตราสินค้าของธนาคารส่งผลท าให้ลูกค้าเกิดความภักดีต่อธนาคารในระยะยาว   

จากสถานการณ์ปัจจุบันธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรีได้ประสบปัญหาด้านคุณภาพการให้บริการและยังขาด
การพัฒนาฝึกอบรมพนักงานของธนาคารเกี่ยวกับการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ท าให้การบริการลูกค้าที่เคยให้บริการเป็นอย่างดีกลับมี
คุณภาพที่ลดลง อีกทั้งผู้รับบริการยังขาดการยอมรับนวัตกรรมด้านการบริการเนื่องจากมีการแข่งขันกันสูงภายในกลุ่มธนาคารใน
จังหวัดเพชรบุรี ประกอบกับกลุ่มลูกค้าในจังหวัดเพชรบุรีมีความต้องการที่หลากหลาย จึงไม่สามารถใช้กลยุทธ์การจัดการลูกค้า
สัมพันธ์ในรูปแบบเดิม ได้อีกท าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเพื่อสร้างความแตกต่างจากกลุ่มธนาคารในจังหวัดเพชรบุรีและ
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สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้มากท่ีสุด จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา การได้รับคุณค่าเชิงประสบการณจ์าก
พนักงานและการยอมรับนวัตกรรมที่มีผลต่อการยอมรับคุณค่าตราสินค้าความภักดีของลูกค้ากลุ่ม  Generation Y ของธนาคาร
พาณิชย์แห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรีเพื่อให้สามารถน าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ารวมถึงการพัฒนานวัตกรรมของธนาคารพาณิชย์ให้มีคุณค่าและประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการอันจะน าไปสู่การ
ยอมรับคุณค่าตราสินค้าและความภักดีของธนาคารต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาการได้รับคุณค่าเชิงประสบการณ์จากพนักงาน การยอมรับนวัตกรรม การยอมรับคุณค่าตราสินค้า และความ

ภักดีของลูกค้ากลุ่ม Generation Y ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรี 
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลการได้รับคุณค่าเชิงประสบการณ์จากพนักงานท่ีมีผลต่อการยอมรับคุณค่าตราสินค้าและความภักดีของ

ลูกค้ากลุ่ม Generation Y ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรี 
3. เพื่อศึกษาอิทธิพลการยอมรับนวัตกรรมที่มีผลต่อการยอมรับคุณค่าตราสินค้าและความภักดีของลูกค้ากลุ่ม Generation 

Y ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรี 
4. เพื่อศึกษาอิทธิพลการยอมรับคุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อความภักดีของลูกค้ากลุ่ม Generation Y ของธนาคารพาณิชย์

แห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรี 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือลูกค้ากลุ่ม Generation Y ที่เกิดในช่วง พ.ศ. 2523 – 2540 อายุตั้งแต่ 23 – 40 ปี  

ที่ใช้บริการของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นประชากรที่ไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้มาจากการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม โดยใช้สูตรการค านวณที่ไม่ทราบจ านวน
ประชากรที่แน่นอน ค่าความเชื่อมั่นอยู่ท่ีระดับ 95 % [7] ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวนท้ังสิ้น 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
ตามความสะดวก (Convenience Sampling) 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตอนท่ี 2 การได้รับคุณค่าเชิงประสบการณ์จากพนักงาน ตอนท่ี 3 การยอมรับนวัตกรรม ตอนท่ี 4 การยอมรับคุณค่าตราสินค้า และ
ตอนที่ 5 ความภักดีของลูกค้ากลุ่ม Generation Y ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรี เป็นลักษณะแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด  

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือการวิจัย 
มีขั้นตอนดังนี้ 1) การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จาก ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบ

ความสอดคล้องของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์และนิยามศัพท์เฉพาะ พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างค าถามมีค่าอยู่ระหว่าง 
0.67-1.00 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.5  ถือว่ามีความสอดคล้อง [8] และ 2) การตรวจสอบความเชื่อมั่น(Reliability) โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค [9] พบว่า ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามของตัวแปรการได้รับคุณค่าเชิง
ประสบการณ์จากพนักงานเท่ากับ 0.83  ตัวแปรการยอมรับนวัตกรรม เท่ากับ 0.78 ตัวแปรการยอมรับคุณค่าตราสินค้าเท่ากับ 0.87 
ตัวแปรความภักดีของลูกค้าเท่ากับ 0.81 และโดยภาพรวมทั้งฉบับเท่ากับ 0.86  ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.7 ถือเป็นค่าที่ยอมรับได้ [10] 

วิธีการรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยประสานงานขอความอนุเคราะห์จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ออกหนังสือถึงผู้จัดการ

ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรีเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากลูกค้า  ด าเนินการตรวจสอบความ
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ถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามจนได้ครบ จ านวน 400 ฉบับ โดยเตรียมการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูปทางสถิติต่อไป  

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิจัย 
 น าแบบสอบถามทั้งหมดมาท าการลงรหัสด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติเพื่อวิเคราะห์และแปลผลของข้อมูล 
โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี ่(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard deviation: S.D.) และการวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis)  
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที ่1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของลูกค้า 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 58.50  เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 41.50  

ส่วนใหญ่มีอายุ 23 – 28 ปี  คิดเป็นร้อยละ 49.30 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ 58.80  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
10,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.50 อาชีพส่วนใหญ่เป็นเจ้าของกิจการ คิดเป็นร้อยละ 40.50 ระยะเวลาในการเป็นลูกค้า
ธนาคาร 4 – 6 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.80 และส่วนใหญ่ท าธุรกรรมด้านอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง คิดเป็นร้อยละ 27.75 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การได้รับคุณค่าเชิงประสบการณ์จากพนักงานของลูกค้ากลุ่ม Generation Y ของธนาคาร
พาณิชย์แห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรี 
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์การได้รับคุณค่าเชิงประสบการณ์จากพนักงานของลูกค้ากลุ่ม Generation Y ของธนาคารพาณิชย์
แห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรี 

การได้รับคุณค่าเชิงประสบการณ์จากพนักงาน  �̅� S.D. แปลผล 
1.ด้านคุณภาพการให้บริการของพนักงาน 
2.ด้านการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า 

4.48 
4.57 

0.401 
0.402 

มาก 
มากที่สุด 

ภาพรวมเฉลี่ย 4.52 0.374 มากที่สุด 

จากตารางที ่1 ผลการวิจัยพบว่า การได้รับคุณค่าเชิงประสบการณจ์ากพนักงานของลูกค้ากลุม่ Generation Y ของธนาคาร
พาณิชย์แห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านการจัดการ
ความสัมพันธ์กับลูกค้าและด้านคุณภาพการให้บริการของพนักงานมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

ตอนที่  3 ผลการวิเคราะห์การยอมรับนวัตกรรม การยอมรับคุณค่าตราสินค้าและความภักดีของลูกค้ากลุ่ม 
Generation Y ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรี 
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์การยอมรับนวัตกรรม การยอมรับคุณค่าตราสินค้าและความภักดีของลูกค้ากลุ่ม Generation Y 
ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรี 

การยอมรับนวัตกรรม การยอมรับคุณค่าตราสินค้า  
และความภักดขีองลูกค้า �̅� S.D. แปลผล 

1.ด้านการยอมรับนวัตกรรม 
2.ด้านการยอมรับคุณค่าตราสินค้า 
3.ด้านความภักดีของลูกค้า 

4.65 
4.56 
4.61 

0.38 
0.41 
0.45 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

ภาพรวมเฉลี่ย 4.60 0.41 มากที่สุด 

จากตารางที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า การยอมรับนวัตกรรม การยอมรับคุณค่าตราสินค้า และความภักดีของลูกค้ากลุ่ม 
Generation Y ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
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 ตอนที ่4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐานของตัวแปร 
ตารางที่ 3 แสดงผลค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรการได้รับคุณค่าเชิงประสบการณ์จากพนักงานด้านคุณภาพการให้บริการ  
ของพนักงานโดยรวมที่ส่งผลต่อการยอมรับคุณค่าตราสินค้า 

ตัวแปร 
คะแนนดิบ คะแนน 

มาตรฐาน t p-value 
B SE β 

ค่าคงท่ี (a) 
การไดร้ับคณุค่าเชิงประสบการณจ์ากพนักงานด้าน
คุณภาพการให้บริการของพนักงาน 

2.277 
.530 

.181 

.041 
 

.547 
12.428 
13.547 

.000** 

.000** 

R = .547  R2 = 0.299  Adjusted R2 = 0.297  F = 169.715  SE = 0.326    

**มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 
จากตารางที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า การได้รับคุณค่าเชิงประสบการณ์จากพนักงานด้านคุณภาพการให้บริการของพนักงานมี

อิทธิพลทางบวกต่อการยอมรับคุณค่าตราสินค้า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และตัวแปรอิสระสามารถพยากรณ์ตัวแปร
ตามได้ร้อยละ 29.9   
ตารางที ่4 แสดงผลค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัวแปรการได้รับคุณค่าเชิงประสบการณ์จากพนักงานด้านการจัดการความสัมพนัธ์  
กับลูกค้าโดยรวมที่ส่งผลต่อการยอมรับคุณค่าตราสินค้า 

ตัวแปร 
คะแนนดิบ คะแนน 

มาตรฐาน t p-value 
B SE β 

ค่าคงท่ี (a) 
การไดร้ับคณุค่าเชิงประสบการณจ์ากพนักงานด้าน
การจัดการความสัมพันธ์กับลูกคา้ 

1.603 
.667 

.161 

.035 
 

.690 
9.943 
19.003 

.000** 

.000** 

R = .690  R2 = 0.476  Adjusted R2 = 0.474  F =  361.098  SE = 0.282    

**มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 
จากตารางที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า การได้รับคุณค่าเชิงประสบการณ์จากพนักงานด้านการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้ามี

อิทธิพลทางบวกต่อการยอมรับคุณค่าตราสินค้า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และตัวแปรอิสระสามารถพยากรณ์ตัวแปร
ตามได้ร้อยละ 47.6  
ตารางที่ 5 แสดงผลค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรการได้รับคุณค่าเชิงประสบการณ์จากพนักงานด้านคุณภาพการให้บริการ  
ของพนักงานกับลูกค้าโดยรวมที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้า 

ตัวแปร คะแนนดิบ 
คะแนน 

มาตรฐาน t p-value 
B SE β 

ค่าคงท่ี (a) 
การได้รับคุณค่าเชิงประสบการณ์จากพนักงานด้าน
คุณภาพการให้บริการของพนักงาน 

1.900 
.650 

.215 

.048 
 

.535 
8.826 
12.648 

.000** 

.000** 

R = .535  R2 = 0.287  Adjusted R2 = 0.285  F = 159.977   SE = 0.383    

**มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 
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 จากตารางที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า การได้รับคุณค่าเชิงประสบการณ์จากพนักงานด้านคุณภาพการให้บริการของพนักงานมี
อิทธิพลทางบวกต่อความภักดีของลูกค้า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และตัวแปรอิสระสามารถพยากรณ์ตัวแปรตามได้ 
ร้อยละ 28.7 
ตารางที ่6 แสดงผลค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัวแปรการได้รับคุณค่าเชิงประสบการณ์จากพนักงานด้านการจัดการความสัมพนัธ์  
กับลูกค้าโดยรวมที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้า 

ตัวแปร 
คะแนนดิบ คะแนน 

มาตรฐาน t p-value 
B SE β 

ค่าคงท่ี (a) 
การไดร้ับคณุค่าเชิงประสบการณจ์ากพนักงานด้าน
การจัดการความสัมพันธ์กับลูกคา้ 

.567 

.885 
.161 
.035 

 
.785 

3.525 
25.279 

.000** 

.000** 

R = .785  R2 = 0.616  Adjusted R2 = 0.615  F = 639.024   SE = 0.281    

**มีระดับนัยส าคญัทางสถิติที่ 0.01 
 จากตารางที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า การได้รับคุณค่าเชิงประสบการณ์จากพนักงานด้านการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า  
มีอิทธิพลทางบวกต่อความภักดีของลูกค้าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และตัวแปรอิสระสามารถพยากรณ์ตัวแปรตามได้
ร้อยละ 61.6 
ตารางที่ 7 แสดงผลค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรการยอมรบันวัตกรรมโดยรวมทีส่่งผลต่อการยอมรับคณุค่าตราสินค้า 

ตัวแปร 
คะแนนดิบ คะแนน 

มาตรฐาน t p-value 
B SE β 

ค่าคงท่ี  (a) 
การยอมรับนวัตกรรม 

.708 

.829 
.159 
.034 

 
.775 

4.466 
24.427 

.000** 

.000** 
R = .775  R2 = 0.600  Adjusted R2 = 0.599  F = 596.697 SE = 0.263   

**มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 
 จากตารางที่ 7  ผลการวิจัยพบว่า การยอมรับนวัตกรรมมีอิทธิพลทางบวกต่อการยอมรับคุณค่าตราสินค้าอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 และตัวแปรอิสระสามารถพยากรณ์ตัวแปรตามได้ร้อยละ 60.0 
ตารางที ่8 แสดงผลค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัวแปรการยอมรับนวัตกรรมโดยรวมที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้า 

ตัวแปร 
คะแนนดิบ คะแนน 

มาตรฐาน t p-value 
B SE β 

ค่าคงท่ี  (a) 
การยอมรับนวัตกรรม 

1.018 
.772 

.204 

.044 
 

.663 
4.985 
17.667 

.000** 

.000** 
R = .663  R2 = 0.440  Adjusted R2 = 0.438  F = 312.118   SE = 0.339    

**มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 
 จากตารางที่ 8 ผลการวิจัยพบว่า การยอมรับนวัตกรรมมีอิทธิพลทางบวกต่อความภักดีของลูกค้าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ 0.01 และตัวแปรอิสระสามารถพยากรณ์ตัวแปรตามได้ร้อยละ 44.0 
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ตารางที ่9 แสดงผลค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัวแปรการยอมรับคุณค่าตราสินค้าโดยรวมที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้า 

ตัวแปร 
คะแนนดิบ คะแนน 

มาตรฐาน t p-value 
B SE β 

ค่าคงท่ี  (a) 
การยอมรับคุณคา่ตราสินค้า 

.853 

.823 
.164 
.036 

 
.756 

5.213 
23.073 

.000** 

.000** 
R = .756  R2 = .572  Adjusted R2 = .571  F = 532.343   SE = 0.297    

**มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 
 จากตารางที ่9 ผลการวิจัยพบว่า การยอมรับคุณค่าตราสินค้ามีอิทธิพลทางบวกต่อความภักดีของลูกค้าอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 และตัวแปรอิสระสามารถพยากรณ์ตัวแปรตามได้ร้อยละ 57.2 
 

อภิปรายผลการวิจัย  
 1) การได้รับคุณค่าเชิงประสบการณ์จากพนักงานกลุ่ม Gen Y ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวม
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาด้านคุณภาพการให้บริการของพนักงาน พบว่า พนักงานมีความรู้  ทักษะ และ
ความสามารถในการให้บริการ มีมนุษยสัมพันธ์และมีความจริงใจในการให้บริการ พนักงานสามารถอธิบายระเบียบ/ขั้นตอนการ
ให้บริการได้อย่างถูกต้อง และด้านการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า พบว่า พนักงานสามารถรักษามิตรภาพที่ดีกับลูกค้าไว้อย่าง
สม่ าเสมอ ด้วยการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ พนักงานมีความเอาใจใส่ดูแลและบริการได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เนื่องจาก
ธนาคารพาณิชย์มีเป้าหมายมุ่งสู่การเป็นธนาคารที่น่าช่ืนชมที่สุดจึงให้ความส าคัญกับคุณภาพการให้บริการแก่ลูกค้า   ผู้บริหารและ
บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องจึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญใส่ใจในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและมีการพัฒนา
เพื่อให้คุณภาพการให้บริการเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องและเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธนาคารและยังสามารถสร้างความแตกต่าง
เพื่อความได้เปรียบทางการตลาดและการแข่งขัน อีกทั้งธนาคารให้ความส าคัญกับการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ซึ่งเป็นกลยุทธ์เพื่อเป็นการ
สร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวกับลูกค้า มีการเรียนรู้ความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้าและตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วย
สินค้าหรือบริการที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละคนมากที่สุดอันจะน าไปสู่การเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องค่าใช้จ่ายใน
การแสวงหาลูกค้าและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าในระยะยาว สอดคล้องกับงานวิจัยของ [11] พบว่า คุณภาพการให้บริการของ
ธนาคารออมสินในเขตมหาสารคาม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน  
โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ด้านการให้บริการอย่างทันเวลา ด้านการ
ให้บริการที่มีความก้าวหน้า ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค และด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ  เช่นเดียวกับงานวิจัยของ [12]  
พบว่า คุณภาพการให้บริการของธนาคารอาคารสงเคราะห์โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจมากที่สุด  สอดคล้องงานวิจัยของ [13]  
พบว่า คณุภาพการให้บริการของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สาขาประตูน้ าพระอินทร์และสาขานวนครในภาพรวมอยู่ในระดับสูง  

การยอมรับนวัตกรรมธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรีของกลุ่ม Gen Y โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้งมีความทันสมัยเข้ากับยุคสมัยของสังคมสอดคล้องกับค่านิยมของคนรุ่นใหม่ 
อินเทอร์เน็ตแบงค์ก้ิงมีรายละเอียดครบถ้วน อินเทอร์เน็ตแบงค์ก้ิงมีการให้ใช้บริการฟรีโดยไม่มีเงื่อนไข ทั้งนี้เนื่องจากธนาคารพาณิชย์
ดังกล่าวได้พัฒนานวัตกรรมรูปแบบการบริการที่ช่วยยกระดับการให้การบริการส าหรับลูกค้าจากความมุ่งมั่นของธนาคารในการ
พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม ระบบเทคโนโลยีขั้นสูงที่ได้รับการพัฒนาเป็นนวัตกรรมในการรู้จักลูกค้าและยืนยันตัวตนของบุคคลผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยที่สุด พลิกโฉมบริการเปิดบัญชีนิติบุคคลและสมัครใช้บริการทางธุรกิจเป็นครั้งแรกของโลกท่ีจะช่วยขจัด
ความยุ่งยากในการะบวนการด าเนินงาน ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินงานซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่ของการให้บริการที่สร้าง
ประสบการณ์ที่ดีและการยอมรับนวัตกรรมให้กับลูกค้าและธุรกิจ  สอดคล้องกับงานวิจัยของ [14] พบว่า ลักษณะการยอมรับ
นวัตกรรมของกลุ่มประชากร Gen Y ในเขตจังหวัดสมุทรสงครามส่งผลต่อการยอมรับตราสินค้าธนาคารเพียง 4 ด้านเท่านั้น คือ 
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คุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ ด้านคุณลักษณะที่เข้ากันได้ ด้านคุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อนและด้านคุณลักษณะสามารถ
สังเกตได้  เช่นเดียวกับ [15] พบว่าระดับการยอมรับนวัตกรรมของตราสินค้าผลิตภัณฑ์รถยนต์ระบบไฮบริดอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีระดับความเช่ือมั่นความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณลักษณะประโยชน์เชิง
เปรียบเทียบ ด้านคุณลักษณะที่เข้ากันได้  ด้านคุณลักษณะความยุ่งยากซับซ้อน ด้านคุณลักษณะสามารถทดลองใช้ได้และ 
ด้านคุณลักษณะสามารถสังเกตได้ และสอดคล้องกับแนวคิดของ [16] ที่กล่าวว่าคุณลักษณะของนวัตกรรมที่มีผลต่อการยอมรับโดย
การรับรู้ว่านวัตกรรมดีกว่ามีประโยชน์กว่าวิธีการปฏิบัติแบบเดิม ๆ เช่น สะดวกกว่า รวดเร็วกว่า มีผลตอบแทนที่ดีกว่าจึงท าให้เกิด
การยอมรับนวัตกรรมมากขึ้น  

การยอมรับคุณค่าตราสินค้าธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรีของกลุ่ม Gen Y โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ตราธนาคารแห่งนี้ท าให้สามารถจดจ าได้ง่าย ระลึกถึงได้ทันที รู้สึกมั่นใจในการให้บริการทาง
การเงินทุกประเภท จะอยู่ในใจท่านตลอดเวลาส าหรับการให้บริการและรู้สึกพอใจกับคุณภาพการให้บริการโดยรวม ทั้งนี้เนื่องจาก
ธนาคารพาณิชย์ดังกล่าวมีตราสินค้าที่มีความโดดเด่นและจดจ าได้ง่ายทั้งช่ือเสียง  โลโก้ สี  เครื่องแบบการแต่งกายของพนักงาน 
คุณภาพการให้บริการที่ปลอดภัยและทันสมัยที่จะช่วยสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งที่เป็นธนาคารอื่น  ๆ และเสริมคุณค่าให้กับ
ธนาคารรวมทั้งสร้างความจงรักภักดีของลูกค้าให้มีต่อธนาคารอย่างยาวนาน เนื่องจากว่าลูกค้าได้พบเห็นตราสินค้านั้นตลอดเวลาท า
ให้เกิดความคุ้นเคยและความชอบกับตราสินค้า สามารถสร้างการระลึกถึงคุณค่าตราสินค้าและการจดจ าตราสินค้าที่ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้มากที่สุดจนน าไปสู่ความไว้วางใจพร้อมการตัดสินใจเลือกใช้บริการและเกิดความภักดีต่อธนาคารพาณิชย์
ดังกล่าวในที่สุด สอดคล้องกับแนวคิดของ [17] ที่กล่าวว่าการตระหนักถึงตราสินค้าเป็นสิ่งที่เช่ือมโยงระหว่างการไม่รู้จักหรือไม่
ตระหนักถึงตราสินค้าไปสู่การมีตราสินค้าในใจ สามารถแบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ ระดับการไม่รู้จักหรือไม่ตระหนักถึงตราสินค้า  
ระดับจดจ าสินค้าได้ ระดับการระลึกถึงตราสินค้า และระดับตราสินค้าในใจ เช่นเดียวกับ [18] พบว่า การวิเคราะห์ระดับความคิดเหน็
ของผู้บริโภคที่มีต่อคุณค่าตราสนิค้าของผลติภณัฑ์เสื้อผา้บาบ๋าและผ้าปาเต๊ะ D’s corner โดยรวมมีความเห็นดว้ยอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย 
โดยด้านการรู้จักตราสินค้า ด้านการเช่ือมโยงตราสินค้า และด้านการรับรู้คุณภาพมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ [19] พบว่า ระดับคุณค่าตราสินค้าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก หากพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุก
ด้าน ได้แก่ ด้านการรู้จักตราสินค้า ด้านความเช่ือมโยงกับตราสินค้า และด้านคุณภาพการรับรู้ 

ความภักดีของลูกค้ากลุ่ม Gen Y ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ธนาคารเป็นสถาบันการเงินอันดับหนึ่งหรืออันดับต้น ๆ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมากที่สุด 
รองลงมาคือ มีสาขาให้บริการอย่างครอบคลุมต่อการใช้บริการ  ความต้องการใช้บริการทางการเงินและมีแนวโน้มว่าจะเลือกใช้
บริการทางการเงินของธนาคารด้วยการบริการที่เป็นกันเองและความน่าไว้วางใจของธนาคารท าให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการ  ทั้งนี้
เนื่องจากธนาคารพาณิชย์ดังกล่าวมีการให้บริการที่สามารถท าให้ลูกค้ามี ความรู้สึกประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้ามาใช้บริการถือว่า
เป็นการเริ่มต้นที่ดีที่ส่งผลให้ลูกค้าอยากใช้บริการในครั้งถัดไป และการมาใช้บริการในครั้งถัดไปลูกค้ายังได้รับการบริการที่ดีเช่นเดิม
ส่งผลให้ลูกค้าแนะน า บอกต่อให้ผู้อื่นเข้ามาใช้บริการจึงส่งผลดีในระยะยาวคือลูกค้ามีความภักดีต่อตราสินค้าเพิ่มขึ้นและมีลูกค้ามาใช้
บริการในปริมาณที่มากขึ้นอีกด้วยดังนั้นความภักดีจึงเป็นเครื่องมือในทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายและป้องกันส่วนครองตลาดซึ่งมี
ผลให้เกิดการจูงใจที่หลากหลายเพื่อสร้างความจงรักภักดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ [20] พบว่าระดับความจงรักภักดีในตราสินค้า
ของลูกค้าธุรกิจธนาคารพาณิชย์อยู่ในระดับมาก เมื่อวิเคราะห์รายข้อแล้วพบว่าลูกค้ามีความเช่ือมั่นในธนาคารพาณิชย์ในระดับสูง
ที่สุด รองลงมาคือสามารถเข้าไปอยู่กลางใจของลูกค้าได้ ในระดับสูง เช่นเดียวกับ [21] พบว่าความภักดีของผู้รับบริการโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่า ผู้รับบริการให้ความส าคัญอยู่ในทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมการบอกต่อมากท่ีสุดและให้
ความส าคัญในด้านทัศนคติที่มีต่อความอ่อนไหวต่อราคาน้อยที่สุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของ [22] พบว่าการรับรู้คุณภาพการ
บริการของลูกค้า ความไว้วางใจในการใช้บริการและความจงรักภักดีของลูกค้าภาพรวมอยู่ในระดับดี  

2) การได้รับคุณค่าเชิงประสบการณ์จากพนักงานด้านคุณภาพการให้บริการของพนักงานและด้านการจัดการความสัมพันธ์
กับลูกค้ามีอิทธิพลทางบวกต่อการยอมรับคุณค่าตราสินค้า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งนี้เนื่องจากธนาคารพาณิชย์
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มุ่งเน้นการให้บริการที่เป็นเลิศกับลูกค้าซึ่งเป็นหัวใจส าคัญเพราะคุณภาพการให้บริการเป็นสิ่งส าคัญที่สุดที่จะสร้างความแตกต่างของ
ธนาคารให้เหนือกว่าคู่แข่งขันได้ การที่ธนาคารเสนอคุณภาพการให้บริการที่ตรงกับความคาดหวังของลูกค้าเป็นสิ่งที่ต้องกระท าท่ีจะ
ท าให้ลูกค้าจะพอใจถ้าได้รับสิ่งที่ต้องการรวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าด้วยการรักษาลูกค้า การสร้างความเช่ือมั่นและให้
ลูกค้าเกิดความไว้วางใจในธนาคารและมีการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าอย่างสม่ าเสมอย่อมจะส่งผลให้ลูกค้าเกิดการยอมรับคุณค่าตรา
สินค้าธนาคารนั้น ๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของ [23] ที่ศึกษาอิทธิพลของคุณภาพการให้บริการ การรับรู้คุณค่า และ ภาพลักษณ์ต่อ
ความเต็มใจที่จะจ่ายต่อสินค้าและบริการผ่านความพึงพอใจของลูกค้าของธนาคารออมสิน  เขตภาคตะวันตก พบว่า คุณภาพการ
ให้บริการมีอิทธิพลเชิงบวกต่อคุณค่าในสายตาของผู้บริโภคและภาพลักษณ์ตราสินค้า  เช่นเดียวกับงานวิจัยของ [24] พบว่าคุณภาพ
การบริการมีอิทธิพลทางตรงต่อคุณค่าตราสินค้า เช่นเดียวกับ [25] พบว่าการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในด้านการเก็บรักษาลูกค้ามี
ผลกระทบทางตรงต่อคุณค่าตราสินค้าในธุรกิจสินเชื่อบัตรเครดิตมากที่สุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของ [26] พบว่า โรงพยาบาลที่
ให้ความส าคัญในเรื่องของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์จะส่งผลต่อการสร้างภาพลักษณ์ให้กับโรงพยาบาลและถ้าหากมีการบริหารลูกค้า
สัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพจะมีผลกระทบในทางบวกต่อการสร้างคุณค่าตราสินค้าของโรงพยาบาล และการได้รับคุณค่าเชิง
ประสบการณ์จากพนักงานด้านคุณภาพการให้บริการของพนักงานและด้านการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้ามีอิทธิพลทางบวกต่อ
ความภักดีของลูกค้า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งนี้เนื่องจากธนาคารพาณิชย์ให้ความส าคัญและมุ่งเน้นกับการให้บริการ
ที่เป็นเลิศ การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานที่ให้บริการกับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ความไว้วางใจและความ
เช่ือมั่นในธนาคารก็จะท าให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดีต่อธนาคารท าให้ธนาคารได้ผลก าไรที่ยั่งยืนในระยะยาวและ ได้ลูกค้ากลุ่มใหม่
เพิ่มขึ้นจากการบอกต่อในการให้บริการของธนาคารที่ประทับใจ สอดคล้องกับงานวิจัยของ [27] พบว่าความคาดหวังคุณภาพบริการ
โดยรวมมีความสัมพันธ์กับความภักดีของผู้รับบริการโดยรวม การรับรู้คุณภาพบริการโดยรวมมีความสัมพันธ์กับความภักดีของ
ผู้รับบริการ โดยรวม ความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังคุณภาพบริการโดยรวมกับการรับรู้คุณภาพการบริการของผู้รับบริการ
โดยรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูง เช่นเดียวกับ [28] พบว่าการรับรู้คุณภาพการบริการของลูกค้าท่ีมีอิทธิพลทางบวกต่อความ
จงรักภักดีของลูกค้าคือ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านผลตอบรับจากการบริการ ด้านความเช่ือถือได้ และความไว้วางใจของลูกค้าที่มี
อิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภักดีของลูกค้า และสอดคล้องกับงานวิจัยของ [29] พบว่าการบริหารลูกค้าสัมพันธ์บนอินเทอร์เน็ตด้าน
การก าหนดโปรแกรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความจงรักภักดีของลูกค้าโดยรวม 

3) การยอมรับนวัตกรรมมีอิทธิพลทางบวกต่อการยอมรับคุณค่าตราสนิค้าและความภักดีของลูกค้าธนาคารพาณชิย์แห่งหนึง่
ในจังหวัดเพชรบุรีของกลุ่ม Gen Y ทั้งนี้เนื่องจากธุรกิจด้านการบริการธนาคารพาณิชย์ที่ก าลังมีการแข่งขันที่สูงขึ้น  จึงพัฒนา
นวัตกรรมการบริการที่ทันสมัยและมีความสะดวกรวดเร็วมากข้ึนมาใช้ในการให้บริการกับลูกค้าเพื่อดึงผู้รับบริการให้มาใช้บริการมาก
ขึ้นเพราะความทันสมัยนั้นเป็นจุดดึงดูดที่ดีในปัจจุบันนี้  ฉะนั้นการที่ธนาคารพาณิชย์สร้างความเช่ือมั่นและความรู้สึกทางบวกกับ
ผู้รับบริการได้จะเป็นปัจจัยหรือเหตุผลหนึ่งที่ท าให้เลือกเข้ารับบริการในธนาคารพาณิชย์และยังส่งผลต่อการยอมรับคุณค่าตราสินค้า
และเกิดความภักดีต่อธนาคารในระยะยาว สอดคล้องกับงานวิจัยของ [30] พบว่าระดับการยอมรับนวัตกรรมดา้นสื่อสงัคมออนไลนข์ัน้
สนใจ ขั้นทดลองและขั้นยอมรับ ส่งผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าในทางบวก โดยขั้นทดลองส่งผลต่อความภักดีต่อตราสินค้ามากที่สุด 
และที่ระดับการยอมรับนวัตกรรมด้านสื่อสังคมออนไลน์ในขั้นการรับรู้การสนใจ การประเมิน การทดลองและขั้นการยอมรับ พบว่า
อิทธิพลของดิจิทัลคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งผ่านเฟซบุ๊กส่งผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าธนาคารโดยเกี่ยวกับการเล่าเรื่องราวของตรา
สินค้าส่งผลต่อความภักดีต่อตราสินค้ามากที่สุดในทุกขั้นของกระบวนการยอมรับนวัตกรรมด้านสื่อสังคมออนไลน์  เช่นเดียวกับ [31] 
พบว่าการยอมรับนวัตกรรมด้านคุณลักษณะประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ  ด้านคุณลักษณะที่เข้ากันได้และด้านคุณลักษณะสามารถ
ทดลองใช้ได้ส่งผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้า Apple อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 เช่นเดียวกับ [32] พบว่า คุณค่าตราสินค้า
ด้านการตระหนักรู้ช่ือตราสินค้าและด้านคุณภาพที่ถูกรับรู้ที่มีผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าในสถาบันเทคโนโลยีนิ วเคลียร์แห่งชาติ 
องค์การมหาชน (สทน.) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องงานวิจัยของ [33] พบว่านวัตกรรมทางการเงิน มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารพาณิชย์ในกรุงเทพมหานครทั้งหมด 3 ปัจจัย ได้แก่ ระบบ ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบนิเวศ
นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีและผู้ประกอบการ ธุรกิจรายใหม่ 
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4) การยอมรับคุณค่าตราสินค้ามีอิทธิพลทางบวกต่อความภักดีของลูกค้ากลุ่ม  Gen Y ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งใน
จังหวัดเพชรบุรี เนื่องมาจากตราสินค้ามีความส าคัญต่อผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่าย องค์กร บริษัทและห้างร้านต่าง ๆ มีตราสินค้าที่เป็น
ช่ือและสัญลักษณ์ที่มีความโดดเด่น เช่น โลโก้ เครื่องหมายการค้า บรรจุภัณฑ์ รวมไปถึงรูปแบบการให้บริการ ตราสินค้าสร้างขึ้นมา
โดยผู้ขายเพื่อใช้ระบุสินค้าและบริการของตนและเป็นสิ่งที่ลูกค้าใช้แยกแยะสินค้าออกจากคู่แข่งได้และตราสินค้ายังท าช่วยสะท้อน
ภาพลักษณ์ของสินค้ารวมถึงระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ หากตราสินค้าขององค์กรมีช่ือเสียง มีความน่าเชื่อถือย่อมส่งผลต่อท าให้
ได้รับไว้วางใจจากผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้าซึ่งมีผลต่อการซื้อสินค้านั้นซ้ า ถ้ามีความจงรักภักดีต่อตราสินค้าสูงนั่นหมายถึงผู้บริโภคมี
ทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้า ซึ่งท าให้ตราสินค้าขององค์กรนั้นมีคุณค่าและมีความหมายเชิงบวกในสายตาของ ผู้บริโภค สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ [34] พบว่าคุณค่าตราสินค้ากับความภักดีในการซื้อผลิตภัณฑ์ D’s corner โดยรวมมีระดับความสัมพันธ์กันสูง และ
เป็นไปในทิศทางเดียวกันที่ระดับนัยส าคัญ .01 และคุณค่าตราสินคา้มีอิทธิพลต่อความภักดใีนการซื้อผลติภณัฑ์ D’s corner พยากรณ์
ความผันแปรของความภักดีได้คิดเป็นร้อยละ 66.3 เช่นเดียวกับ [35] พบว่าการรับรู้คุณค่าตราสินค้าในแต่ละด้านส่งผลต่อความภักดี
ต่อตราสินค้าด้านทัศนคติที่แตกต่างกัน โดยการรับรู้คุณค่าตราสินค้าด้านการเช่ือมโยงกับตราสินค้ามีผลมากและการรับรู้คุณค่าตรา
สินค้าแต่ละด้านส่งผลต่อความภักดีด้านพฤติกรรมที่แตกต่างกัน โดยการรับรู้คุณค่าตราสินค้าด้านการเช่ือมโยงกับตราสินค้ามีผลมาก
ที่สุด เช่นเดียวกับ [36] พบว่าคุณภาพการบริการมีอิทธิพลทางตรงต่อคุณค่าตราสินค้าและมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความจงรักภักดีเชิง
ทัศนคติและเชิงพฤติกรรมโดยส่งผ่านคุณค่าตราสินค้า และสอดคล้องงานวิจัย [37] พบว่าคุณค่าตราสินค้ามีอิทธิพลทางบวกต่อความ
จงรักภักดีของลูกค้า 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1.1 การได้รับคุณค่าเชิงประสบการณ์จากพนักงาน ผู้บริหารและบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องจ าเป็นต้องให้ความส าคัญ  
ใส่ใจในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและมีการพัฒนา เพื่อให้คุณภาพการให้บริการเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องและ 
เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธนาคาร ยังสามารถสร้างความแตกต่างเพื่อความได้เปรียบทางการตลาดและการแข่งขัน  
สร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวกับลูกค้า และตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยสินค้าหรือบริการที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละคน
มากที่สุดอันจะน าไปสู่การเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องค่าใช้จ่ายในการแสวงหาลูกค้าและเพิ่มความพึงพอใจของ
ลูกค้าในระยะยาว 

1.2 การยอมรับนวัตกรรม ธุรกิจด้านการบริการของธนาคารพาณิชย์ที่ก าลังมีการแข่งขันที่สูงขึ้น  จึงมีการพัฒนา
นวัตกรรมการบริการที่ทันสมัยและมีความสะดวกรวดเร็วมากข้ึนมาใช้ในการให้บริการกับลูกค้า เพื่อดึงดูดผู้รับบริการให้มาใช้บริการ
มากขึ้น เพราะความทันสมัยนั้นเป็นจุดดึงดูดที่ดีในปัจจุบันนี ้ฉะนั้นธนาคารพาณิชย์จึงต้องสร้างความเช่ือมั่นและความรู้สึกทางบวก
กับผู้รับบริการได้จะเป็นปัจจัยหรือเหตุผลหนึ่งที่ท าให้เลือกเข้ารับบริการในธนาคารพาณิชย์และยังส่งผลต่อการยอมรับคุณค่าตรา
สินค้าและเกิดความภักดีต่อธนาคารในระยะยาว 

1.3 การยอมรับคุณค่าตราสินค้า ตราสินค้ามีความส าคัญต่อองค์กร บริษัทและห้างร้านต่าง ๆ ตราสินค้าที่เป็นช่ือและ
สัญลักษณ์ที่มีความโดดเด่น รวมไปถึงรูปแบบการให้บริการ ตราสินค้าสร้างขึ้นมาโดยผู้ขายเพื่อใช้ระบุสินค้าและบริการของตน และ
เป็นสิ่งที่ลูกค้าใช้แยกแยะสินค้าออกจากคู่แข่งได้ และตราสินค้ายังท าช่วยสะท้อนภาพลักษณ์ของสินค้ารวมถึงระดับคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ได้ หากตราสินค้าขององค์กรมีช่ือเสียง มีความน่าเช่ือถือย่อมส่งผลต่อท าให้ได้รับไว้วางใจจากผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้าซึ่งมี
ผลต่อการซื้อสินค้านั้นซ้ า ถ้ามีความจงรักภักดีต่อตราสินค้าสูงนั่นหมายถึงผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้า ซึ่งท าให้ตราสินค้าของ
องค์กรนั้นมีคุณค่าและมีความหมายเชิงบวกในสายตาของผู้บริโภค 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป 

2.1 ควรมีการศึกษาปัจจยัด้านอ่ืน ๆ เพิ่มเตมิว่ามีปัจจยัใดบ้างที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าธนาคารพาณิชย์   
ซึ่งอาจเป็นปัจจัยส าคัญที่นอกเหนอืจากงานวิจัยในครั้งนี ้
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2.2 ควรมีการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง และประชากรในสถานท่ีที่แตกต่างกัน เช่น ศึกษาในจังหวัดอื่น ๆ พื้นที่อ่ืน ๆ  เพื่อ
น ามาท าการศึกษาเปรียบเทียบกับงานวิจัยฉบับนี้ว่ามีความแตกต่างหรือสอดคล้องกันอย่างไร  ซึ่งผลที่ได้นั้นสามารถน ามาปรับปรุง 
พัฒนา และสามารถน ามาก าหนดแนวทางการให้บริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น 

2.3 ควรเพิ่มวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อให้ได้ข้อมูลและความคิดเห็นที่ถูกต้อง   
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บทคัดย่อ 
 บทความวิชาการเรื่องศิลปศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอการออกแบบหลักสูตรและ
การเรียนการสอนท่ีเป็นการเรียนรู้อย่างกว้างหรือองค์รวม (Broad – Based and Holistic Learning) เชื่อมโยงเนื้อหาสาระ และการบูรณาการ
ความรู้ การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตจริงในสังคม ชุมชนและบริบทพื้นท่ีท้องถิ่น การเรียนรู้
แบบโครงงาน (Project – Based Learning: PBL) การเรียนรู้โดยใช้บริบทสถานท่ีเป็นฐาน (Place – Based Learning: PBL) การเรียนรู้โดย
ใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community – Based Learning: CBL) การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงรุก (Active Learning) การเรียนการสอนโดยมุ่ง
ผลลัพธ์ (Backward Design) การสะท้อนผลและการเพิ่มพลังการเรียนรู้  (Empowering Learning) โดยใช้การบูรณาการศิลปศึกษาผ่าน
กระบวนการปฏิบัติโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา หลักการทรงงานตามแนวพระราชด าริ เข้าใจ เข้าถึง 
พัฒนา ในการน าศิลปศึกษาเพื่อการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้เห็นคุณค่าของท้องถิ่น  เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีดิจิทัลและความปกติใหม่ ต่อยอดภูมิปัญญาเพ่ือการด ารงอยู่ แก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น 
  

ค าส าคัญ : ศิลปศึกษา การเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การพัฒนาท้องถิ่น 
 

Abstract  
This academic paper about art education emphasized on learners as a vital aspect of local development. The 

purpose of this article was to present a broad or holistic integration of art education teaching and learning that relates 
knowledge content. Moreover, it involved the use of technology and student-centered communication related to real-life 
situations in society, community, and authentic local context; project-based learning, place-based learning, community-
based learning, active learning, backward design learning, and empowering learning by incorporating art education into the 
practical process with a focus on learners as an important part of local development according to King's science. The 
principle of the royal project was to "understand, access, and develop" in applying for art education to develop learners' 
abilities to understand local values as well as keep up with social changes, digital technological advancements, and the 
new normal. Extending wisdom for living, solving problems, and promoting local sustainability were also significant. 

 

Keywords : Art education, Student-Centered Learning, Local Development 
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บทน า   
  ศตวรรษที ่21 เป็นโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงและพลิกผันไม่แน่นอน ปัจจุบันการเลื่อนไหลของวัฒนธรรมต่างชาติผ่านสังคม
เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวแปรส่งผลตอ่พฤติกรรม ค่านิยมและทัศนคตริวมถึงวิถีการด าเนินชีวิตของคนในสังคมไทย การจัดการเรียนการ
สอนส าคัญจึงต้องมุ่งเน้นการเชื่อมโยงบูรณาการเพื่อให้มีความรู้พื้นฐานทั้งศาสตร์ศิลป์ประยุกต์ใ ช้ในบริบทพื้นที่เนื่องจากชีวิตจริงใน
ประจ าวันนั้นปัญหาไม่ได้มาแค่วิชาเดียว การส่งเสริมประสบการณ์คุณค่าไปสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการถ่ายทอด
ประสบการณ์ผ่านการใช้ปัญญาทฤษฎีทางปัญญาโดย Howard Gardners [1] เสนอว่า ทฤษฎีทางปัญญานั้นไม่ได้เป็นความสามารถ
ทางด้านเดียว แต่หมายถึงความสามารถทางปัญญาทั้ง 8 ด้านคือ ปัญญาทางภาษา ดนตรี ตรรกะ - คณิตศาสตร์ การมองเห็น  
การเคลื่อนไหวร่างกาย การมีปฏิสัมพันธ์ต่อตนเอง มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และการเข้าใจธรรมชาติ แสดงให้เห็นว่าการขับเคลื่อนเพื่อ
การพัฒนาประเทศและการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์การจัดการศึกษาจ าเป็นต้องด าเนินการควบคู่ไปโดยความร่วมมือในหลายมิติทั้ง
ภาครัฐ เอกชน ธุรกิจ สังคม วัฒนธรรม และชุมชน ฉะนั้นการออกแบบหลักสูตรและการเรียนการสอนที่เป็นการเรียนรู้อย่าง
กว้างขวางหรือองค์รวม (Broad – Based and Holistic Learning) เช่ือมโยงเนื้อหาสาระ และการบูรณาการความรู้ การแก้ปัญหา  
การใช้เทคโนโลยีโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางที่เกี่ยวข้องกับชีวิตจริงในสังคม  ชุมชนและบริบทพื้นที่ การเรียนรู้แบบโครงงาน 
(Project – Based Learning: PBL) การเรียนรู้โดยใช้บริบทสถานที่เป็นฐาน (Place – Based Learning: PBL) การเรียนรู้โดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน (Community – Based Learning: CBL) 
 

ศิลปศึกษากับการบูรณาการการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

การศึกษารูปแบบเดิมเป็นการถ่ายโอนความรู้แบบเส้นตรงโดยครูผู้สอนสู่ผู้เรียน เน้นการท่องจ าต าราและท าแบบฝึกหัด 
เทคโนโลยีคือสิ่งต้องห้ามในการจัดการเรียนการสอน [2] มีการเรียกร้องให้คิดทบทวนใหม่เกี่ยวกับโรงเรียนและห้องเรียนว่า
จ าเป็นต้องเปลี่ยนระบบการศึกษาแบบดั้งเดิมโดย Ken Gnanakan สะท้อนความเคยชินกับการศึกษาที่กระจัดกระจายแตกสลายกับ
วิชาที่ศึกษาในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการคือความจ าเป็น การศึกษาแบบบูรณาการตามธรรมชาติที่ดึงมาจากชีวิตจริง 
ประเพณีต้องได้รับการอนุรักษ์ความสามัคคีในชุมชนจะต้องยั่งยืน การปฏิบัติทางศาสนายังต้องส่งต่อไปยังคนรุ่นหลัง พร้อมกับการ
พัฒนาทักษะมนุษย์ การศึกษาจากภูมิปัญญา (Wisdom) ประสบการณ์จากการถ่ายทอดทั้งจากบรรพบุรุษ ชุมชน สถาบันครอบครัว 
ความเช่ือ และศาสนาที่เช่ือมโยงความรู้จากประสบการณ์ที่ได้รับจากการสะสมทั้งการประกอบอาชีพ  การเรียนรู้จากธรรมชาติ
สภาพแวดล้อม ภูมิปัญญาเป็นการพัฒนาความรู้ ความฉลาดของคนในสังคม พัฒนาเป็นทักษะในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต 
เมื่อมองในรูปแบบการจัดการศึกษา การบูรณาการและการยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางจึงไม่ใช่แค่จัดการศึกษาเพียงให้ความรู้เพียงอย่าง
เดียว แต่ต้องจัดการศึกษาให้ส านึกรักษาศิลปวัฒนธรรมด้วย การจัดการศึกษายังสับสนในเรื่องวัฒนธรรมจะมีความหมายและคุณค่า 
มิได้เกิดหรือสร้างเพื่อผลผลิตและความสามารถทางความคิดมนุษย์เท่านั้น ยังมีส่วนอื่นเกี่ยวข้อง เช่น ระบบทุนนิยม การตลาด การ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ รวมทั้งยุทธศาสตร์ของศิลปวัฒนธรรมในบริบทใหม่ก็ยัง
ต้องก าหนดทิศทางอย่างรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ศิลปศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ควรก าหนดจุดร่วมโดยให้
ศิลปศึกษาอยู่ในความร่วมมือโดยคนทุกคนไม่ใช่เพียงหน่วยงานหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นตัวแทนขับเคลื่อนแต่ต้องเช่ือมโยงเข้ากับ
บริบทของยุทธศาสตร์ของสถาบันการศึกษาที่กระจายให้ทุกหน่วยงาน หลักสูตรบูรณาการกับรายวิชาทุกวิชา บูรณาการไปพร้อม ๆ 
กับการศึกษาตลอดชีวิต  
 การเรียนการสอนศิลปศึกษาเพื่อไปสู่การเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางจ าเป็นต้องบูรณาการ [3] ศิลปะเป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้
วิชาต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างทักษะความรู้  เสริมสร้างประสบการณ์ มีความเข้าใจความเป็นไปของโลกโดยน าศิลปะมา
ประยุกต์ใช้กับหลักสูตร เพื่ออธิบายองค์ความรู้ สร้างสรรค์ และเพื่อแสดงออกถึงสุนทรียภาพในตัวผู้เรียน นอกจากนี้ศิลปะยังเป็นสิ่ง
เช่ือมโยงการเรียนรู้วัฒนธรรมในสังคม การสอนศิลปศึกษามุ่งเน้นไปที่ด้านจิตใจ การให้ผู้เรียนพิจารณาถึงที่มาของศิลปะรูปแบบต่าง 
ๆ (Input) ช่วยให้ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์งานออกมาได้  (Output) ศิลปศึกษากับการการบูรณาการไปสู่การเน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง วิธีการที่มุ่งผลลัพธ์การปฏิบัติงานเป็นฐาน การบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อน าไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่หรือองค์ความรู้ใหม่ 
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การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับสังคมวัฒนธรรม สติปัญญา การจัดการเรียนรู้และน าสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตจริงมาเช่ือมโยงเนื้อหา 
กิจกรรม สื่อ แหล่งเรียนรู้และแหล่งสารสนเทศและการวัดประเมินผลโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์
และเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม การสอนเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง คือการให้ความส าคัญต่อผู้เรียนแต่ละบุคคล [4] การจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หมายถึง การที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด เน้นพัฒนาทักษะทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา ฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติจริงและผู้เรียนสามารถที่จะน าความรู้หรือประสบการณ์ที่ได้จากการ
เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งศิลปศึกษากับการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนี ้
 1. การเรียนรู้ผ่านการบูรณาการการปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Management) กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามความสนใจ 
ความสามารถเช่ือมโยงเนื้อหาสาระของศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันให้ผู้เรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมน าความรู้ ทักษะ และ
เจตคติไปสร้างงานและแก้ปัญหาที่พบในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการใช้ชุมชนเป็นฐานจากทฤษฎีการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ (Experiential Learning Theory) [5] ก าหนดไว ้4 ขั้นตอน คือ  
 1. การสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ (Concrete Experience: CE) โดยเช่ือว่าการเรียนรู้ที่แท้จริงจะเริ่มขึ้นเมื่อผู้เรียนได้ลง
มือปฏิบัติ ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนได้สัมผัส “ธรรมชาติที่แท้จริงขององค์ความรู้นั้น” เช่น การเรียนการสอนในห้องเรียน การศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน การอ่านหนังสือ การทดลอง การพูดคุย การประชุม เป็นต้น 
 2. การสะท้อนการเรียนรู้/ทบทวนการเรียนรู้ (Reflective Observation: RO) เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนจะมีการสะท้อนคิด 
(Reflection) กระบวนการเรียนรู้จะต้องมีการจัดสรรเวลาให้ขั้นตอนนี้อย่างเหมาะสมเนื่องจากเป็นธรรมชาติของผู้เรียนที่จะต้องมี
การสะท้อนคิดอยู่ตลอดเวลา เช่น การเขียนสรุปสิ่งที่เรียนรู้ การบันทึกการเรียนรู้ การท าการบ้าน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
ผู้เรียน (Dialogue/Discussion) 
 3. การสรุปองค์ความรู้ (Abstract Conceptualization: AC) เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนจัดวางองค์ความรู้ใหม่ผสานกับองค์
ความรู้เก่าด้วยตนเอง เช่น การเขียนแผนภาพมโนทัศน์ (Mind Mapping) การสรุปการเรียนรู้ออกมาเป็นรูปแบบหรือกรอบความคิด 
การน าเสนอผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 4. การประยุกต์ใช้ความรู้ (Active Experimentation: AE) ผู้เรียนจะลงมือปฏิบัติอีกครั้งเพื่อพิสูจน์การเรียนรู้ของตนเองว่า
เข้าใจถูกต้องหรือไม่ เพื่อรวบรวมสิ่งที่เรียนรู้ที่ถูกต้องหรือสิ่งท่ีควรปรับปรุงส าหรับการด าเนินการเรียนรู้  
กระบวนการเรียนรู้ผ่านการสร้างประสบการณ์เพื่อให้เกิดองค์ความรู้จากการปฏิบัติและความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู้ ชุมชน ผู้เรียน 
ขั้นตอนการสะท้อนคิดและสะท้อนการเรียนรู้ โดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้ร่วมกันกับชุมชนและวัฒนธรรมในท้องถิ่น สืบค้น 
แก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติ เพื่อเกิดองค์ความรู้ใหม่จากการผสานการเรียนรู้และการปฏิบัติเกิดเป็นระบบนิเวศการเรียนรู้โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ดังรูปที่ 1 

 
รูปที ่1 การจัดการเรยีนรูผ้่านประสบการณ์ชุมชนเป็นฐาน “ข้าว ผ้า ยา วัด” 
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2. การเรียนรู้ผ่านการบูรณาการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 เป็นการเตรียมผู้เรียนในมิติที่กว้างกว่าการเรียนรู้ใช้สภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ในสภาพจริงและน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
เชื่อมต่อกันเป็นความสามารถในการสร้างความรู้ส่งผ่านไปตามเครือข่าย [6] วิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนี้ เป็นการเรียนรู้ที่
มีลักษณะเชิงรุก เน้นการประสานงานและการท างานเป็นทีม การแสวงหาความรู้แบบสืบเสาะหา การเรียนรู้จากการท าโครงการและ
วิธีการแก้ปัญหาจริง จึงจ าเป็นต้องออกแบบการเรียนรู้โดยมีนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นห้องเรียนที่มีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้โดยมีนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นห้องเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง [7] ห้องเรียนจึงมีลักษณะและ
บรรยากาศที่เรียกว่า ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ซึ่งตรงกันข้ามกับห้องเรียนในอดีต ยุคอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 
4.0) หรือที่เรียกว่าโลกดิจิทัล เป็นพื้นที่ของผู้ที่เป็นชาวดิจิทัลโดยก าเนิดเป็นผู้ที่ด าเนินชีวิตสอดคล้องไปกับเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกิด
ทักษะที่เรียนรู้จากระบบการศึกษาแบบดั้งเดิม ดังรูปที ่2 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่2 พัฒนาการประเทศและพฒันาการศึกษา 1.0 – 4.0 
การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีความจ าเป็นอย่างมาต่อระบบการศึกษาในสถานการณ์

การเรียนรู้ที่จ าเป็น [8] คือ การสืบเสาะหาความรู้และข้อเท็จจริงเป็นฐาน (Inquiry-Based Learning หรือ Discovery-based 
Learning) การเรียนรู้ที่เป็นเครือข่าย (Networked Learning) การเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning) การเรียนรู้
เชิงรุก (Active Learning) การเรียนรู้ที่ผู้เรียนก าหนดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning) การเรียนรู้โดยการใช้ปัญหา
เป็นฐาน (Problem-Based Learning) การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) การเรียนรู้ที่มีลักษณะการประสานงานกัน
และร่วมมือกัน (Cooperative/Collaborative Learning) [9] เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีบทบาทส าคัญอย่างมากต่อ
ครูผู้สอนและผู้เรียน ช่วยยกระดับการศึกษาและสื่อสารได้ทั่วโลก ช่วยให้เข้าถึงแหล่งทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลายได้ ช่วยให้
ผู้สอนถ่ายทอดเนื้อหาในช้ันเรียนได้ด ีและช่วยให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสทิธิผล การมีเจตคติที่ดตี่อเทคโนโลยสีารสนเทศ
จะช่วยปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ได้ดีและมีการบูรณาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพผลจะช่วยให้
เกิดการตกผลึกนวัตกรรมทางการศึกษาได้ [10] 
 3. การเรียนรู้ผ่านการบูรณาการสถานที่เป็นฐาน 
 การเรียนรู้โดยใช้สถานท่ีเป็นฐาน (Place-Based Education) เป็นแนวคิดเชิงบูรณาการที่เกิดการสอนที่เข้าไปมีปฏิสัมพันธ์
กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม รูปแบบการสอนโดยมุ่งเน้นประสบการณ์ การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง [11] โดยใช้รูปแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้เป็นโครงการดังนี้ 

1. โครงการวัฒนธรรมชุมชน (Resonant with Communities Project) เป็นการสะท้อนคุณค่าประเพณีประวัติศาสตร์
ค่านิยมและภาษาท่ีสร้างขึ้นของชุมชน การผสมผสานกิจกรรมเนื้อหาของหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักในคุณค่ามรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม 

2. โครงการปฏิบัติการชุมชน (Community Action Project) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการชุมชนในกระบวนการ
วางแผนกิจการในชุมชน การมีส่วนร่วมในปัญหาชุมชนแบบเจาะจง และการมีส่วนร่วมต่อปัญหาชุมชนในรูปแบบสถานที่เป็นฐาน 
(Place-Based Education) เพื่อออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based learning) ในการจัดการเรียนรู้ 
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3. โครงการศิลปะชุมชน (Art and Community Project) รูปแบบของการอุปมาอุปไมยผ่านเทคนิคการท างานศิลปะ เพื่อ
ขัดเกลาจิตใจคนในสังคม โดยศิลปิน นักการศึกษาศิลปะ การมีส่วนร่วมทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่แสดงในสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น การ
จัดการเรียนการสอนศิลปศึกษาควรปลูกฝังรากเง้าวัฒนธรรมเพื่อน าไปสู่คุณค่าโดยเริ่มจากฐานครอบครัวชุมชน  ตามแนวทางการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิด DBAE ดังนี ้

1. ศิลปะปฏิบัติ แนวทางการน าเสนอองค์ความรู้ทางศิลปะเน้นการปฏิบัติสร้างผลงานด้วยตัวเอง ผู้เรียนสามารถแสดงความคิด
สร้างสรรค์จากประสบการณ ์และพัฒนาผลงาน เข้าใจวิธีการของศิลปินในการสร้างผลงาน การแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน [12]  

2. ประวัติศาสตร์ศิลป์ ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองจากสภาพแวดล้อมของผู้สอนหรือแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น   
โดยการค้นคว้าสืบเสาะหาความรู้จากสถานท่ีส าคัญ ซึ่งเกี่ยวข้องกับประวัติความเป็นมา สังคมและวัฒนธรรม [13] 

3. สุนทรียศาสตร์ ความงามของศิลปะ [14] การจัดสถานการณ์ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เกิดการเช่ือมโยงแนวคิดเกี่ยวกับ
การรับรู้เกี่ยวกับความงาม ประวัติที่มา การผลิต หรือยุคสมัยของงานศิลปะ ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับความงามอย่างลึกซึ้งมี
เหตุผลเป็นธรรมชาติยิ่งข้ึน 

4. ศิลปวิจารณ์ [15] การน าเสนอความคิดของตนที่ท าให้เกิดแรงบันดาลใจ คุณค่าจากงานศิลปะ แนวคิดในการสร้างงาน 
และการปรับปรุงแนวทางในการแสดงออกในผลงาน ความคิดสร้างสรรค์ แนวคิดใหม่ เทคนิคใหม่ทีค้นพบในผลงาน การเช่ือมโยง
ผลงานศิลปะกับประสบการณ์ทางศิลปะที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ศิลป์  สุนทรียศาสตร์ รวมทั้งผลงานศิลปะที่แสดง
ความคิดและวิธีการของศิลปิน ศิลปศึกษากับการบูรณาการการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพื่อสนับสนุนผู้เรียนให้เข้าใจ   
รู้คุณค่า พัฒนาท้องถิ่น 

การเรียนรู้ผ่านการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้ศิลปศึกษาเป็นฐาน การจัดการศึกษาเพื่อสมรรถนะที่เกิดจากการปฏิบัติ
มุ่นเน้นท่ีผลการเรียนรู้บูรณาการการเรียนรู้ฐานราก เริ่มจากครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ผ่านกระบวนการรูปแบบการเรียนรู้ด้วยความ
เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐานหล่อหลอมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่คงทน (Knowledge, Skill, Attitude 
and Value) ด้านการวัดและประเมินผลเพื่อการพัฒนาตามสมรรถนะและศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนที่แตกต่างกัน  (Potential 
Learning) ผลลัพธ์การเรียนรู้กลายเป็นดอกผล ล าต้น และรากเหง้าที่คงทนแห่งศิลปศึกษาท่ีกล่อมเกลาให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะ ทักษะ 
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เข้าในคุณค่าเห็นสภาพปัญหาผนวกบูรณาการชุมชนและศิลปศึกษาและพัฒนาเพื่อท้องถิ่น ดังรูปที ่3 

 
รูปที ่3 การบูรณาการการเรยีนรูผ้า่นประสบการณ์กับภมูิปัญญาท้องถิ่น 

 

ศิลปศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 การจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเริ่มจากการตั้งเป้าหมายการเรียนรู้ร่วมกัน  (Goal & Rubric Score) 
ครูผู้สอนที่มีความเช่ือว่าผู้เรียนมีความเฉพาะ มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาได้ เข้าใจลักษณะเฉพาะ (Characteristics) 
ข้อมูลส่วนตัว (Profile Student) และภูมิหลังของผู้เรียน (Background Student) บทบาทของผู้เรียน (Personal Life) การจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หมายถึง [16] การจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าความรู้  เนื้อหาสาระ ได้ดู ได้เห็น  
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ได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้รับองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้วยตนเอง เน้นการพัฒนาทักษะรอบด้าน โดยการอ านวยความสะดวก สนับสนุน ส่งเสรมิ 
ช้ีแนะจากครูผู้สอน ท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่สามารถเป็นแนวทางที่จะน าไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ ๆ จากสถานการณ์ความผันผวนใน
ความปกติใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ครูผู้สอนควรต้องเตรียมพร้อมจัดการเรียนรู้ในเชิงสร้างสรรค์ ให้ผู้เรียนใช้ทักษะการ
คิดมากกว่าการใช้ความจ า คิดวิเคราะห์และใช้สถานการณ์ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้  และการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
แสวงหาความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหาที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประบวนการและมีขั้นตอน ซึ่งจะท าให้ได้มาซึ่งความรู้ที่ทันต่อเหตุการณ์
และเป็นความรู้ที่ผู้เรียนสามารถน าไปใช้ได้จริงการส่งเสริมการสอนแบบบูรณาการ  (STEM Education) การคิดวิเคราะห์ การคิด
อย่างมีวิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์ การคิดแก้ปัญหา ดังนี ้
 1. การจัดเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 แหล่งเรียนรู้จากท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สถานศึกษาตั้งอยู่มีความหลากหลายและมีความเข้มแข็งทางภูมิปัญญาที่
เป็นทุนในการน ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของบริบทเพื่อศักยภาพของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอน
บูรณาการบริบทท้องถิ่นกับรายวิชาเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้จากสภาพจริง การน าภูมิปัญญาหรือปัญหาของท้องถิ่นมาใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ท าให้รูปแบบบรรยากาศกิจกรรมการเรียนรู้เกิดความใกล้ชิดกันระหว่างครู ผู้เรียน ปราชญ์ชุมชน คนใน
ท้องถิ่น การจัดการเรียนการสอนเพื่อผลการเรียนรู้ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนในการพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดหลักฐานการจัดการ
เรียนรู้ที่ เน้นความต่างของผู้เรียนแต่ละคน กิจกรรมการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่คาดหวัง  (Backward Design)  
โดยตั้ ง เป้ าหมาย (Goal) ที่ก าหนดเป็นรูปธรรมด้วยผลการเรี ยนรู้  (Learning Outcome) และการวัด  (Assessment)  
เป็นกระบวนการ ดังรูปที ่4 

 
รูปที ่4 ส่วนประกอบของ ILOs 

(ปรับปรุงจาก University of TASMANIA, https://www.teaching-learning.utas.edu.au/ilo/components) 
2. การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงกระตุ้นคิดและยืดหยุ่น 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ [17] โดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐานในการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

ด้านการบริหารจัดการโดยต้องวิเคราะห์สถานการณ์ของแต่ละพื้นที่เพื่อ  “แสดงจุดร่วม” โดยให้มีผู้มีส่วนได้เสีย (Stake Holder)  
มาระดมความคิดร่วมกันโดยก าหนดเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี ้

1. การมองภาพอนาคตร่วมกัน ในประเด็นคุณภาพผู้เรียน ทั้งนี้เป็นการแสวงหาจุดร่วมในการค านึงถึงคุณลักษณะผู้เรียนที่
ทุกกลุ่มมีความเห็นสอดคล้องกันว่าสมรรถนะผู้เรียนที่ทุกกลุ่มต้องการนั้นมีลักษณะร่วมกันในประเด็นใดบ้าง 

2. การวิเคราะห์สถานการณ์คุณลักษณะของผู้เรียนในปัจจุบัน ในการด าเนินการขั้นตอนนี้จะเป็นการวิเคราะห์ลักษณะของ
ผู้เรียนตามความเป็นจริงในปัจจุบันว่าลักษณะอย่างไร ในการวิเคราะห์ดังกล่าวกลุ่มผู้มีส่วนได้ - เสีย ทุกกลุ่มจะวิเคราะห์ในส่วนที่
เกี่ยวข้องโดยตรงในมุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ในฐานะผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน ครูผู้สอน และตัวผู้เรียนเอง ดังนั้นการฉายภาพ
ความเป็นจริงจึงมีท้ังแง่บวกและแง่ลบ 
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3. การวิเคราะห์ศักยภาพของภูมิปัญญาในชุมชน ที่จะเป็นหลักส าคัญในการพัฒนาการศึกษาของชุมชนให้มีคุณภาพและ
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพผู้เรียนที่แต่ละกลุ่มคาดหวัง 

4. ความเข้าใจในความแตกต่าง ศิลปศึกษาคือการรวบรวมรูปแบบอัตลักษณ์ ซึ่งเป็นเครื่องมือเชิงสัญลักษณ์ที่สะท้อนแฝงถึง
กระบวนการสืบสานและการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม เช้ือชาติ ศาสนา และชาติพันธุ ์การบริหารจัดการช้ันเรียนควรมีการวางแผนในข้อ
ค านึงของหลักการที่มนุษย์ทุกคนมีความแตกต่าง การเคารพในคุณค่าและความเข้าใจในความแตกต่างถือเป็นสิ่งส าคัญในการจัดการศึกษา 

5. การสร้างอนาคตร่วมกัน ในขั้นตอนนี้ เป็นการก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้ - เสีย ทุกกลุ่ม ตาม
มุมมองของตนเอง รวมถึงการคาดหวังที่มีต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียนจึงไม่ใช่หน้าท่ีของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่หมายถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ - เสีย ทุกคน 
 การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงกระตุ้นคิดและยืดหยุ่นตามแผนการศึกษาแต่ละบุคคล ภายใต้ความเข้าใจในความแตกต่างท่ี
เป็นเอกลักษณ์ของผู้เรียน สร้างประสบการณ์ที่เป็นไปตามความต้องการเริ่มต้นจากผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้เครื่องมือให้ทรัพยากรที่
ช่วยกระตุ้นผู้เรียนน าทางไปหลาย ๆ ทางซึ่งขึ้นอยู่กับเป้าหมายของแต่ละคน สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีร่วมสมัย Choice–Based
และ Teaching for Artistic Behavior [18] สนับสนุนการเรียนรู้ในลักษณะของการเรียนรู้รายบุคคล หรือผู้เรียนได้เลือกเรียนตาม
ความต้องการ เช่นเดียวกับแนวคิด Progressivism ในการสอนศิลปศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางซึ่งน ามาใช้ในการเรียนการสอน
ศิลปศึกษาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันให้ประสบความส าเร็จได้นั้น  บุคคลทุกฝ่ายต้องรวมมือกันรวบรวมองค์ความรู้บูรณาการและ
ประยุกต์ใช้ต่อยอด เพื่อสร้างความตระหนัก (Awareness) ให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของท้องถิ่นให้คงอยู่และยั่งยืน 
 3. การวัดประเมินผลตามสภาพจริง 
 การจัดการเรียนรู้ที่ผ่านมา ผู้เรียนมีบทบาทเพียงจะต้องเดินตามรอยของมาตรฐานที่ก าหนดไว้ และการวัดความสามารถ
ของผู้เรียนในปัจจุบันบทบาทผู้เรียนเปลี่ยนไปเป็นผู้เรียนรู้  เรียนรู้ไปตามศักยภาพของตนเองไปตามแนวทางปฏิบัติและทักษะ
ความสามารถของตนเอง [19] สรุปประเด็นจากการประชุม PLC การวัดประเมินผลมีผลต่อการเรียนรู้และน าเสนอสิ่งที่ซ่อนอยู่ใน
กระบวนการเรียนรู้ ดังตารางที ่1 
ตารางที ่1 สิ่งที่ซ่อนในกระบวนการเรียนรู้และการปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้พัฒนาผลลัพธ์ทางการเรียน 

สิ่งที่ซ่อนในกระบวนการเรียนรู้ การปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้พัฒนาผลลัพธ์ทางการเรียน 
1. ระยะเวลา แบบทดสอบ 
2. ขาดทรัพยากรที่มีคุณภาพสูง 
3. Red marks 
4. ประเด็นในการสื่อสารเปอร์เซ็นต์หรือเกรด 
5. การให้ข้อเสนอแนะ 
6. อคต ิ
7. มุมมองที่แคบเกี่ยวกับค าว่า ความฉลาด 
8. ประสบการณ์ที่มีมาหรือความเช่ือ 
9. ไม่มีจุดโฟกัสที่ชัดเจน และจุดโฟกัสที่ชัดเจน 
10. มีแนวปฏิบัติที่ค่อนข้างตายตัว 
11. การติดตาม 
12. Rubrics ที่สูง 
13. ความสมดุล 
14. พฤติกรรมและทักษะที่ขัดแย้งกัน 
15. การคัดเกรดการมอบหมายงานและแบบฝึกหัด 
16. เกรดเฉลี่ย 

1. เป้าหมายการเรียนรู้ 
2. ความสัมพันธ์ร่วมสร้างเกณฑ์ความส าเร็จ 
3. การยกตัวอย่าง 
4. การสะท้อนตนเอง 
5. การตั้งเป้าหมาย 
6. การฝึกฝนและการพยายามหลายครั้ง 
7. การติดตามความก้าวหน้าตลอดช่วงระยะเวลา 
8. การวัดประเมินโดยเพื่อนร่วมงาน 
9. ความร่วมมือการท างานร่วมกัน 
10. มีโครงสร้างที่ชัดเจน 
11. การเป็นท่ีปรึกษา/ให้ค าปรึกษา 
12. บริบทจริงการเรียนรู้จากสภาพจริง 
13. หลากหลายวิธีในการน าเสนอความรู้ 
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จะเห็นได้ว่า สิ่งที่ซ่อนในกระบวนการเรียนรู้และการปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้พัฒนาผลลัพธ์ทางการเรียน การออกแบบ
การเรียนรู้หรือการเรียนรู้ยุคใหม่ (Performance Evaluation) ต้องถูกต้องทั้งในขั้นตอน วิธีการทางคุณภาพและเป็นธรรมต่อตัว
ผู้เรียน การเข้าถึงวัสดุอุปกรณ์ สื่อสาร ต้องมีความพร้อมเพรียงกันและวัดตามสถานการณ์จริง มีรูปแบบการประเมินที่หลากหลาย
ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome) เดียวกันเทคนิคต่างกัน ความพร้อมของผู้เรียนปลายทาง ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบย่อย การ
ทดสอบหลัก ข้อเขียน งานต่าง ๆ ควรมีการออกแบบเครื่องมือ การออกแบบช้ินงานหลายรูปแบบท้ังเดี่ยว และกลุ่ม ผู้สอนต้องยึดโยง
การตรวจให้คุณภาพใช้เกณฑ์มาตรฐานอันเดียวกันเป็นสิ่งส าคัญทั้งความรู้ ทักษะ และพฤติกรรม 
 4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือสร้างพลังการเรียนรู้ 
 การมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาถือเป็นส่วนส าคัญและเป็นแนวทางที่มีความหมายและเหมาะสมกับเวลา การ
สรุปบทเรียนร่วมกันเป็นระยะ แลกเปลี่ยนระหว่างครู ผู้เรียน โรงเรียน ชุมชน เพื่อน าเสนอจุดเด่น ความเสี่ยง จุดที่ควรพัฒนาเพื่อ
ปรับประยุกต์ใช้ในการด าเนินการรวมถึงการสร้างพลังการเรียนรู้ (Empowering Learning) ครั้งต่อไป ดังรูปที่ 5 

 
รูปที ่5 การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้เพื่อสรา้งพลังการเรียนรู ้

(ปรับปรุงจาก Katie Martin, [19]) 
ศิลปศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่น โดยการเรียนรู้บนฐานความจริง ภายใต้สถานการณ์ความปกติใหม่

เพื่อให้การเรียนไม่หยุดชะงัก จ าเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนโดยบูรณาการรูปแบบ 
Online และ Offline การเรียนรู้จากท้องถิ่นบนฐานความจริงหรือการเรียนรู้บนสภาพจริง เป็นรูปแบบการเรียนรู้ในการสร้างผู้เรียน
ให้มีทักษะการเผชิญในโลกความเป็นจริง ด้วยการลงมือปฏิบัติตามความช านาญและประสบการณ์ที่แท้จริง การสอนแบบบูรณาการ
โดยผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ตามแนวพระราชด าริ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ผ่านการศึกษาจากสภาพจริงเปลี่ยน
รูปแบบการศึกษาแบบเดิมจากการศึกษาส าเร็จมาให้ผู้เรียน เป็นการศึกษานั้นส าเร็จโดยผู้เรียน 

การพัฒนาท้องถิ่นให้ยั่งยืนจากพื้นฐานชุมชนคือหน่วยย่อยของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น กระบวนการทางปัญญา การศึกษา 
การร่วมมือเพื่อเป้าหมายเดียวกันในการพัฒนาท้องถิ่นโดยคนในท้องถิ่น ย่อมเป็นหนทางและจุดร่วมที่น าไปสู่แนวทางพัฒนาประเทศ 
การสนับสนุนส่งเสริมองค์ความรู้ ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปศึกษา และการบูรณาการประยุกต์ในทุกมิติของการพัฒนา
ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมโดยการเกื้อหนุนอย่างกลมกลืนจะท าให้ท้องถิ่นและชุมชนพึ่งพาตนเองได้ สร้างความเป็นธรรมและลด
ความเหลื่อมล้ าในสังคม การแก้ปัญหาและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในกระบวนการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญในการพัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ศิลปศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางใน
การพัฒนาท้องถิ่น การน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต์ใช้ เพื่อน าไปสู่แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน เชื่อมโยง
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บูรณาการท้องถิ่นกับวัฒนธรรมที่สะท้อนบริบทชุมชน ข้าว ผ้า ยา วัด จากผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยท้องถิ่นเป็นฐานร่วมกับการสร้าง
พลังการเรียนรู้วัดและการประเมินเพื่อการพัฒนาจากผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ ในทุกขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้ ผู้เรียน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะเห็นถึงพัฒนาการและวิธีการด าเนินการเพื่อจัดการกับปัญหาในกิจกรรมการเรียนรู้จนกระทั่งเกิดองค์ความรู้
จากการลงมือปฏิบัติเพื่อน าไปสู่สมรรถนะการเรียนรู้  การก าหนดแนวทางการบริหารงานและการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับการ
พัฒนาประเทศ ชุมชนและท้องถิ่น [20] ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์ชาติเพื่อเป็นแผนแม่บทในการพัฒนาประเทศ
ระยะยาว 20 ปี โดยวางแนวทางการพัฒนาที่ต้องด าเนินอย่างต่อเนื่องภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 คือ 
5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายในระยะยาวควบคู่กับกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
(Sustainable Development Gold: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ แนวทางการพัฒนาประเทศจึงเกิดความเช่ือมโยงกันอย่าง
ต่อเนื่องและน าพาให้ชุมชนน าไปสู่ความยั่งยืนอย่างเหมาะสม 
 

สรุป 
การศึกษาเป็นรากฐานที่ส าคัญในการเตรียมพร้อมส าหรับการพัฒนามนุษย์ส าหรับการตั้งรับเปลี่ยนแปลง ในความก้าวหน้า

และความผันผวน การจัดการเรียนการสอนศิลปศึกษาการบูรณาการจึงเป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อให้ตอบโจทย์ต่อทักษะชีวิตในศตวรรษที่  21 
การท างาน การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยศาสตร์และศิลป์  การจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานที่หรือ
บริบทท้องถิ่นเป็นฐานแสดงถึงสภาพและการด ารงอยู่ของท้องถิ่นบริบทชุมชนท้องถิ่นประยุกต์ใช้เทคโนโลยี การพัฒนาแบบองค์รวม
ต้องค านึงถึงการสร้างให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ ความเห็นอกเห็นใจ ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงออกแบบ การคิดเชิง
วิพากษ์ และสร้างนวัตกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ และพัฒนาโลก ตามแนวพระราชด าริ 
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ภาพการศึกษาในอนาคตในการขับเคลื่อนและแข่งขัน สิ่งที่ต้องส่งเสริมและพัฒนาควบคู่กันคือความสัมพันธ์
ระหว่างครอบครัว ชุมชน สถานศึกษา และสถานท่ีท างาน เพื่อสร้างสมดุล ค านึงหลักจริยธรรม ความหลากหลาย ความยั่งยืน  
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   ค ำแนะน ำ 
 

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 
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